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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 198/2020 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2020 

ESCLARECIMENTO SOLICITADO PELA LICITANTE: SANEURB CONSTRUTORA LTDA 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA publicou edital de Concorrência Pública, nº 019/2020 cujo 
objeto é o constante do ítem 03. 

“3 – DO OBJETO 
3.1. Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa para a 
execução do esgotamento sanitário nas vias do bairro Galo em Nova Lima/MG, 
conforme especificações do presente edital, projetos, planilha de custos e demais 
anexos”. 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Lima, no exercício de sua 
competência, tempestivamente responde a solicitação de Esclarecimentos sobre o Edital, apresentada pela 
licitante SANEURB CONSTRUTORA LTDA. 

Por tratar-se de alegações técnicas relacionadas ao objeto, foi solicitado ao setor 
requisitante que verificasse os apontamentos e emitisse um parecer sobre tais colocações. 

Assim, passamos a responder os questionamentos apresentados, em conformidade ao 
posicionamento apresentado pela sra. Renata Ribeiro, servidora da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão - SEMPG: 

Pergunta: Tendo em vista a visita técnica ao local das obras ocorrida no dia 22/07/2020, 
solicitamos-lhe a gentileza de nos informar onde será aplicado e a justificativa técnica da existência do item 
2.1.5 - CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARO EM BETONEIRA (BERÇO). Nosso questionamento se justifica 
pelos fatos de que: de acordo com as condições locais e também ser o projeto padrão COPASA, não 
conseguimos identificar o local de aplicação nem a justificativa da execução deste serviço. Observamos 
também que este item tem uma representação financeira da obra em mais de 10% (417.079,66) para o 
valor da obra de 3.806.191,52. 

Resposta: Foi adotado berço de concreto para a rede coletora de esgotos devido à 
predominância de declividades acima de 20%, com frequência muito acima desse valor, bem como à 
necessidade de execução de rede em fundos dos lotes, ou seja, locais sem urbanização. 

Assim, optou-se por garantir a estabilidade das redes, para que não ficassem sujeitas a 
rompimento por processo de recalques, erosões, etc. 

Diante do exposto, tem-se por respondidos os esclarecimentos solicitados. 

 

Nova Lima, 31 de julho de 2020 

 

 

Representante da CPL 

 


