QUESTIONAMENTO SPLICE – 15/3/2021

PERGUNTA Nº 01
ITEM 8.10.1 do edital: CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO “Deverão ser
apresentados Atestados de Capacidade Técnica em nome do responsável técnico da
LICITANTE, fornecido por pessoa jurídicas de direito público ou privado, com certificação dada
pelo CREA, acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico – CAT, comprovando ter
executado serviços de: 8.10.1.1. Monitoramento de faixas de tráfego através da fiscalização de
velocidade, envolvendo a instalação e a operação de equipamentos do tipo fixo, com o sistema
de reconhecimento óptico de caracteres/ leitura automática de placas (OCR/LAP).
Considerando, a redação do item 8.10.1 acima, na qual exigem a apresentação de atestados de
capacidade técnico em nome do responsável técnico; Considerando ainda, que pautado na
redação do item 8.10.1 acima, não há exigência de comprovação de 01 responsável técnico
para cada lote em que a licitante pretenda concorrer; Entendemos, que em caso de
participação em mais de um lote, bastará a apresentação de apenas 01 responsável técnico em
atendimento a tal item. Favor confirmar nosso entendimento.
Resposta
Entendimento correto.

PERGUNTA Nº 02
Considerando a resposta dada à uma pergunta feita por outra licitante, conforme abaixo: 1)
Pergunta: A proponente que deseja concorrer a todos os lotes poderá apresentar o mesmo
documento de habilitação e proposta de preços para ambos os lotes, apresentando apenas as
planilhas específicas para cada lote. Está correto nosso entendimento? Resposta: Deverá ser
cadastrado documentos de habilitação e proposta de preços para cada lote específico Quanto
a proposta comercial, temos ciência de que será uma proposta específica para cada lote em
que a licitante concorrer. Já em relação à documentação de habilitação, pedimos o seguinte
esclarecimento: Considerando, que a documentação de habilitação exigida no edital é comum
à todos os lotes, diferenciando-se apenas, no atendimento à qualificação econômicofinanceira (item 8.9.5 demonstrativo de índice de risco financeiro que tem valor específico
para cada lote), assim como à qualificação técnica (item 8.10.2 – comprovação de atestados da
licitante – quantidades de faixas por lote; e item 8.10.3 – Anexo IV para cada lote);
Entendemos, que a licitante poderá apresentar uma documentação única, atendendo as
exigências específicas para cada lote nos detalhes expostos acima, a qual será replicada na
plataforma do compras.mg, no momento do cadastramento para cada lote que venha a
concorrer.
Resposta:

As propostas de preços e a documentação de habilitação deverão atender as exigências
específicas de cada lote, conforme edital.
Respondido por Anderson Abras – Diretor de Operação ViáriaRicardo Pinheiro - pregoeiro.

