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LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 07/2018 - MODO DE DISPUTA FECHADO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
OBJETO: Contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução das 
obras de revitalização do Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro – Minascentro, 
no Município de Belo Horizonte/MG. 
 
PROCESSO INTERNO N°: 119/2018 – ECM: 49061.  
 
 
 

ESCLARECIMENTO  10 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 10/04/2018 19:29 
 
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO MINEIRO DE PROMOÇÕES ISRAEL PINHEIRO – 

MINASCENTRO 
CIVIL: 

1) Analisado o memorial, projetos e planilha, qual é o escopo que devemos considerar 

nos itens 17.15, 17.16, e 18.06. No nosso entendimento conforme planilha abaixo só 

está incluso limpeza e pintura das portas e janelas e não a restauração e 

recuperação conforme exigência do órgão.  

Consultamos empresas especializadas em restauração e verificamos que os valores 
estipulados na planilha do edital estão muito abaixo dos valores que perfazem no 
mercado. Estamos correto? 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
MÃO DE 
OBRA 

MATERIAL / 
EQUIPAMENTO 

/ SERVIÇOS 

    
    

 
 
17 

  
PORTAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TODOS OS 
MATERIAIS NECESSÁRIOS E FIXAÇÃO 

    

1.715 
PE2-Portas existentes de madeira. 
Recuperar e restaurar 

un 117,00  127,35 

1.716 
PE3-portas existentes de madeira. 
Recuperar e restaurar; 

un 43,00  127,35 

17.23 
Aplicação de verniz acetinado em portas 
de madeira recuperadas 

m² 222,00 
14,02 9,18 

 
 
18 

 
JANELAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO INCLUSIVE TODOS OS 
MATERIAIS NECESSÁRIOS E FIXAÇÃO 

    

 
18.06 

 
Recuperação e restauração de janelas 
existentes. 

m² 660,00 71,92 92,95 

18.07 
Pintura com tinta esmalte fosco em janelas 
existentes. 

m² 1.980,00 
14,32 9,96 
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2) Caso nosso entendimento deixa entender não esteja correto, e seja realmente 

necessária a restauração e recuperação, os itens relacionados abaixo ser 

considerados:  

• Remoção de tintas; 

• Raspar; 

• Calafetar; 

• Lixar no ponto de receber o verniz; 

• Retirar todas as cremonas;  

• Restauração de ferragens e dobradiças;  

• Dar banho de cromo de forma que fiquem com acabamento original; 

• Reposição de peças de madeiras defeituosa; 

• Vidros substituídos. 

• Pintura das portas e janelas 

Os itens acima foram considerados na composição de custo? 
 

3) Estou entendendo que a retirada e reinstalação das poltronas não faz parte do 

escopo, está correto o entendimento? 

 
4) Conforme visita técnica notamos um vazamento na cabine 105 teatros granada, que 

fica logo abaixo na praça cristal. Foi previsto impermeabilização e revestimento no 

piso? 

SPDA 
1) Fomos informados na visita técnica a retirada dos Para raios radioativos. Por se tratar 

rejeitos radioativos os mesmos devem ser retirados, embalados, transportados e 

entregue ao órgão competente CNEN (comissão nacional de energia nuclear).  É de 

nossa responsabilidade retirada e o translado desse rejeito? Se sim!  Esses custos 

entram em que parte planilha? 

   SISTEMA DE ELETRICA: 
1) Solicitamos planta vertical contendo as medidas de referências como vista lateral, 

frontal, Pé direito dos andares e cobertura da edificação.  

 
Atenciosamente, 
 
RESPOSTA: 
 
1. Não. Os valores apresentados no edital consideram em suas composições de custos, 
a mão de obra e os insumos necessários para as atividades previstas. 
 
2. As atividades necessárias para cada item possuem seus insumos e custos previstos 
no edital. 
 
3. Não. Os serviços de retirada e reinstalação do mobiliário fixo são atividades 
necessárias aos serviços de troca dos carpetes e deverão ser realizadas pela 
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contratada, estando inclusos nas composições de custos destes itens. Informamos 
ainda que o sistema de fixação das cadeiras é por meio de parafusos. 
 
