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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS
SMOBI 17-2020 RDC

Segue questionamento  apresentado e  resposta  relativa  à  licitação  SMOBI 017-
2020  RDC  que  tem  por  objeto:  “Contratação  de  serviços  de  consultoria  para  a
elaboração de estudos para otimização dos Sistemas de Drenagem da Bacia do Ribeirão
Isidoro”:

1 - Os Anexos precisam ter reconhecimento de firma?

Resposta:  Não  é  necessário  o  reconhecimento  de  firma  na  assinatura  constante  dos
anexos. No entanto, os documentos necessários à habilitação e proposta técnica deverão
estar  autenticados  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da  administração  ou
publicação  em órgão da  imprensa  oficial,  com exceção  daqueles  que  possam ter  sua
autenticidade conferida em sites da internet, tais como certidões de regularidade fiscal e
documentos digitais registrados nas juntas comerciais.

2 -  Precisa ser entregue algum tipo de documento de forma digital no portal de
compras governamentais?

Resposta:  Todo  s  os  documentos  serão  entregues  digitalmente,   via  Sistema
Comprasnet. Apenas a licitante vencedora protocolará documentação física assinada após
convocação  da  Presidente  da  Comissão.  Ainda  assim,  inicialmente  ela  também
apresentará a documentação digitalmente, via Sistema Comprasnet.

3 - A proposta técnica, habilitação jurídica e proposta de preço serão entregues no
mesmo envelope?

Resposta;   Não há entrega de envelopes  para fins  de participação  na licitação.    A
proposta técnica deverá ser anexada no sistema antes da data para abertura das propostas,
juntamente com a proposta de preço em seu valor global que também será informado via
sistema Comprasnet, nos termos dos itens 9 e 10 do edital. Após a declaração da licitante
vencedora, esta protocolará toda a sua documentação impressa e assinada, compatíveis
com aquela que foi inserida no Sistema Comprasnet, nos termos do item 16 do edital,
podendo toda a documentação ser apresentada conjuntamente.

4  -  No  item  15.1  da  pág.  12/50  fala  o  seguinte:  "A  licitante  vencedora  deverá
providenciar  a  Documentação  De  Habilitação  no  prazo  de  24  horas  contados  a
partir  da solicitação,  anexando na opção "Enviar  Anexo" podendo ser  incluídos
quantos  arquivos  forem  necessários".  No  caso  nós  iremos  apresentar  de  início
somente a nossa Proposta de Preço ou podemos apresentar a Proposta de Preço
mais a Documentação De Habilitação Jurídica juntas?
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Resposta:  É  obrigatória  a  apresentação  via  sistema  Comprasnet  para  participação  na
licitação,  da proposta de preço (somente valor global) e da proposta técnica.  Após
análise e julgamento das propostas técnicas e calculada a nota final somando nota técnica
e o preço global ofertado, será convocada a licitante classificada em primeiro lugar para
apresentar  a  documentação  detalhada  da  proposta  comercial  e  a  documentação  de
habilitação, nos termos dos itens 12. 13, 14 e 15 do edital.

5 - Em seu anexo “Instrução para Apresentação da Proposta Técnica- Anexo II”,
para  pontuação  referente  a  Capacidade  Técnica  da  Empresa  Licitante,  o  edital
indica como obrigatória a apresentação de pelo menos um Atestado de Capacidade
Técnica  (ACT),  que  comprove  a  experiência  no  desenvolvimento  de  “projeto  de
canalização/macrodrenagem em área urbana com no mínimo 1(um) km de extensão”.
Em nosso entendimento,  a  fim de complementar  a comprovação da extensão do
projeto,  poderá  ser  acrescida  peça  técnica  do  projeto.  Está  correto  nosso
entendimento?

Resposta: O entendimento está correto.

6- Em seu anexo “Instrução para Apresentação da Proposta Técnica- Anexo II”,
para  pontuação referente  a  Capacidade  Técnica  da  Equipe  Mínima,  relativa  ao
profissional  de  Hidrologia/Hidráulica  o  edital  indica  como  obrigatória  a
apresentação  do  seguinte  profissional: Hidrologia  e  Hidraúlica:  Engenheiro  civil
sênior  com  experiência  comprovada  na  elaboração  de  estudos  e  modelagens
computacionais hidrológicas e hidráulicas de bacias hidrográficas urbanas de grande
envergadura com no mínimo 05 (cinco) km2 de área.
Em nosso entendimento, a fim de complementar a comprovação da envergadura da
experiência,  poderá  ser  acrescida  peça  técnica  do  projeto  que  comprove  a  área
mínima de 05 (cinco) km². Está correto nosso entendimento? 

Resposta: O entendimento está correto.

7- Em seu anexo “Instrução para Apresentação da Proposta Técnica- Anexo II”,
para  pontuação referente  a  Capacidade  Técnica  da  Equipe  Mínima,  relativa  ao
profissional  de  Canalização  macrodrenagem  o  edital  indica  como  obrigatória  a
apresentação do seguinte profissional: “canalização: Engenheiro Civil ou sanitarista
com elaboração de projetos executivos de canalização/macrodrenagem em área urbana
com no mínimo 01 (um) km de extensão.”
Em nosso entendimento,  a  fim de complementar  a comprovação da extensão do
projeto,  poderá  ser  acrescido  peça  técnica  do  projeto.  Está  correto  nosso
entendimento? 

Resposta: O entendimento está correto.

8- Em seu anexo “Projeto Básico da Licitação- Anexo I”, no capítulo 6 – Equipe
Técnica  da CONTRATADA, é  exigida experiência  mínima dos profissionais  que
integram a equipe técnica.  Em nosso entendimento,  a  comprovação dos anos de
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experiência  mínima poderá ser realizada através  de Currículo  Profissional.  Está
correto nosso entendimento? 

Resposta: O entendimento está correto.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2020.

Kely Cristina Santos Venier
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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