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RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO  
SMOBI 14-2020 RDC

Segue  questionamento  apresentado   resposta  da  área  técnica  da  SUDECAP
relativa à licitação SMOBI 014-2020 RDC que tem por objeto: “contratação de serviços
técnico-profissionais  especializados para apoio técnico,  elaboração de levantamentos
topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e
complementares para empreendimentos da saúde - UPA barreiro e UPA oeste.”:

1.  Em  relação  à  qualificação  técnico-profissional,  item  12.1.3.2  do  Edital,
entendemos que um Profissional da área de Engenharia Civil poderá acumular as
funções  de  coordenador  de  projeto  (subitem  12.1.3.2.1)  com  a  de  projetista
estrutural  (subitem12.1.3.2.3),  projetista  hidrossanitário  (subitem  12.1.3.2.5)  e
orçamentista (subitem 12.1.3.2.6), desde que comprove as respectivas experiências,
uma vez que o edital não apresenta restrição quanto à essa questão. Perguntamos:
Está correto nosso entendimento? Em caso negativo, quantas funções o Engenheiro
Civil coordenador poderá acumular? Favor esclarecer.

Resposta:  Conforme disposto no item 6.5 do Anexo I - Projeto básico do edital,  cada
profissional  da  equipe  técnica  mínima  poderá  ser  responsável  por  no  máximo  duas
especialidades  de projeto  para  que  não ocorra  sobrecarga  de  serviços  e  prejudique  o
andamento dos trabalhos e comprometam o prazo contratual. Dessa forma, considerando
que o coordenador e orçamentista também integram a equipe técnica mínima, a eles se
aplicam  as  mesmas  restrições.  Dessa  forma,  cada  profissional  poderá  acumular  no
máximo duas funções dentre as constantes na tabela 1 - Equipe técnica mínima constante
do item 6.3 do Anexo I  -  Projeto básico.  Poderá haver cumulação entre  a função de
coordenador  e  uma  função  de  projetista;  duas  funções  de  projetista;  função  de
coordenador e orçamentista ou ainda uma função de projetista e de orçamentista. 

2-  No  item  6.3  do  edital  são  apresentadas  as  comprovações  de  experiência  dos
profissionais que integrarão a equipe técnica mínima. Para algumas especialidades
de  projetos  é  requerida  experiência  em  edificações  em  geral  e,  para  outras,  as
experiências  requeridas  são  especificamente  para  edificações  na  área  da  saúde.
Entendemos  que  algumas  disciplinas,  como  arquitetura  e  hidrossanitário,  essa
exigência é necessária em função das especificidades das edificações da saúde. No
entanto, para os  projetos de sistemas de eficiência energética, irrigação e reuso de
água  não  faz  sentido  atrelar  a  comprovação  de  experiência  a  uma  tipologia
específica  de  obra,  uma  vez  que  a  complexidade  dos  projetos  independe  da
finalidade a qual se destinam. Exigir que essas experiências sejam especificamente
de projetos da área da saúde, sem que haja embasamento técnico para tal, restringe
a participação  de  licitantes  no processo  licitatório  e  reduz a  competitividade  do
certame,  o  que  pode  resultar  em  descumprimento  dos  princípios  dos  processos
licitatórios.Entendemos  que  para  essas  disciplinas,  poderão  ser  apresentadas
comprovações  de  experiência  em  outros  tipos  de  edificação.  Perguntamos:  O
entendimento  está  correto?  Serão  aceitas  comprovações  para  outros  tipos  de
edificações para os projetos de sistemas de eficiência energética, irrigação e reuso de
água?
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Resposta: A exigência de profissionais com experiência em projetos na área de saúde nas 
disciplinas de arquitetura, elétrica e hidráulica estão justificadas no processo licitatório, 
cujo texto reproduzimos abaixo:

A  qualificação  técnica  pretendida  extrapola  a  experiência  comum  dos(as)
profissionais  do  mercado,  pois  pressupõe  lidar  com profissionais  da  área  de
saúde, seus anseios e as necessidades deste setor, não bastando apenas adotar as
normas  técnicas  de  projeto  e  regulamentações  da  Vigilância  Sanitária.  Este
conhecimento  é,  sem sombra  de  dúvidas,  um  diferencial  para  incremento  de
qualidade  ao  produto  que  será  entregue  pela  Contratada.
Além do conceito  arquitetônico  de  um empreendimento  da área de saúde,  há
instalações peculiares a esse tipo de edificação que são imprescindíveis para seu
bom funcionamento,  garantia  da  prestação  do serviço  público  ali  prestado  e
aumento  de segurança aos  usuários,  como,  por  exemplo:  instalação de gases
medicinais,  instalações  elétricas  diferenciadas  para  equipamentos  específicos,
garantia de funcionamento de determinados equipamentos em detrimento de uma
possível falha no fornecimento de energia elétrica pública, sistema diferenciado
para tratamento de esgoto contaminante, reserva de água, sistema hidráulico e
elétrico específicos para casos de incêndio ou pânico, dentre outros.

Adicionalmente, aparecem no quadro da equipe técnica mínima as exigências por
experiência em sistemas de reuso de água (hidráulica) e eficiência energética (elétrica). 

No entanto, dada a divergência entre as exigências que constam na documentação
de habilitação - item 12 do edital e na tabela 1 constante do projeto básico no item 6.3,
deverão ser observadas exclusivamente as exigências de habilitação constantes no item
12 do edital.

Em relação ao item 12.1.3.2.5., é correto o entendimento de que a comprovação
de capacidade técnica na elaboração de projetos de irrigação pode ser comprovada em
atestados  referentes  a  outros  tipos  de  edificações,  mas  o  licitante  também  deverá
apresentar a comprovação de experiência na elaboração de projetos hidrossanitários para
edificações na área de saúde.

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2020.

Kely Cristina Santos Venier
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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