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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS – LICITAÇÃO SMOBI 004-2022 RDC 

 

Seguem questionamentos apresentados e respostas elaboradas pela área técnica relativos à licitação 

SMOBI 004/2022 RDC cujo objeto é Obra de implantação da Bacia de detenção do Córrego Ferrugem 

Bacia B5 e Obras Complementares e Avaliação da Conformidade dos Projetos Estruturais. 

 

 Referente a Licitação SMOBI 004/2022-RDC, solicitamos esclarecer: 

1) Em caso de participação em consórcio, o cadastro da proposta no sistema Comprasnet, 

poderá ser feito por qualquer empresa participante do consórcio? 

Resposta: O cadastro no sistema Comprasnet poderá ser feito por uma das empresas participantes do 

Consórcio. 

2) Será aceito pela comissão a entrega de todos os documentos (Proposta, Habilitação e 

Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio) com assinatura digital eletrônica? 

Resposta: Conforme o item 12.1.5.2. do edital, caso ocorra à participação de consórcios de empresas, os 

consorciados deverão apresentar Compromisso de Constituição do Consórcio, por escritura pública ou 

documento particular, discriminando a empresa líder, bem como a participação, as obrigações e a 

responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase da 

licitação quanto na de execução do Contrato dela eventualmente decorrente. 

Os documentos referentes à proposta comercial e habilitação poderão ser inseridos no Sistema 

Comprasnet com assinatura digital eletrônica. No ato de envio da documentação impressa, não serão 

aceitos documentos assinados digitalmente. 

3) Referente ao cadastro de fornecedores – SUCAF, é necessário que a empresa esteja 

cadastrada para a participação na licitação ou o mesmo poderá ser providenciado após a 

homologação e antes da assinatura do contrato? 

Resposta: Como condição para participação no certame, não é necessário que a licitante esteja cadastrada 

no Sucaf. No entanto, conforme item 18.1, a licitante vencedora do certame deverá estar cadastrada no 

Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – SUCAF e comprovar a manutenção das condições de 

regularidade demonstradas na habilitação, sob pena de decair do direito de contratar com o Município. 

4)  Analisando os projetos disponibilizados no Edital, notamos que parte dos perfis metálicos 

a serem cravados na obra deverão ser cravados inclinados e não na vertical. Ocorre que a 

planilha orçamentária constante do Edital não apresenta item de preço para este tipo de 

cravação, que tem sabidamente um valor maior que o serviço de cravação vertical. 

Solicitamos, portanto, a revisão da planilha orçamentária com a inclusão do item de 

cravação de perfis inclinados. 

 

Resposta: as informações necessárias para a execução do serviço constam no projeto. Sendo assim, a 

licitante deverá considerar os custos dos equipamentos, insumos e mão de obra que julgar necessários 

para a realização dos serviços no preço de sua proposta comercial. 
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