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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS SMOBI 038-2020-RDC 
 
 
Seguem questionamentos apresentados por licitantes e respostas dadas pelas áreas técnicas 
da SUDECAP, relativas à Licitação SMOBI 038-2020-RDC, que tem por objeto 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÃO 
DE CONFORMIDADE DE PROJETOS EXECUTIVOS ESTRUTURAIS DOS RESERVATÓRIOS 
SUBTERRÂNEOS VILARINHO 2 E NADO 1 QUE VISAM A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
MACRODRENAGEM DOS CÓRREGOS VILARINHO, NADO E RIBEIRÃO ISIDORO (TR 10 
ANOS). 
 
Questionamento 01: 
No item 12.1.3. Qualificação Técnica, subitem 12.1.3.2, página 14 do edital, solicita a 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na 
entidade profissional competente, de que o profissional, comprovadamente integrante 
do quadro permanente da Licitante, observando o item 8.7 do Projeto Básico da 
Licitação, que efetivamente exercerá a função e executou diretamente na qualidade de 
responsável técnico: 
a.   Avaliador técnico: engenheiro com capacidade técnica comprovada em elaboração 
e/ou avaliação de projetos estruturais em concreto de ponte e/ou viaduto e/ou passarela 
e/ou trincheira e/ou barragem e/ou reservatórios 
Já no item 8.7 do Projeto Básico da licitação, página 15 do anexo I do edital, tem a 
relação da Equipe Técnica Mínima contendo três profissionais, 1 (um) Coordenador e 2 
(dois) Avaliadores Técnicos. 

1) Entendemos que a comprovação solicitada no item 12.1.3. Qualificação Técnica, 

subitem 12.1.3.2, refere-se apenas ao 2 Profissional Avaliador Técnico citado na 

Equipe Técnica Mínima, item 8.7. do Projeto Básico. Está correto nosso 

entendimento? 

2) Quanto aos demais profissionais relacionados no item 8.7. do Projeto Básico, 

Equipe Técnica Mínima, é dito: “Para a execução dos serviços objeto deste 

Projeto Básico da Licitação, será exigida pela Contratante uma Equipe Técnica 

Mínima conforme apresentado na Tabela 1, que descreve a composição e 

especialidades exigidas para cada uma das funções”.  é exigido Capacidade 

técnica comprovada, mas não especifica mediante de qual(is) documento(s) os 

mesmos será Comprovada. Entendesse que essa Comprovação será exigida pela 

Licitante Vencedora do Processo. Está correto nosso entendimento? 

3) Entendemos que para a comprovação da elaboração dos serviços, solicitada no 

mesmo subitem 12.1.3.2., se dará por meio de apresentação atestado de 

Capacidade técnica, não sendo necessária a apresentação CAT (Certidão de 

Acervo Técnico). Está correto nosso entendimento? 

Respostas: 
1) O entendimento está correto. 

2) Sim. 

3) A comprovação se dará por atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) 

por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na 

entidade profissional competente, confome descrito no item 12.1.3.2 do edital. 

 
Questionamento 02: 
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Gostaria de tirar uma dúvida referente à licitação SMOBI 038/2020 - RDC, sobre 
qualificação técnica:  
 
12.1.3.3. atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
comprovando que a Licitante executou diretamente serviços de 
elaboração e/ou avaliação da conformidade de projeto 
estrutural, conforme norma ABNT NBR – 6118/2014, de projeto 
estrutural de parede diafragma com, no mínimo, as parcelas de 
relevância técnica e valores significativos abaixo indicados: 
a. Elaboração ou verificação da conformidade de projeto de 
fundação ou contenção em parede diafragma, com no 
mínimo 6.000 m² (seis mil metros quadrados). 
 
Sobre esse tópico da habilitação jurídica, gostaria de entender se um atestado de 
capacidade técnica em projeto de fundações no geral é suficiente ou se tem que ser 
especificamente um projeto com paredes de diafragma.  
 
Resposta: 
Em relação ao item 12.1.3.3 do Edital rerente à licitação SMOBI 038/2020 - RDC, Informamos 
que o atestado requerido para habilitação deverá ser em parede diafragma, podendo ser para 
fundações e/ou contenções. 
 
Questionamento 03: 
Estou com uma dúvida referente ao edital da licitação SMOBI 038/2020. 
 
A dúvida é a respeito do que pedem na habilitação (qualificação econômico-financeira) 
no item 12.1.4.1.: 
 
"Documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório 
competente demonstrativo de que a Licitante possui patrimônio 
líquido, mínimo de R$ 93.456,00 (noventa e três mil, 
quatrocentos e cinquenta e seis reais), correspondente a 
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, nos 
termos do disposto nos §§2º e 3º, do art. 31, da Lei n.º 
8.666/1993." 
 
Gostaria de saber se o balanço patrimonial gerado pelo Sistema Público de Escrituração 
Digital (SPED) já atende aos requisitos exigidos. 
 
Resposta: Referente à Licitação SMOBI 038/2020 - RDC, O balanço patrimonial exigível no 
item 12.1.4.2 do Edital pode ser utilizado para aferir o patrimônio líquido exigível. 
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