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Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico-profissional especializado para: 

a) elaboração de estudo com proposta de revisão do grau de proteção dos 1.767 (mil setecentos e 

sessenta e sete) bens culturais com processo administrativo de tombamento aberto, a fim de verificar 

se ainda mantêm as características que motivaram a abertura dos processos de tombamento, 

b) elaboração dos dossiês de tombamento simplificados, conforme Anexo II do edital, após a revisão, 

que manterão o processo de tombamento aberto, 

c) elaboração do texto básico que subsidiará a inscrição no livro do tombo, de acordo com as 

especificações contidas no edital. 

 

 

ESCLARECIMENTO N.º 1 

 

Questiona o interessado: 

 

“1. No item 13.2.1 o edital pede para comprovar cadastro no SUCAF com o código de 

serviços 0494 - SERVIÇOS AVALIAÇÃO BENS CULTURAIS/TOMBAMENTO 

PATRIM. HIST., porém, não foi encontrado esse código nas linhas de fornecimento 

disponíveis para cadastro, como proceder? Já fizemos contato no setor responsável 

(...) que informou a inexistência do código.  

2. a comprovação da equipe técnica mínima deverá ser o envio dos currículos 

assinados pelos profissionais? 

3. a declaração de existência de instalações e equipamentos adequados para execução 

dos serviços tem modelo específico?” (sic) 

 

Respostas: 

 

1. O código 0494 refere-se especificamente ao tipo de serviço objeto do edital. O interessado deverá requerer 

à gerência responsável pelo Sistema Único de Cadastro de Fornecedores - SUCAF da Prefeitura de Belo 

Horizonte a sua inscrição na linha de fornecimento 03.86- AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. Essa linha de 

fornecimento engloba o tipo de serviço em questão. 

Lembramos que a inscrição no SUCAF é requisito para a formalização da contratação, não sendo indispensável 

durante o curso do procedimento licitatório. 

 

2. Os documentos indispensáveis, cuja ausência pode ensejar a inabilitação do licitante, são apenas os 

expressamente listados no edital. Entretanto, outros documentos e informações podem ser solicitados para o 

esclarecimento de dúvidas surgidas durante os procedimentos de licitação ou de formalização da contratação. 

Para a comprovação do atendimento das exigências referentes à equipe técnica, por exemplo, poderão ser 

solicitados outros documentos além dos currículos, principalmente diplomas acadêmicos. 

 

3. Não há modelo predeterminado para a declaração de existência de instalações e equipamentos adequados à 

execução dos serviços. 

 

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021. 

 

 

Samuel Marques de Assis 

Pregoeiro 


