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 LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 018/2019- CC 

  PROCESSO n.º 01. 099.536/19-48 

 

 

Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi 

(empr. 74 do OP 2015/2016), assentamento irregular de interesse social do 

Município de Belo Horizonte. 

 

 

Esclarecimentos da Comissão Permanente de Licitação da Urbel às perguntas 

de interessados na Licitação Urbel/Smobi 018/2019: 

 

  

 

- Pergunta 1:  

O Cronograma Físico Financeiro (arquivo denominado 018_Cronograma 

Licitantes.xls e que corresponde ao modelo do APÊNDICE III do ANEXO I do 

Edital) deverá ser apresentado tanto no ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA 

COMERCIAL, como também  após a contratação (em até 10 dias após a 

emissão da OS no caso de vencimento da concorrência)?  

  

Resposta:  

 

Sim. 

 

 

  

- Pergunta 2:  

No item 10.5.2.2 do Edital, o ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL 

deverá conter as Composições de Custos Unitários dos itens da 

Planilha de Orçamento conforme o modelo que consta no arquivo 

CPU_NovoLajedo.pdf? Em caso afirmativo, é possível disponibilizar 

arquivo editável em formato Microsoft Excel, assim como disponibilizado 

para o cronograma e a planilha de orçamento (preços unitários de venda)? 

 

Resposta:   

 
Não. O item 10.5.2.2 do edital informa que as licitantes devem apresentar as 

Composições de Custos Unitários dos itens constantes das Planilhas de 

Orçamento, indicando os quantitativos de consumo de cada insumo que forma o 

Custo Unitário, na forma impressa (em fonte tamanho mínimo 10 e na ordem 

crescente dos códigos) e em meio digital, em formato Microsoft Excel, editável.  
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- Pergunta 3:  
 
No início da Etapa 1, o levantamento planialtimétrico cadastral deverá ser feito 

apenas na área demarcada no Mapa4_AreaTopografia_A3.pdf, que abrange o 

sistema viário existente e pequena área lindeira, conforme pág. 7 do Projeto 

Básico da Licitação – ANEXO I. Contudo, na Etapa 2, este documento menciona 

também a realização de levantamento planialtimétrico cadastral em áreas 

específicas, mas não menciona quais são elas (pois essa definição depende do 

diagnóstico / Etapa 1) e tampouco quantifica de forma estimada essas áreas. 

Na planilha de composição de custos, considerou-se quantidade igual a 15,8 ha 

para o item 82.03.13 - levantamento planialtimétrico cadastral em vilas e 

favelas. Perguntamos se este valor, de 15,8 ha, considera a área a ser 

levantada em ambas etapas. 

 

 

Resposta:  

 

O valor de 15,8 ha considera as áreas a serem levantadas nas etapas 1 e 2. 

 

 

 

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

Comissão Permanente de Licitações - Urbel 

 
 

 
 

                                                                    


