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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 01: 
 
No item 10.1.3.3 é colocado o atestado que a empresa executou os serviços diretamente, o 
Atestado atesta o profissional e não empresa, de acordo com resolução Confea/CREA 1025 de 
31 de Dezembro de 2009 
 
Resposta: 
 

 
 O item questionado pela licitante se refere à qualificação da empresa, que se refere a 
qualificação técnico-operacional, conforme se extrai do Edital: 

 
10.1.3.3 – Atestados de capacidade Técnico-Operacional  fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou, 
diretamente, como contratada principal, serviços de elaboração de projetos executivos 
de edificações e comprovar a execução dos seguintes serviços e atividades relevantes 
descritos a seguir: 
10.1.3.3.1 – projetos arquitetônicos de reforma de edificações; 
10.1.3.3.2 – projetos de geotecnia para edificações ou parques; 
10.1.3.3.3 – projetos hidrossanitários para edificações ou parques; 
10.1.3.3.4 – projetos de drenagem para edificações ou parques. 

 
 Há previsão legal para exigência de qualificação exigidas no edital, uma vez que a Lei nº. 
8.666/93 permite que seja exigida tanto a comprovação da capacitação técnico-operacional, 
nos termos de seu art. 30, inc. II, quanto à comprovação da capacitação técnico-profissional, 
de acordo com seu art. 30, § 1º, inc. I. 
 
A exigência de qualificação técnico operacional não limita a concorrência, uma vez que a 
empresa também deve demonstrar que possui capacidade técnica.  
 
Ademais é posição pacificada dos órgãos de controle, a possibilidade de exigência da 
qualificação da empresa. Segue alguns precedentes:  
 

ACÓRDÃO 534/2016 - PLENÁRIO  
(…) é compatível com o interesse público contratar empresas e profissionais com 
experiência comprovada na execução da obra que se irá executar. A questão não é 
a exigência da comprovação de experiência anterior, mas a razoabilidade dos 
parâmetros estipulados. (grifo nosso)  
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ACÓRDÃO 2326/2019-TCU-Plenário:  
9.7. (...)para fins de habilitação técnica-operacional das licitantes em certames visando a 
contratação de obras públicas e serviços de engenharia, devem ser exigidos atestados 
técnico-operacionais emitidos em nome da licitante, podendo ser solicitadas as 
certidões de acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica 
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização profissional competente em nome dos 
profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de conferir autenticidade e 
veracidade das informações constantes nos atestados emitidos em nome das licitantes. 
 

Para atendimento a capacidade técnica operacional exigida no item 12.1.2.3 do edital, é 
necessária a apresentação de atestados (não há obrigatoriedade de que estejam registrados 
nos órgãos de fiscalização profissional) em nome da licitante (empresa). 
 
Questionamento 02: 
 
no item subsequente 10.1.3.2.6,  é possível apresentar a declaração de contratação futura? 
Pois é uma situação comum em todas licitações e inclusive de Tomada de Preço, desta forma 
entendemos que inibe e muito a concorrência, cabe os órgãos públicos facilitar o processo, 
para adesão de novas empresas e inclusive  não onerar a participação dos licitantes, existem 
este  entendimento de algumas estatais com volume alto de contratações de obras de alto 
valor agregado. É preciso simplificar e não burocratizar. 
 
Resposta: 
 
O item 10.1.3.2.6 do Edital prevê a comprovação de inclusão no Quadro Permanente pela 
apresentação: de cópia do Contrato de Trabalho do Profissional; OU Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; OU Cópia do Contrato Social da Empresa em que consta o profissional 
integrante da sociedade; OU Contrato de Prestação de Serviço(s) AINDA QUE A TERMO. 
Conforme se apresenta: 

10.1.3.2.6 – A comprovação de inclusão no Quadro Permanente, ao qual se refere o item 
10.1.3.2, deverá ser realizada pela apresentação de cópia(s) do Contrato de Trabalho do 
Profissional; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou Cópia do Contrato 
Social da Empresa em que consta o profissional integrante da sociedade; ou, ainda, 
através de Contrato de Prestação de Serviços regido(s) pela legislação civil comum, 
devidamente registrado(s) no(s) cartório(s) competente(s) eou na(s) entidade(s) 
profissional(is) competentes, ainda que a termo. 

 
Questionamento 05: 
 
É a única prefeitura que nós conhecemos em que a licitante deve pagar para emitir o CRC, a 
nossa empresa está em BH, é esta mesma prefeitura que recebe os nossos impostos. 
 
Resposta: 
 
O valor pago referente ao SUCAF encontra respaldo na portaria Nº 111 de 08 de outubro de 
1999; conforme segue: 
 

PORTARIA Nº 111/99 
 

O Superintendente da SUDECAP – Superintendência de Desenvolvimento da Capital, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 12, do Decreto Municipal 4.541, de 12 de 
setembro de 1983; 
Considerando o elevado número de processos para a inscrição/cadastramento bem como 
da atualização de fornecedores no Sistema Único de Cadastro de Fornecedor do Município de 
Belo Horizonte – SUCAF, especialmente no que se refere a obras e serviços de engenharia, 

mailto:djdvpa@pbh.gov.br
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conforme dispõe o inciso II do art. 3º, do Decreto Municipal nº 9.932, de 25 de maio de 1999; 
Considerando, ainda, a necessidade de racionalizar o sistema de arquivos, a SUDECAP 
passará a fornecer capas padronizadas onde serão acondicionados os documentos a serem 
apresentados pelos requerentes; 
Considerando, finalmente, a necessidade da Autarquia em reaver os custos com estas 
despesas; 
RESOLVE: 
Art. 1º- Estabelecer o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), pelo fornecimento de cada 
conjunto (fascículo/formulários/capas); 
Art. 2º - A importância acima deverá ser recolhida na Caixa Econômica Federal através de 
depósito em conta específica a favor da Superintendência de Desenvolvimento da Capital – 
SUDECAP, conforme formulário fornecido pela Seção de Cadastro. 
Art. 3º - A solicitação de inscrição/cadastramento ou de sua atualização deverá ser 
instruída com uma via do comprovante do depósito da quantia fixada no art. 1º. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, 08 de outubro de 1999 
Murilo de Campos Valadares 

