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RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO SMOBI 062-2022 RDC 

 

Seguem questionamentos apresentados por licitante e resposta da área técnica da SUDECAP relativas à licitação SMOBI 062/2022 

RDC cujo objeto é “ Implantação do Interceptor de Esgoto e Tratamento de Fundo de Vale entre as Estacas 27 a 32 – Eixo 2 - 

Córrego Túnel Camarões.” 

 

1. “Não encontramos nos arquivos de projeto o detalhamento do item “19.91.00 PERFURAÇÃO EM METODO NÃO 

DESTRUTIVO – MND” da planilha de orçamento. 

  

Gostaríamos que os projetos fossem disponibilizados para auxiliar na elaboração do orçamento do item. 

 

Resposta: A perfuração em método não destrutivo - MND é uma tecnologia que utiliza várias metodologias e não um projeto. O 

licitante deverá considerar na sua proposta comercial a tecnologia que o mesmo utilizará. 

 

 

2.  Tendo em vista haver divergência na especificação técnica do tubo de PEAD entre; 

- Projeto: TUBO 500 CORRUGADO (CAMAROES MD-FL04/04) e a CPU O3 TUBO PEAD LISO PARA REDE DE AGUA 

OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA, SOLICITAMOS A GENTILEZA  NOS INFORMAR: 

1 – ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO TUBO A SER APLIDAO NO ITEM 19.02.1 (CPU -03) 

·         DIAMETRO NOMINAL 

·         PRESSAO NOMINAL 

·         ESPESSURA DA PARREDE OU RSD 

 

Resposta: O Edital foi alterado, conforme circular 01, publicada no DOM de 27/09/2022, nos seguintes termos: 

 

Recebimento das propostas exclusivamente por meio eletrônico: até às 14h do dia 24/10/2022. 

Julgamento das propostas em meio eletrônico: a partir das 14h do dia 24/10/2022 

  

3. PREÇO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS E/OU OBRAS 

O valor teto das obras e serviços licitados, limitador das propostas das licitantes é de R$6.364.721,07 (seis milhões, 

trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e sete centavos). Serão desclassificadas as propostas com 

preços totais acima desses valores. 

(...) 

12.1.4. Qualificação econômico-financeira: 

12.1.4.1.documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente demonstrativo de que a licitante possui 

Patrimônio Líquido, mínimo de R$636.472,10 (seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dez 

centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do disposto nos §§2º e 3º, 

do art. 31, da Lei 8.666/1993. 

(...) 

Ficam alterados os seguintes documentos constantes do Anexo I - Projeto Básico da Licitação: 

- Apêndice I – Planilha de orçamento; 

- Apêndice II – Cronograma físico-financeiro; 

- A CPU 03 referente ao item 19.02.01 – TUBO LISO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN = 500 mm 

foi suprimida. 

 

 

 

3. “Gentileza verificar o valor adotado no item 20.13.24 “Fornecimento de CBUQ Faixa C, com CAP 50/70”, verificamos 

que o preço considerado na CPU está errado, o valor adotado é para “M³” e a unidade correta seria “T”. Como devemos proceder 

com o erro encontrado? 

 

 

Resposta: O Edital foi alterado, conforme circular 02, publicada no DOM de 04/10/2022, nos seguintes termos: 

 

Recebimento das propostas exclusivamente por meio eletrônico: até às 14h do dia 1º/11/2022.  

Julgamento das propostas em meio eletrônico: a partir das 14h do dia 1º/11/2022. 

 

3. PREÇO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS E/OU OBRAS  

O valor teto das obras e serviços licitados, limitador das propostas das licitantes é de R$6.043.213,17 (seis milhões, quarenta e 

três mil, duzentos e treze reais e dezessete centavos). Serão desclassificadas as propostas com preços totais acima desses valores.  

(...)  

12.1.4. Qualificação econômico-financeira:  
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Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP 

Rua dos Guajajaras, 1107 – Bairro de Lourdes 
Telefone (31) 3277-5180 

 

12.1.4.1.documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente demonstrativo de que a licitante possui Patrimônio 

Líquido, mínimo de R$604.321,31 (seiscentos e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), correspondente 

a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do disposto nos §§2º e 3º, do art. 31, da Lei 8.666/1993.  

(...)  

Ficam alterados os seguintes documentos constantes do Anexo I - Projeto Básico da Licitação:  

- Apêndice I – Planilha de orçamento;  

- Apêndice II – Cronograma físico-financeiro;  

- A CPU 09 referente ao item 20.13.24 – FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, INCLUSIVE 

TRANSPORTE foi alterada 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2022 
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