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QUESTIONAMENTOS FEITOS PELA EMPRESA – CONSOMINAS ENGENHARIA 

 

1. Certificado de Registro Cadastral junto à prefeitura: no edital, item 9 - DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, informa que “as licitantes (inclusive as 

microempresas e empresas de pequeno porte) que optarem por não utilizar o CRC para a 

comprovação da habilitação jurídica e da regularidade fiscal, deverão apresentar no 

envelope “Documentos de Habilitação” os documentos listados a seguir, sendo que a 

ausência destes documentos no envelope “Documentos de Habilitação” indicará que a 

licitante optou por utilizar o CRC, na forma da Cláusula 6 deste Edital.” Assim, 
entendemos que a obtenção do Certificado de Registro Cadastral não é obrigatória. Nosso 
entendimento está correto? 
 
R: Não. O CRC é obrigatório pois este processo trata-se de uma Tomada de Preços em que a 
Lei 8.666/93 preve que “Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados” 
 

.  
2. A Planilha de Orçamento, item 11 do Anexo I - Projeto Básico, apresenta o item 

PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA e sub item PROJETO DE DRENAGEM, 
tanto para o Bairro Bom Jesus II quanto para o Bairro Sagrada Família. Entretanto, neste 
mesmo Anexo I, estão listados entre os produtos a serem entregues os projetos de 
Pavimentação (item 6.1). Além disso, o item 7.4.5 - Caderno de Especificação de Materiais, 
Serviços e Métodos Construtivos, cita que “Este documento deve apresentar todas as 

características necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados, como tipo de 

material asfáltico a ser utilizado, mobilização e desmobilização, movimentação de terra, 

terraplenagem com regularização e compactação de subleito, base estabilizada 

granulometricamente com espalhamento, pulverização,  umedecimento ou secagem, 

imprimação com a aplicação da camada de material asfáltico (TSD) e as obras 

complementares como meio fio pré-moldado em concreto simples, sarjetas triangulares 

longitudinais, rampa para acesso de deficientes atendendo às normas da NBR9050, 

sinalização horizontal com tinta retro reflexiva, placa de sinalização vertical de advertência 

e regulamentação.” Ou seja, para isso, serão necessários também a elaboração dos projetos 
de urbanização e obras complementares, acessibilidade e sinalização horizontal e vertical. 
Assim, solicitamos esclarecer quais projetos deverão ser elaborados e se haverá retificações 
no Edital. 

 

R: Este documento deve apresentar todas as características necessárias para identificação 

dos produtos a serem aplicados, como tipo de material asfáltico a ser utilizado, mobilização 

e desmobilização, movimentação de terra, terraplenagem com regularização e compactação 

de subleito, base estabilizada granulometricamente com espalhamento, pulverização, 

 umedecimento ou secagem, imprimação com a aplicação da camada de material asfáltico 

(TSD) e as obras complementares que fazem parte integrantes do projeto de drenagem 

pluvial, quais sejam, meio fio pré-moldado em concreto simples, sarjetas triangulares 

longitudinais. 
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3. Ainda sobre a Planilha de Orçamento, para ambos os bairros, constam Serviços de 
Topografia e os sub itens MOBILIZAÇAO EQUIPE TOPOG. LOCAÇAO PONTOS 
SONDAGEM. Ou seja, não identificamos na planilha os serviços de levantamento 
Planialtimétrico cadastral dos locais e vias, condição essencial para a elaboração dos 
projetos e atendimento  às exigências de apresentação dos desenhos (item 7.3.2), como 
Malha de Coordenadas, Eixos e Estaqueamentos, Marcos de coordenadas e RN; 
Representação dos cursos d’água; Nome das vias – localizado fora da caixa da via; Cadastro 
de redes em interior de quarteirão quando existir, Bordas da pista; Meio-fio; Marcação do 
Norte, etc. Solicitamos esclarecer se a Prefeitura irá fornecer os levantamentos 
Planialtimétricos cadastrais das vias. 
 
R: Os serviços de levantamento planialtimétrico serão fornecidos pela prefeitura e a equipe 

de topografia serão somente para a locação dos furos de sondagem 

4. A Planilha de Orçamento também definem como INVESTIGACOES GEOTECNICAS a 
realização de SONDAGEM A TRADO D= 20 CM. Contudo, não há no Projeto Básico 
quaisquer especificações referentes a estes serviços, como profundidade das sondagens e o 
que deverá ser apresentado. Também não estão especificados os tipos de ensaios que 
deverão ser realizados e apresentados. Além disso, itens de ensaios geotécnicos não estão na 
Planilha de Orçamento. Solicitamos esclarecer estes apontamentos sobre as Investigações 
Geotécnicas. 

         R: No item 7.3.2.onde se le: “Marcação dos furos de sondagem à percussão” leia-se 
“Marcação dos furos de sondagem à trado, cuja profundidade deverá ser compatível a da rede 
de drenagem” 
Não haverá ensaios laboratoriais, os furos de sondagem à trado tem como objetivo a 
caracterização visual do tipo solo, e nível do NA. 

 
 

QUESTIONAMENTOS REALIZADOS PELA EMPRESA LOCALMAQ LTDA 

 
1. Com relação ao processo licitatório 017/2015, no item 9.2.4 "Qualificação Técnica", lê-se:  

  
- CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, em vigor, expedida pelo 
CREA/CAU. 
 
É necessária a apresentação da certidão expedida pelos dois conselhos ou apenas a apresentação do 
CREA é suficiente para habilitação da empresa? 
 
R: Basta apresentar a certidão expedida por um dos conselhos 
 

2. em relação à qualificação técnica, posso substituir o Engenheiro Sanitarista por outro 
Engenheiro Civil ou Engenheiro Ambiental que tenha  qualificação e experiência na área do 
objeto licitado? 
 

R:  A substituição do Engenheiro Sanitarista pelo Engenheiro Civil ou Engenheiro Ambiental pode 
ser feita desde que seja comprovada a qualificação técnica e a experiência na área do objeto 
licitado. 
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QUESTIONAMENTO FEITO PELA EMPRESA - SANEHATEM Consultoria e Projetos 

1. No envelope de HABILITAÇÃO está sendo pedido “ATESTADO DE CAPACIDADE 
TÉCNICA, devidamente registrados no CREA ou CAU, acompanhados das respectivas 
Certidões de Acervo Técnico – CAT, comprovando a execução, pelo(s) profissional(is) do 
quadro técnico da empresa, de serviços de características semelhantes e de complexidade 
tecnológica e operacional condizentes ao objeto da licitação.” 

E no envelope de 02 documentos da proposta técnica também, onde acredito que seja o correto. 

Sendo assim, eu devo colocar os atestados e respectivos acervos  nos dois envelopes (01 e 02)? ou 
somente no 02 que se refere a proposta técnica? 

R: O Atestado de Capacidade Técnica é uma exigência para as duas fases. Sendo que se a empresa 
NÃO for habilitada, NÃO terá seu envelope de proposta técnica aberto, pois o processo licitatório 
possui fases distintas 


