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LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 006/2019-TP 

  PROCESSO n.º 01.114.977/18-49 
 

Objeto: Contratação de levantamento topográfico para fins de regularização 

fundiária em parte do Aglomerado da Serra; Vila Ventosa; Unidades habitacionais 

implantadas pela PBH; Conjuntos Ribeiro de Abreu, Minas Caixa e Bonsucesso e 

Comunidade Dandara 

 

Esclarecimentos da Comissão Permanente de Licitação da Urbel às perguntas 
de  interessados pela Licitação Urbel/Smobi 006/2019: 
 
 Pergunta 1:  

 

A dúvida é a seguinte, caso eu não apresente o certificado do SUCAF devo apresentar 
dentro do envelope toda a documentação, sem que nada seja substituído pelo 
certificado do SUCAF, correto? Pergunto isso, pois nossa empresa tem inscrição no 
SUCAF, porém os documentos e certidões estão desatualizadas.  
 
Resposta: Sim. O entendimento está correto. De acordo com o item 10.4.7  “O 

Certificado de Registro Cadastral do SUCAF, em vigor, emitido pela Superintendência 

de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, acompanhado de declaração de não 

possuir superveniência de fato impeditivo de habilitação, supre os documentos 

relacionados nos itens 10.4.1.1 a 10.4.1.5, 10.4.2.1 a 10.4.2.6, 10.4.3.1 e 10.4.4.3 

deste Edital, desde que as respectivas certidões e documentos estejam 

atualizados, observado o item 10.4.2.8, até a data de apresentação dos envelopes. 
  
Pergunta 2:  

 

E, outra coisa, que me deixou na dúvida é que no item "17 - cadastro" dos editais diz 
que "A licitante vencedora do certame deverá cadastrar-se no Sistema Único de 
Cadastro de Fornecedores – SUCAF, sob pena de decair do direito de contratar com o 
Município." Isso quer dizer que os documentos desatualizados no nosso SUCAF não nos 
impede de participar da licitação, uma vez que apresentemos TODA a documentação 
atualizada dentro do envelope e, caso vençamos a licitação, aí sim, teremos de 
apresentar o SUCAF atualizado...minha interpretação está correta? 
 
Resposta: Sim. O entendimento está correto. 
 
Belo Horizonte, 05 de abril de 2019. 
 
Comissão Permanente de Licitações - Urbel 
  


