
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI

RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO  
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.  Conforme  texto  do  ITEM  15.1.3.2  do  EDITAL  no  seu  subitem  abaixo,  é
especificado:15.1.3.2.  Os  atestados  deverão integrar  a  PROPOSTA TECNICA,  nos
termos do ANEXO II, deste Edital. Já no Item 6 do ANEXO I - PROJETO BÁSICO
DA  LICITAÇÃO,  na  TABELA  1,  identificamos  a  seguinte  exigência  para  o
Profissional  especializado  em  geotecnia:  Engenheiro  ou  Geólogo,  ambos  com
especialização em geotecnia, com experiência mínima comprovada de 10 (dez) anos na
elaboração  de  estudos  e  projetos  de  geotecnia  para  contenções  relacionadas  à
tratamento de margens e/ou taludes de curso d'água e/ou estabilização de encostas e
para obras  subterrâneas  com soluções  em métodos  de  escavação destrutivos  e  não
destrutivos em área urbana.
Por  outro  lado,  no  Item  3.2  do  ANEXO  II,  na  alínea  da  EQUIPE  TÉCNICA
MÍNIMA  identificamos  a  seguinte  exigência  para  a  atividade  de
Geologia/Geotecnia: Geólogo ou Engenheiro Geotécnico com experiência comprovada
na  elaboração  de  estudos  e  projetos  de  geotecnia  para  soluções  em  métodos  de
escavação destrutivos ou não destrutivos, em instrumentação e controle tecnológico,
em área urbana. Serão atribuídos 5 (cinco) pontos por atestado, podendo totalizar no
máximo 10,0 (dez) pontos.
Esclarecimento: Entendemos que o texto do Anexo II é o que deve ser atendido para
atingir melhor pontuação na Proposta Técnica. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Está correto o atendimento. Deverão ser observados os requisitos exigidos no
Anexo II do Edital para fins de pontuação na proposta técnica.

2-  Entendemos  que  a  proposta  vencedora  somente  precisa  apresentar  as  CPUs
auxiliares, queintegram 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 14.1.3 do edital deverão ser apresentadas as composições
de custos unitários de TODOS os itens da planilha de orçamento. Conforme consta no
apêndice VII - 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, 08 de setembro de 2020.
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