4. Não. 
 
SPDA 

 
1. Sim, os custos para esta atividade estão previstos na planilha de preços do edital no 
item 09.14.05. 
 
SISTEMA DE ELÉTRICA 

 
1. Todas as informações técnicas necessárias estão contidas na documentação técnica 
integrante do edital (vide projetos básicos de engenharia). 
 
 
 

ESCLARECIMENTO  11 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM  11/04/2018 09:52 
 
Prezados, 
  
Abaixo segue alguns questionamentos referente ao sistema de ar condicionado. 
  

P01 

Para se obter o nivel de ruido +/-70dBA, os ventiladores do condensador 
deverão ser partidos e controlados  por partida direta ou variador de 
frequência? 
  

  
P02 

É obrigatório o conjunto do compressor ser instalado em um chassi 
independente e  ser sustentado por suportes flexíveis antivibratórios? 
  

  
P03 

É obrigatório o conjunto do compressor possuir suporte dinâmico na tubulação 
de sucção e de descarga de modo a minimizar a transmissão de vibrações? 
  

P04 
É obrigatório  a utilização de bombas centrífugas  do  tipo in-line? 
  

P05 
A serpentina do condensador tem que ser micro channel? 
  

P06 

É obrigatório  o uso do controle/acionamento  do conjunto moto-bomba 
fornecido com tecnologia de controle incorporada (constituída por um inversor 
de frequência acoplado à bomba)? 
  

P07 
É obrigatório   o uso de válvula de balanceamento independente de pressão 
nos equipamentos? 
  

P08 
O chiller pode ser com compressor parafuso? 
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P09 

É obrigatório o enclausuramento do   compressor do chiller em painéis fono-
absorvente de modo a reduzir a irradiação do ruído  resultando  um nivel 
maximo  de +/-70dBA? 
  

P10 

Os compressores deverão possuir aquecedores de compressor de modo a 
minimizar a quantidade de líquido refrigerante presente no reservatório de óleo 
durante os ciclos de inatividade? 
  

P11 
Quantas entradas de energia deve ter este chiller uma ou duas? 
  

P12 
Em qual endereço os  equipamentos desmontados serão entregues? 
  

P13 
É obrigatório   o uso no fechamento da bomba de válvula tripla flotrex? 
  

  
RESPOSTAS: 
 
1. Pode ser adotada qualquer uma das duas opções de controle de partida informadas, 
desde de que seja atingido o nível de ruído previsto em projeto e demais premissas 
especificadas nos documentos técnicos. 
 
2. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos. 
 
3. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos. 
 
4. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos. 
 
5. Sim (Serpentinas de Alta Eficiência), conforme previsto nos documentos técnicos 
fornecidos. 
 
6. Sim. 
 
7. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos. 
 
8. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos e desde de que atenda a 
eficiência prevista (kW / TR) e os itens P01, P02, P05 e P09. 
 
9. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos, pois para a obtenção do 
nível de ruído previsto esta condição é uma premissa. 
 
10. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos. 
 
11. Deverá seguir o padrão do fabricante a ser fornecido, podendo ser utilizada ambas 
opções. 
 
12. O endereço de entrega dos equipamentos desmontados será definido 
posteriormente pela CODEMIG e ficará em uma distância de até 50km do local das 
obras, conforme indicado na página 09 do Caderno de Encargos. 
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13. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO  12 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM  11/04/2018 11:33 
 
Venho por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos, referente a licitação 
presencial Nº07/2018: 
 

• Qual foi o BDI utilizado na planilha contratual? Poderá fornecer composição do 
mesmo? 

• Quais foram os encargos sociais utilizados para composição dos preços 
unitários? 

 
RESPOSTA: 
 
O orçamento referencial foi elaborado conforme técnicas da Engenharia de Custos, 
utilizando cotações de mercado, adotando procedimentos de pesquisa de acordo com 
as orientações do TCU, bem como as tabelas referenciais do SINAPI e da SETOP. 
 
Vale registrar que para a nova lei regente de licitações e contratos da CODEMIG, qual 
seja a Lei Federal 13.303/2016 implementada na empresa a partir de 01 de setembro de 
2017 e utilizada para o edital da licitação em apreço, a regra é que o valor estimado do 
contrato será sigiloso, conforme o artigo 34 da citada Lei. 
 
