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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS SMOBI 008-2021-TP 

 
 
Seguem questionamentos apresentados por licitantes e respostas dadas pelas áreas técnicas 
da SUDECAP, relativas à Licitação SMOBI 008-2021-TP, que tem por objeto SERVIÇO 
TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA APOIO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE 
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E 
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS E PROJETOS 
EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA OS 
SEGUINTES EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: IMPLANTAÇÃO DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM 
DO JARDIM BOTÂNICO E REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO PROMOTOR FRANCISCO 
LINS DO RÊGO. 
 
Questionamento 07: 
 
O questionamento é justamente sobre Técnica Operacional 10.1.3.3, pois realizamos serviços 
no segmento de edificações com atestado em nome da empresa com trabalhos parcialmente a 
dos itens listados de 10.1.3.3.1 a 10.1.3.3.4, os serviços compreende “Edificações” é o que 
geralmente é exigido nesta condição técnico-operacional, nesta situação a Sudecap exige 
todos os serviços, o gera discordância, inclusive com esta condição  “ diretamente” em que a 
empresa não poderá participar, enquanto na condição exigidas de Técnico profissional 
atenderíamos o edital completamente.  O que deveria ocorrer ao nosso entendimento inclusive 
para favorecer  a plena concorrência é considerar a nível  Técnico – operacional que a 
empresa tenha realizado “serviços de elaboração de projeto executivo de edificações” e 
desconsiderar os itens 10.1.3.3.1 a 10.1.3.3.4. 
 
Resposta: 
 
Os referidos itens não serão desconsiderados do Edital. 
 A seguir detalhamos as justificativas para solicitação dos atestados os itens 10.1.3.3.1 a 
10.1.3.3.4. 
 
Justificativa para o item 10.1.3.3.1: 
Conforme item 3 do PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO - ANEXO I do Edital, "O Parque 
Ecológico Promotor Francisco Lins do Rêgo, de acordo com a Fundação de Parques 
Municipais e Zoobotânica - FPMZB, deverá ser reformado, dado sua importância turística na 
cidade, além das condições precárias das edificações que constituem o parque." (grifo nosso). 
Os projetos arquitetônicos (de reforma) deste parque são representativos neste certame, pois 
representam aproximadamente 8,6% do preço total (com BDI) da planilha de orçamento. 
Além disso, ressalta-se que a elaboração de projetos arquitetônicos de reforma de edificações 
apresentam especificidades técnicas distintas em relação a projetos arquitetônicos para 
edificações novas. 
 
Justificativa para o item 10.1.3.3.2: 
Conforme item 3 do PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO - ANEXO I do Edital, "A demanda 
requer atenção especial por ter sido construída sobre aterro de material removido do leito 
da Lagoa da Pampulha" (grifo nosso). 
Em complemento, no item 4.2.2 é destacado o seguinte escopo: "Investigação geotécnica em 
função do abatimento do solo em diversos pontos do parque, visando à identificação de 
possíveis medidas corretivas" (grifo nosso). 
Os relatórios dos Pareceres Geotécnicos representam aproximadamente 3,7% do preço total 
(com BDI) da planilha de orçamento. 
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Apesar do percentual do montante financeiro desse serviço ser inferior a 4% do preço total 
(com BDI) da planilha de orçamento, esse item possui uma importância ímpar dentro do 
contexto do escopo em licitação, uma vez que é o Parecer Geotécnico que irá subsidiar a 
proposição das medidas corretivas citadas nos documentos licitatórios. 
 
Justificativa para o item 10.1.3.3.3: 
Conforme item 4.2.2.10 do PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO - ANEXO I do Edital, 
"Elaboração de anteprojeto e projeto executivo hidráulico/sanitário para toda a área de 
intervenção prevista no estudo preliminar de arquitetura, seguindo as diretrizes técnicas 
básicas da concessionária, sendo desejável a especificação de dispositivos para melhor 
eficiência e sustentabilidade da edificação" (grifo nosso). 
Os projetos hidrossanitários e de irrigação representam aproximadamente 2,9% do preço total 
(com BDI) da planilha de orçamento. 
Apesar do percentual do montante financeiro desse serviço ser inferior a 4% do preço total 
(com BDI) da planilha de orçamento, esse item também possui importância dentro do contexto 
do escopo em licitação, uma vez que é um projeto de irrigação de qualidade que irá propiciar 
uma eficiente e adequada hidratação dos espécimes arbóreos. Além disso, faz-se necessário 
diagnósticos e estudos aprofundados para a adequada destinação dos efluentes sanitários das 
edificações, uma vez que o Parque Ecológico está inserido em uma região onde, atualmente, 
existem problemas específicos afetos ao tema. 
 
Justificativa para o item 10.1.3.3.4: 
Conforme item 3 do PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO - ANEXO I do Edital, "O Pátio de 
Compostagem da Fundação Zoobotânica, de acordo com a Fundação de Parques Municipais e 
Zoobotânica - FPMZB, deverá ser impermeabilizado e apresentar declividades necessárias 
para a implantação de um sistema de drenagem pluvial e de um sistema de coleta de 
lixiviados (produto líquido resultante do processo de compostagem), em atendimento às 
recomendações do processo do MPMG." (grifo nosso). 
Em complemento, no item 4.2.1 é destacado o seguinte escopo: "Impermeabilização do pátio 
de compostagem, implantação de sistema de drenagem e implantação do sistema de 
coleta de lixiviados" (grifo nosso). 
Os projetos de drenagem são representativos neste certame, pois representam 
aproximadamente 4,7% do preço total (com BDI) da planilha de orçamento. 
A exigência desta capacitação é sustentada também pela importância do correto 
dimensionamento do sistema de coleta (drenagem) de lixiviados, pois uma eventual falha do 
mesmo poderá causar impactos ambientais indesejáveis.   
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