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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS – LICITAÇÃO SMOBI 023-2022 RDC 

 

Seguem questionamentos apresentados relativos à licitação SMOBI 023/2022 RDC cujo objeto é 

execução das obras de otimização do sistema de macrodrenagem do Ribeirão Pampulha 1ª Etapa - Praça 

das Águas, compreendendo a implantação de estrutura hidráulica na confluência do Ribeirão Pampulha e 

Córrego Cachoeirinha, adequação da geometria viária do entorno e o remanejamento do interceptor de 

esgotos na área do empreendimento. 

 

01- Nesse primeiro momento basta apenas inserir o valor da proposta e assinalar as declarações 

no portal? 

A licitante deverá cadastrar a sua proposta no sistema Comprasnet. A documentação relativa à 

proposta comercial e habilitação descrita nos itens 11 e 12 do edital será solicitada para licitante 

primeira colocada na sessão de abertura das propostas. 

02- Quanto a validade da proposta, a mesma será inserida na carta proposta ao qual deverá ser 

entregue posteriormente apenas pela empresa vencedora? 

A validade da proposta deverá constar na carta proposta e deverá ser de no mínimo 100 (cem) dias, a 

contar da data limite para sua entrega, conforme item 9.3 do Edital. A carta proposta deverá fazer parte 

da documentação de habilitação/proposta comercial conforme consta no item 11 do Edital. 

03-  O CRC do SUCAF substitui algum documento de habilitação? 

O CRC do SUCAF acompanhado da situação de fornecedor atualizada substitui as certidões de 

regularidade. 

04- O cronograma físico-financeiro apresentado pelo órgão considera um prazo de 26 meses 

para a execução das obras, diferentemente do que diz o edital, que estabelece um prazo de 

24 meses. Qual deverá ser o prazo no cronograma a ser apresentado na proposta comercial?  

Cronograma de 24 meses. 

05- O BDI informado na documentação disponibilizada é 22,98 % para serviços. Para somente 

fornecimento o BDI apurado nos preços referenciais é de 15,91%. Está correto nosso 

entendimento? 

O entendimento está correto. 
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