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RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO SMOBI 001-2021-TP 
 
 
Segue questionamento apresentado por licitantes e respostas dadas pelas áreas técnicas da 
SUDECAP, relativas à Licitação SMOBI 001-2021-TP, que tem por objeto EXECUÇÃO DAS 
OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA PROFESSORA MARIA CAROLINA 
CAMPOS. 

 
Questionamento 04: 
 

Conforme item abaixo, a data base dos preços é a DATA DE ELABORAÇÃO DA 
PLANILHA DE ORÇAMENTO, que é de abril de 2020. 
Porém, conforme abaixo, está escrito 2021. 
Podemos considerar a data base abril 2020? 
 

 
Resposta: 
 
O mês de elaboração da planilha de orçamento é Abril- 2020 conforme consta da planilha de 
orçamento e minuta do Contrato. No item 10.3.1.A houve um erro de digitação.  
 
Questionamento 05: 
 
Referente a Tomada de Preços 001/2021 cujo objeto é, OBRAS E SERVIÇOS DE 
DRENAGEM PLUVIAL DA RUA PROFESSORA MARIA CAROLINA CAMPOS. 
 1 -No item qualificação técnica solicita apresentar atestado de capacidade técnica com 
serviços de mini-túnel com seção igual ou maior que 1500 x1620 mm. 
 Será aceito assentamento de aduela de concreto pre-moldado? Uma vez que a complexidade 
e bem maior. 
 2 – Serviços de escoramento continuo de valas com perfil I-8. 
 Vai ser aceito se apresentado  - Escoramento continuo de valas padrão Sudecap? 
 
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. Será  admitida a comprovação de 
aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior, nos termos do §3º do artigo 30 da lei 
8.666/93. 
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Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP 
Av. Guajajaras, 1107 - Lourdes 

Telefone (31) 3277-8150 

Questionamento 06: 
 
Venho por meio deste solicita a marcação de visita técnica a ser realizada para a licitação 
detalhada abaixo: 
Tomada de Preços SMOBI001/2021 – Obras e serviços de drenagem pluvial da rua Professora 
Maria Carolina Campos. 

 
Resposta: 
 
Considerando que o local do empreendimento não apresenta restrições de acesso, 
considerando que todas as informações necessárias para execução dos serviços estão 
contidas no edital da licitação e seus respectivos anexos e apêndices, considerando que a 
localização do empreendimento está clara e bem delimitada no PB (Anexo I), considerando a 
complexidade do objeto que compõem a licitação e, não obstante, considerando as orientações 
e diretrizes da PBH e dos diversos órgãos de saúde e trabalho para o combate à disseminação 
do COVID-19, no âmbito da SUDECAP e das empresas contratadas, não é necessária a 
designação de agente da Administração para acompanhamento da visita técnica ao local do 
empreendimento. 


