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Comissão Especial de Licitação <cplrdci@fha.mg.gov.br>

EDITAL RDCI PRESENCIAL Nº 001/2022 Processo SEI nº 2150.01.0000463/2022-02
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS Nº 01 
4 mensagens

lucelia@vsisbrasil.com.br <lucelia@vsisbrasil.com.br> 26 de julho de 2022 16:35
Para: cplrdci@fha.mg.gov.br

À
FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
Av. São Paulo 3.996 – Vila Rosário Ibirité / MG

A/C Comissão Especial de Licitação

Ref.: EDITAL RDCI PRESENCIAL Nº 001/2022
Processo SEI nº 2150.01.0000463/2022-02
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS Nº 01

A VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA., vem respeitosamente solicitar esclarecimentos referente ao
Edital acima citado:
1. As licenças ambientais e alvarás de construção serão de responsabilidade do Contratante?
2. A poda e/ou corte de árvores serão de responsabilidade do Contratante?
3. A consideração do PPCI será apenas para as edificações novas?
4. A retirada de refletores será por conta do Contratante?
5. Deverá ser previsto a infraestrutura para o sistema fotovoltaico em todas as edificações?
6. Na edificação de 1.843,68 m² será instalado plataforma elevatória, visando acessibilidade?
7. Na edificação de 5.952,00 m² será instalado somente um elevador?
8. Na visita técnica foi informada a localização da subestação que alimentará as quatro construções
modulares. A rede de alimentação das unidades partirá da subestação e derivará até as unidades
modulares. Esta alimentação pode ser aérea?
9. Para onde será a destinação de esgoto das unidades?
10. Favor disponibilizar o levantamento planialtimétrico das áreas onde terão edificação.
11. Favor disponibilizar a planta de locação dos furos de sondagem ou identificar a que edificação
corresponde.
12. No Edital, item 8.3.3.3, temos:  – Para o cálculo do valor total dos itens administração local e
encargos complementares sempre que possível deverá ser adotada a metodologia do CREA/MG.
Buscamos tal informação junto ao CREA – MG e recebemos a resposta abaixo. Favor nos orientar
quanto aos encargos e administração local em MG.
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Atenciosamente

Comissão Especial de Licitação <cplrdci@fha.mg.gov.br> 27 de julho de 2022 08:09
Para: Engenharia FHA <engenharia@fha.mg.gov.br>, Presidente FHA <presidente@fha.mg.gov.br>, Procuradoria FHA
<procuradoria@fha.mg.gov.br>

Senhores(as), bom dia!
A empresa Verdi Sistemas Construtivos LTDA solicitou pedido de esclarecimentos, conforme abaixo.

Atenciosamente,
Neuza Maia
[Texto das mensagens anteriores oculto]

cplrdci@fha.mg.gov.br <cplrdci@fha.mg.gov.br> 27 de julho de 2022 08:16
Para: lucelia@vsisbrasil.com.br, lucelia@vsisbrasil.com.br

Sua mensagem 

  Para: lucelia@vsisbrasil.com.br 
  Assunto: EDITAL RDCI PRESENCIAL Nº 001/2022  Processo SEI nº 2150.01.0000463/2022-02  SOLICITAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS Nº 01 
  Enviada: 26/07/2022 16:35:59 GMT-3 

foi lida em 27/07/2022 08:16:28 GMT-3 

Engenharia FHA <engenharia@fha.mg.gov.br> 27 de julho de 2022 09:33
Para: Comissão Especial de Licitação <cplrdci@fha.mg.gov.br>
Cc: Presidente FHA <presidente@fha.mg.gov.br>, Procuradoria FHA <procuradoria@fha.mg.gov.br>

Prezados, 
Muito bom dia! 

mailto:lucelia@vsisbrasil.com.br
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Em resposta aos questionamentos enviados, seguem: 

A VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA., vem respeitosamente solicitar esclarecimentos referente ao
Edital acima citado:
1. As licenças ambientais e alvarás de construção serão de responsabilidade do Contratante?
Estes devem ser de responsabilidade da contratada. 

2. A poda e/ou corte de árvores serão de responsabilidade do Contratante?
Estes devem ser de responsabilidade da contratada.  

3. A consideração do PPCI será apenas para as edificações novas?
Sim.

4. A retirada de refletores será por conta do Contratante?
Estes devem ser de responsabilidade da contratada.  

5. Deverá ser previsto a infraestrutura para o sistema fotovoltaico em todas as edificações?
Sim. 

6. Na edificação de 1.843,68 m² será instalado plataforma elevatória, visando acessibilidade?
A execução deverá ser realizada conforme projeto. 

7. Na edificação de 5.952,00 m² será instalado somente um elevador?
A execução deverá ser realizada conforme NBR 5665.

8. Na visita técnica foi informada a localização da subestação que alimentará as quatro construções
modulares. A rede de alimentação das unidades partirá da subestação e derivará até as unidades
modulares. Esta alimentação pode ser aérea?
A alimentação deve ser subterrânea. 

9. Para onde será a destinação de esgoto das unidades?
Neste caso, como há outros prédios nas localidades próximas a obras a serem realizadas, o esgoto
deverá ser destinado à rede mais próxima à sua construção. 

10. Favor disponibilizar o levantamento planialtimétrico das áreas onde terão edificação.
Fica a cargo da contratada a identificação da necessidade da realização do levantamento
planialtimétrico. Conforme descrito no edital: 

11. Favor disponibilizar a planta de locação dos furos de sondagem ou identificar a que edificação
corresponde.
Arquivos anexo: 
- Mapa Caio Martins corresponde a edificação de 5.952,00m². 
- Mapa Sandoval corresponde a edificação de 1.843,68m². 
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- Mapa Ponte nas proximidades da edificação 108m².

12. No Edital, item 8.3.3.3, temos:  – Para o cálculo do valor total dos itens administração local e
encargos complementares sempre que possível deverá ser adotada a metodologia do CREA/MG.
Buscamos tal informação junto ao CREA – MG e recebemos a resposta abaixo. Favor nos orientar
quanto aos encargos e administração local em MG.

Conforme pesquisa realizada no site do CREA-MG, segue cartilha com orientação: 

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

Mapa Sandoval.png 
1677K

Mapa Caio Martins.png 
2027K

Captura de Tela (33).png 
2226K

https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=73fcd57810&view=att&th=1823fa84cb6658c0&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_l63ke0am2&safe=1&zw
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cartilha-sobre-bdi.pdf 
892K
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