Superintendente 
Joaquim Gama da Silva 

Diretor Jurídico 
 

Questionamento 04: 
 

Seria possível fornecer a memória de cálculo do BDI utilizado na planilha de Preços Unitários 
para melhor ajustarmos as parcelas CD e DD na fórmula padrão do preço de vendas? Caso 
contrário, gentileza orientar sobre a expectativa de recebimento. 

 
Resposta: 
 

Os orçamentos dos serviços de Consultoria da Sudecap adotam o cálculo dos preços de venda 
através das fórmulas apresentadas no Apêndice III do edital, utilizando os fatores K (que incide 
sobre os custos diretos) e TRDE (que incide sobre as despesas diretas), em detrimento ao uso 
do BDI. O Apêndice III apresenta, ainda, exemplos de utilização destes fatores que é 
obrigatória conforme definido no item 10.3.2.5 do edital.  
 
Na planilha de Consultoria da SUDECAP são apresentados os cálculos de todas as categorias 
profissionais utilizadas nas composições da SUDECAP com indicação dos fatores K e TRDE 
utilizados. As planilhas podem ser obtidas através do 
site https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos. 
 
A planilha da SUDECAP deve ser utilizada apenas como referencial para elaboração dos 
preços de venda da empresa que deve se atentar para os percentuais que compõem os fatores 
multiplicadores (k1 = encargos sociais, k2 = adm central, k3 = lucro e k4 = impostos). Caso a 
empresa adote mais de uma forma de contratação, deve ser calculado um Fator K para cada 
modalidade (ex: CLT, Prestador de Serviços, sócios, etc.) 
 

Questionamento 05: 
 
A Planilha de Preços Unitários apresentam itens e valores que não estão na Planilha de 
Orçamento e Vice-versa. Neste caso, devemos atentar para a igualdade dos valores apenas 
dos itens coincidentes entre as duas planilhas. Estamos correto em nosso entendimento? Caso 
contrário, gentileza esclarecer a expectativa de recebimento. 
 
Resposta: 
 

mailto:djdvpa@pbh.gov.br
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As composições que integram o Apêndice V do Edital referem-se apenas as composições 
extras, assim chamadas aquelas que não fazem parte da Tabela da SUDECAP (Ver pág. 87 do 
arquivo PDF do edital). Por este motivo o número de composições do edital é menor que o 
número total de serviços da planilha. Os valores da Planilha de Orçamento da SUDECAP, tanto 
para os serviços tabelados quanto para os serviços extras, devem ser idênticos aos valores das 
composições, conforme exemplo abaixo: 
 
Exemplos: O serviço 62.01.50 (Estimativa de Custo do Anteprojeto - Pátio de Compostagem 
(pág. 89 do pdf do edital)) é um serviço extra e seu preço de venda, de R$1.620,29, é o mesmo 
valor apresentado na Planilha de Orçamento (ver pág. 64 do arquivo pdf do edital). 
O mesmo ocorre com os serviços tabelados. Por exemplo o serviço 62.01.04 (Projeto 
Arquitetônico -  Executivo - pág. 64) tem preço de venda de R$2.043,49 igual ao valor da 
Tabela Sudecap de Consultoria apresentada em anexo.  
 
Caso haja discrepância entre os valores, pedimos, cordialmente, que sejamos avisados para 
tomarmos as devidas providências. 
 
Na coluna REFERÊNCIA das Planilhas de Orçamento do edital são indicados quais serviços 
são tabelados. Por exemplo no serviço 62.01.04 (pág. 64 do pdf) está indicado, na referida 
coluna, SUDECAP 08-2020 indicando que o preço foi obtido da Tabela SUDECAP do mês de 
agosto de 2020. No caso de serviços extras a indicação é do número da composição (CPU 01, 
por exemplo). 
 
 

Questionamento 06: 
 

A Planilha de Memória de Cálculo de MO para consultoria, seria apenas uma referência 
para possíveis profissionais que poderíamos utilizar durante a execução dos serviços, já que é 
exigido uma equipe mínima? Caso contrário, gentileza esclarecer a expectativa de 
recebimento. 
 
Resposta: 
 
Em relação à Planilha de Memória de Cálculo de MO de Consultoria, esta deve ser preenchida 
com os profissionais que irão compor os serviços (CPU's) observados os percentuais de 
encargos sociais de cada profissional. Todos os profissionais devem ser indicados visto que 
esta tabela será utilizada como tabela auxiliar durante a execução do contrato e para 
verificação da exequibilidade dos preços propostos na fase de análise da proposta. Esta tabela 
visa verificar a legalidade dos valores de mão de obra propostos e evitar que, durante a 
execução do contrato, sejam apresentados percentuais de encargos (formas de contratação) 
diferentes daqueles indicados na proposta comercial.  
Em relação à equipe mínima, ressalto a obrigatoriedade de apresentação de atestados para os 
profissionais conforme solicitado no item 10.1.3 do edital referente à Qualificação Técnica 
observando, ainda, as limitações para acúmulo de funções dispostas no item 6.4 do Projeto 
Básico da Licitação (Anexo I do edital). 
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