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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:  

 
No edital de licitação URBEL/SMOBI 006/2019-TP, no nosso entendimento fica claro 

que as empresas tem de se cadastrar com antecedência no SUCAF para participação na 

licitação conforme abaixo: 

”10.4.3 Qualificação Técnica: 

10.4.3.1 certidão de registro ou comprovante de inscrição da empresa na entidade 

profissional competente; 

10.4.3.2 certidão de registro cadastral no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores 

do Município de Belo Horizonte – SUCAF, em vigor, no Grupo 01 – „Estudos e Projetos 

na Área de Engenharia‟ e no Subgrupo 01.02 – „Agrimensura‟ ou no Grupo 02 – „Obras 

Civis e Serviços de‟ e no Subgrupo 02.01 – „Agrimensura‟.” 

 No dia 29/03/2019, no site da URBEL foi esclarecida uma dúvida para um licitante 

conforme abaixo: 

“Pergunta 1: 

 No Item 10.4.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Subitem 10.4.3.2, entendemos que: 

A Certidão de registro cadastral no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 
Horizonte – SUCAF terá a obrigatoriedade de ser apresentada apenas para a Licitante vencedora do certame 
em consonância ao item 17 – CADASTRO, página 26, a saber: “17 CADASTRO -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.” 

Isto posto, entendemos que a não apresentação da Certidão de registro cadastral no Sistema Único de 
Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte – SUCAF, não será motivo de Inabilitação, uma vez 
que é obrigatória somente para a empresa vencedora do Certame. 

Está correto nosso entendimento? 

Resposta: Sim” 
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Diante da resposta “Sim” pela URBEL, está incorreto o nosso entendimento? 

 

Resposta: 

Os interessados não cadastrados deveram demonstrar que atendem a todas as 

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.  

 

Belo Horizonte, 08 de abril de 2019. 

 

Comissão Permanente de Licitações - Urbel 
 
 


