
                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
 

1/2 

 

 
 
 

 

 
RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO SMOBI 017-2021-RDC 
 
 
Segue questionamento apresentado por licitantes e respostas dadas pelas áreas técnicas da 
SUDECAP, relativas à Licitação SMOBI 017-2021-RDC, que tem por objeto SERVIÇO 
TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE 
PROJETOS ESTRUTURAIS DAS INTERSEÇÕES DA AV. CRISTIANO MACHADO COM A 
AV. SEBASTIÃO DE BRITO, AV. WALDOMIRO LOBO-SARAMENHA E AV. VILARINHO 
ESTENDENDO-SE ATÉ A RODOVIA MG-010, TRINCHEIRA 
 
Questionamento 03: 
 

1. Entendemos que para o avaliador técnico de projeto de estruturas metálicas, uma CAT 
de uma cobertura metálica atende a qualificação técnica exigida. Esse entendimento 
está correto? 
  

Resposta: 
 
Está correto o entendimento, conforme item 8.8 do Projeto Básico da licitação. 
 
Questionamento 04: 
 
2. Para definição dos custos, as reuniões de acompanhamento poderão ser realizadas online 
(video conferencia) ou deverão ser realizadas de forma presencial? 
 
Resposta: 
 
Reuniões de acompanhamento poderão ser realizadas de forma presencial e/ou através de 
videoconferência. 
 
Questionamento 05: 
 
Para atendimento ao Anexo (APENDICE VII) solicita as informações de qual empresa é a 
responsável pela elaboração do projeto executivo, para sabermos se há alguma 
incompatibilidade em nosso corpo técnico que farão parte da nossa equipe técnica. 
 
Resposta: 
 
Empresa responsável pela elaboração do projeto executivo: Consórcio Imtraff, Houer, Certare. 
Vencedora das Licitações SMOBI 016-2020 RDC e SMOBI 002-21 RDC. 
 
Informações complementares: Contrato DJ-012/2021 - Consórcio Imtraff, Houer, Certare, 
licitação SMOBI 016/2020 – RDC. Objeto: prestação de 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. 
 
Contrato DJ-066/2021 - Consórcio Imtraff, Houer, Certare, licitação SMOBI 002/2021 – RDC. 
Objeto: contratação de serviços técnico-profissionais especializados em engenharia para 
elaboração de estudos e projetos executivos de infraestrutura viária urbana e mobilidade na 
interseção da Avenida Cristiano Machado com a Avenida Vilarinho, estendendo-se até a 
rodovia MG-010. 
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Questionamento 06: 
 
Gostariamos que fosse informado qual é o tipo de estruturas das OAE’s (concreto armado, 
metálica ou mista) e as dimensões da mesma. 
 
Resposta: 
 
A concepções das OAE's, bem como a elaboração dos projetos executivos, é produto dos 
contratos DJ 012-21 e DJ 066-21, mencionados na pergunta anterior. 
As soluções de engenharia viária a serem adotadas visam corrigir deficiências estruturais de 
mobilidade nas interseções citadas. Para tanto, serão estudadas e projetadas, nos contratos 
específicos supracitados, estruturas que garantam transposições em desnível, tais como 
viadutos e trincheiras, podendo ser concebidas em concreto armado, protendido, metálica e 
mista (concreto/aço). Quanto às dimensões, serão aquelas que consigam vencer os vãos 
formados pelos corredores existentes, considerando ainda as diversas interferências com o 
tecido urbano. 
 
Questionamento 07: 
 
Informamos que as coordenadas na pag. 27 do edital não corresponde a área delimitada na 
figura 2 assinalada; 
 
Resposta: 
 
Considerar Coordenadas: 19°49'22.5"S 43°56'42.82"W. 
 
Questionamento 08: 
 
Solicitamos informar em que locais serão feitas as reuniões técnicas definidas no item 6.1.a 
pag. 30. 
 
Resposta: 
 
As reuniões técnicas serão realizadas no edifício sede da Sudecap e/ou através de 
videoconferência, a depender da pauta/objeto da reunião. 
 
Questionamento 09: 
 
A avaliação de conformidade ocorrerá em sua totalidade concomitantemente com a elaboração 
do projeto executivo, ou quando do início das avaliações de conformidade haverão projetos 
executivos concluídos para avaliação. 
 
Resposta: 
 
Conforme Item 6.1 a: “O Avaliador Técnico será apresentado ao autor do projeto em 
observância a ética e respeito entre os profissionais, sem transgredir a imparcialidade e/ou 
isenção de influência que o serviço de avaliação requer. Esta apresentação ocorrerá de 
preferência durante a elaboração do Projeto Estrutural a partir de reuniões entre a empresa 
responsável pela elaboração dos Projetos Estruturais, contratante e a contratada para 
verificação da conformidade dos Projetos Estruturais (...)”  


