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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 
PROCESSO Nº 01-010.481/20-41 
 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA 
ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS 
URBANOS, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.  
 
 
ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
 
 

QUESTIONAMENTO 01 
 
Pergunta 01: Os imoveis invadidos terão acesso garantido pela contratante? 

 

Resposta:  Não. Ressalte-se que o Edital e seus Anexos relacionam as informações 

necessárias para a elaboração dos laudos. No entanto, os mesmos deverão ser 

instruídos por meio de vistorias, conforme item 2.1 do Projeto Básico. No caso dos 

imóveis invadidos, tais vistorias deverão ser realizadas dentro das condições 

encontradas pelo avaliador, com fotos comprobatórias. 

  

Pergunta 02: Será pedido avaliação de todos os imóveis? 

 

Resposta:  Sim, nos termos do objeto da licitação, combinado com o disposto no item 

2.2 do Projeto Básico, deverão ser avaliados TODOS os 44 imóveis. 

 

 
QUESTIONAMENTO 02 

 
Pergunta 01: Gostaria de esclarecimento sobre o que quer dizer este item do edital 

abaixo (2.6), pois não me parece claro o que se deseja. Favor esclarecer em detalhes o 

que deve ser demonstrado e como:  

2.6. Para fins de composição de valores, a Contratada deverá demonstrar, 

discriminando, a pesquisa de mercado realizada, comprovando a contemplação mínima 

de 50% (cinquenta por cento) de número de imóveis. 

 

Resposta:   Inicialmente, insta frisar que o objeto da licitação, combinado com o 
disposto no item 2.2 do Projeto Básico deixam clara a obrigação de elaboração, pelo 
futuro contratado, de laudos de avaliação de imóveis urbanos para TODOS os 44 
imóveis relacionados no 21.18 do edital, bem como no item 3 do mencionado Projeto 
Básico. 

No que tange ao item 2.6 do Projeto Básico, cumpre esclarecer que um dos critérios 
utilizados para validar/certificar a pertinência da avaliação e da composição dos valores 
é a apresentação de pesquisa de mercado realizada, demonstrando a compatibilidade 
do valor apresentado com os valores praticados na região. Considerando que vários 
imóveis estão situados na mesma região, o Município entendeu suficiente definir como 
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amostragem mínima o percentual de 50% do número de imóveis listados no instrumento 
convocatório, para efeito da apresentação da referida pesquisa de mercado. 

  

 