No caso presente, a informação prestada no certame e exclusiva da planilha 
orçamentária se deu em regime de exceção, justificado tecnicamente, no uso da 
faculdade conferida pelo mesmo dispositivo. 
 
Assim, os demonstrativos de BDI e de Composição de Encargos Sociais elaborados 
pela CODEMIG e referenciados no Termo de Referência são documentos integrantes ao 
processo licitatório em sua fase interna, não cabendo sua divulgação. 
 
A proponente é responsável pela elaboração da sua proposta de preços. Assim sendo, a 
metodologia para composição dos preços unitários da planilha é de sua 
responsabilidade. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO  13 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM  11/04/2018 13:15 
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RESPOSTAS: 
 
1. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos, pois para a obtenção do 
nível de ruído previsto esta condição é uma premissa. 

 
2. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos. 
 
3. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos. 

 
4. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos. 
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5. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos. 
 

6. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos. 
 
7. Não. Os equipamentos deverão ser desmontados e será definido posteriormente pela 
CODEMIG o local de descarga, podendo ficar em uma distância de até 50km do local da 
obra, conforme previsto na Planilha Orçamentária e Caderno de Encargos. 
 
8. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos e desde de que atenda a 
eficiência prevista (kW / TR) e demais premissas especificadas nos documentos 
técnicos. Os equipamentos deverão seguir o padrão do fabricante a ser fornecido, 
podendo ser utilizada ambas opções de quantidade de entradas de energia. 
 
9. Sim, conforme previsto nos documentos técnicos fornecidos. 
 
10. Sim, (SERPENTINAS DE ALTA EFICIÊNCIA), conforme previsto nos documentos 
técnicos fornecidos. 

 
11. Pode ser adotada qualquer uma das duas opções de controle de partida informadas, 
desde de que seja atingido o nível de ruído previsto em projeto e demais premissas 
especificadas nos documentos técnicos. 

 
12. Ver página 05 do Caderno de Encargos. 

 
13. Não. Os serviços de retirada e reinstalação do mobiliário fixo são atividades 
necessárias aos serviços de troca dos carpetes e deverão ser realizadas pela 
contratada, estando inclusos nas composições de custos desses itens. Informamos 
ainda que o sistema de fixação das cadeiras é por meio de parafusos. 
 
14. Não. Eventuais perdas destes materiais deverão ser repostas ou complementadas 
pela Contratada. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO  14 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM  11/04/2018 20:46 
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RESPOSTAS: 
 
Não. Um Sistema de Ar Condicionado tipo “expansão direta” – VRF (do inglês “variable 
refrigerant flow“) possui fluxo variável de gás refrigerante, podendo atender a diversas 
unidades evaporadoras de forma variável e adequado às necessidades térmicas de 
cada uma. Tal característica não se apresenta na solução tipo “splitão” uma vez que, 
apesar de ser um sistema de expansão direta, possui sistema de fluxo constante e 
atende sem variações a uma quantidade fixa de evaporadoras, não sendo, portanto, 
considerado equivalente ao VRF. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO 15 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM  12/04/2018 12:30 
 
Favor indicar qual será a destinação dos materiais e equipamentos retirados do 
Minascentro que não serão reutilizados na própria obra, tais como carpetes, luminárias, 
ar condicionados, etc.  
 
RESPOSTA: 
 
Os equipamentos deverão ser desmontados e será definido posteriormente pela 
CODEMIG o local de descarga, podendo ficar em uma distância de até 50km do local da 
obra, conforme previsto na Planilha Orçamentária e Caderno de Encargos. 
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ESCLARECIMENTO  16 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM  12/04/2018 16:12 

 
Os atestados bem como as respectivas ARTs, poderão ser apresentados em cópias 
simples ou somente cópias autenticadas? 
 

RESPOSTA: 
 
Os atestados, bem como as respectivas CAT’s, são documentos de habilitação e, 
portanto, devem obedecer ao estabelecido no item 14.9 do Edital, a saber: 
 
“14.9. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original 
ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia 
simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada por membro da 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL, na sessão de abertura dos documentos de 
habilitação.” 
 
 
Belo Horizonte, 13 de abril de 2018. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


