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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS  - SMOBI 016-2020 RDC

Seguem questionamentos apresentados por empresas interessadas e resposta da
área técnicas da BHTRANS e SUDECAP, relativo à licitação SMOBI 016-2020 RDC
que tem por objeto: “Serviços técnico-profissionais especializados para elaboração dos
estudos  e  projetos  executivos  de  infraestrutura  viária  urbana  e  mobilidade  nas
interseções  da  Avenida  Cristiano  Machado  com  as  Avenidas  Sebastião  de  Brito,
Waldomiro Lobo e Saramenha. ”:

1-  Conforme explicitado  no  item 12.1.3.3,  página  15  do  Edital,  onde  solicita  que  o
Licitante deve apresentar Certidão de Acervo Técnico-Operacional comprovando que a
Licitante  executou  diretamente  serviços  SIMILARES  aos  descritos:  “...  12.1.3.3.2.
Elaboração  de  estudos de capacidade  viária  e  nível  de serviço  utilizando o Highway
Capacity Manual (HCM); 12.1.3.3.3. Coordenação de pesquisas de tráfego de Contagem
Classificada de Veículos com suporte de registro de imagem; 12.1.3.3.4. Coordenação de
Pesquisa de Velocidade e Retardamento utilizando GPS;” Considerando que a Highway
Capacity Manual (HCM) trata-se de uma metodologia de Estudo de Capacidade Urbana,
dentre  as  diversas  existentes.  Considerando  ainda,  que  a  metodologia  Intersection
Capacity Utilization (ICU), presente em alguns dos principais softwares de simulação de
tráfego, dentre eles oSYNCRHO7, é uma metodologia SIMILAR e EQUIVALENTE ao
HCM. A Licitante entende que serão aceitas Certidões de Acervo Técnico - CATs que
constem a utilização de software com metodologia SIMILAR ao HCM.Pergunta-se: Está
correto o nosso entendimento?

Resposta:  A  análise  de  similaridade  entre  as  exigências  relativas  à  qualificação
técnica e os atestados apresentados pelas licitantes só pode ser realizada mediante a
análise  da  documentação  apresentada  no  caso  concreto  durante  a  fase  de
habilitação.

2-  Referente  aos  itens  12.1.3.3.3  e  12.1.3.3.4  do  Edital,  a  Licitante  entende  que  a
utilização de:
• Suporte de Registro de Imagens para realização de Pesquisa de Tráfego de
Contagem Classificada de Veículos; e
• GPS para realização de Pesquisa de Velocidade e Retardamento.
Tratam-se de tecnologias específicas para a contagem de veículos e pesquisa de
velocidade e retardamento, respectivamente.
O Manual de Estudos de Tráfego do DNIT, 2006, apresenta diversas alternativas
SIMILARES para o desenvolvimento das atividades supracitadas, sem que
comprometam a qualidade de entrega dos produtos.
O Manual adota as seguintes metodologias de Pesquisa de Tráfego de Contagem
Classificada de Veículos:
• Contagens Manuais;
• Contagens Automáticas;
• Videoteipe; e
• Observador Móvel.
Para Pesquisa de Velocidade e Retardamento, o Manual referenda as
metodologias:
• Método das Placas;
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• Método Veículo-Teste com Cronômetro;
• Método Veículo-Teste com Aparelho; e
• Método Observador Móvel;
A Licitante  entende,  portanto,  que,  para os itens 12.1.3.3.3 e 12.1.3.3.4, Certidões de
Acervo Técnico – CATs contendo qualquer uma das metodologias adotadas no
Manual de Estudos de Tráfego do DNIT citadas, será aceita pela comissão.
Pergunta-se: Está correto o nosso entendimento?

Resposta:  A  análise  de  similaridade  entre  as  exigências  relativas  à  qualificação
técnica e os serviços constantes dos atestados apresentados pelas licitantes só pode
ser realizada mediante a análise  da documentação apresentada no caso concreto
durante a fase de habilitação.

3- Entendemos que a proposta vencedora somente precisa apresentar as CPUs auxiliares,
que integram o Edital, não sendo necessária a apresentação das CPUs de todos os preços
da planilha orçamentária. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta:  Nos  termos  do  item  11.1.3  do  edital  deverão  ser  apresentadas  as
composições  de  custos  unitários  de  TODOS  os  itens  da  planilha  de  orçamento.
Conforme consta no apêndice V - composições de preços unitários, as composições
constantes do edital são composições extras que não integram tabelas de referência.
As  demais  composições  de  serviços  oriundos  e  tabelas  de  referência  podem ser
obtidas  por  meio  do  seguinte  endereço  eletrônico:
prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-preços/. 

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2020.
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