
Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023 ●4

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO SMOBI DQ 029/2022-PE
PROCESSO Nº 01-049.109/22-50

Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para recuperação funcional do pavimento e sinali-
zação das Avenidas Presidente Tancredo Neves, Heráclito Mourão de Miranda e Altamiro Avelino Soares.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO, AFERIDO DE FORMA GLOBAL.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
DATA BASE: MAIO/2022
Obtenção do edital: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para acesso dos interessados no site
da PBH, no link licitações e editais (https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes), no Portal de Compras
“Licitações CAIXA” (www.licitacoes.caixa.gov.br) e também na GERÊNCIA DE LICITAÇÕES – GE-
LIT/DAQC da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI, localizada em Belo Horizonte
na Rua dos Guajajaras, n° 1.107, Térreo, Lourdes, de segunda à sexta-feira, no horário de 9h às 12h e
de 14h às 17h.
CONSULTAS DE CARÁTER TÉCNICO OU LEGAL E IMPUGNAÇÕES: CONFORME ITEM 6 DO
EDITAL.
CREDENCIAMENTO: até às 08h00min do dia 09 de fevereiro de 2023.
RECEBIMENTO DAS HABILITAÇÕES E DAS PROPOSTAS: até às 08h30min do dia 09 de fevereiro
de 2023.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: A partir das 09h30m do dia 09 de fevereiro de 2023.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2023.
Leandro César Pereira

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
SMOBI

Patrícia de Figueiredo e Paula
Assessora Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Solicitação de Manifestação de Interesse para Seleção de Empresa de Consultoria

BRASIL
BELO HORIZONTE – MG

PROJETO DE MELHORIA DA MOBILIDADE E INCLUSÃO URBANA DO BRT AMAZONAS
ACORDO DE EMPRÉSTIMO LOAN – 90690-BR

TÍTULO DO SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE EN-
GENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA
DO BRT AMAZONAS
NÚMERO DE REFERÊNCIA: Manifestação de Interesse SMOBI 008/2023
A Prefeitura de Belo Horizonte, representada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMO-
BI, assinou um Acordo de Empréstimo, LOAN – 90690-BR, junto ao Banco Internacional para a Recons-
trução e Desenvolvimento (BIRD), Banco Mundial, para a realização do PROJETO DE MELHORIA
DA MOBILIDADE E INCLUSÃO URBANA DO CORREDOR AMAZONAS e pretende aplicar parte
dos recursos em Serviços de Consultoria, em conformidade com o Regulamento de Aquisições para
Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento - Aquisições em Operações de
Financiamento de Projetos de Investimento - Bens, Obras, Serviços Técnicos e Serviços de Consultoria,
datado de julho de 2016 e revisado em agosto de 2018.
Os Serviços de Consultoria têm como objetivo a elaboração dos ESTUDOS E PROJETOS DE MOBI-
LIDADE URBANA DO BRT AMAZONAS para viabilizar a implantação de tratamento prioritário para
o sistema de transporte público e coletivo por ônibus que atende ao Vetor Oeste de Belo Horizonte, à
Região Metropolitana, às regiões Central, Oeste e Barreiro, tendo por eixo estruturante a Avenida Ama-
zonas. A operação será em faixas exclusivas de ônibus à esquerda, no padrão BRT, ao longo da Avenida
Amazonas, enquanto as vias da Região do Barreiro e vias do Município de Contagem operariam com
faixas exclusivas de ônibus à direita.
O Termo de Referência (TR) detalhado e seus anexos para elaboração dos estudos e projetos encontram-
-se disponíveis para os interessados no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, no link relativo ao
instrumento de seleção SMOBI 008/2023.
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), na qualidade de órgão executor do Acordo e
Empréstimo, convida firmas de Consultoria elegíveis para manifestarem seu interesse em participar do
processo de seleção para realizar os serviços.
As consultorias interessadas devem apresentar informações (portfólios, lista de contratos executados e
outros documentos similares) que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e experiência
para prestar os serviços. Devem ser informados nome, cargo, telefone e e-mail do gestor técnico do con-
tratante para os contratos apresentados.
São critérios de seleção: (1) Ter elaborado projetos básicos e executivos de infraestrutura viária urbana
(incluindo trânsito e transporte público coletivo) para sistemas de BRT; (2) Ter elaborado projetos Ar-
quitetônicos e Urbanísticos de Estações em Corredores de BRT ; (3) Ter elaborado Estudos Técnicos,
Simulações e Concepções – Transporte Coletivo e Tráfego, envolvendo sistemas tronco-alimentados e/
ou BRT ; (4) Ter elaborado Estudos e/ou Planos de Circulação Viária e Adequação de redes de transporte
público coletivo para sistemas de BRT; e (5) Ter elaborado Plano Estratégico de Controle e/ou Mitigação
Ambiental, Planos e Projetos envolvendo Trama Verde e Azul e Paisagismo e/ou Urbanismo em áreas
urbanas.
As consultorias interessadas devem se atentar aos parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17, da Seção III. Governança,
do Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investi-
mento - Aquisições em Operações de Financiamento de Projetos de Investimento - Bens, Obras, Serviços
Técnicos e Serviços de Consultoria, datado de julho de 2016 e revisado em agosto de 2018, estabelecendo
a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.
As consultorias podem associar-se a outras empresas na forma de um empreendimento conjunto ou sub-
consultoria para aprimorar suas qualificações, mas devem indicar claramente se a associação está na
forma de uma Joint Venture/consórcio e/ou uma subconsultoria/subcontratação.
A consultoria ou associação de consultorias será selecionada de acordo com o método Seleção pelo Me-
nor Custo (SMC), estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.
Dúvidas/esclarecimentos e mais informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico dpli-s-
d+amazonas@pbh.gov.br.
As Manifestações de Interesse deverão ser encaminhadas através do endereço eletrônico dpli-sd+ama-
zonas@pbh.gov.br, no período de 27 de janeiro até o dia 05 de abril de 2023, tendo como Assunto “
Manifestação de Interesse SMOBI 008/2023”.

Leandro César Pereira
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Solicitação de Manifestação de Interesse para Seleção de Empresa de Consultoria

BRASIL
BELO HORIZONTE – MG

PROJETO DE MELHORIA DA MOBILIDADE E INCLUSÃO URBANA NO CORREDOR
AMAZONAS

ACORDO DE EMPRÉSTIMO LOAN – 90690-BR
TÍTULO DO SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA
A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA REGIÃO DO
JATOBÁ
NÚMERO DE REFERÊNCIA: Manifestação de Interesse SMOBI 007/2023
A Prefeitura de Belo Horizonte, representada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMO-
BI, assinou um Acordo de Empréstimo, LOAN – 90690-BR, junto ao Banco Internacional para a Recons-
trução e Desenvolvimento (BIRD), Banco Mundial, para a realização do PROJETO DE MELHORIA
DA MOBILIDADE E INCLUSÃO URBANA NO CORREDOR AMAZONAS e pretende aplicar parte
dos recursos em Serviços de Consultoria, em conformidade com o Regulamento de Aquisições para
Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento - Aquisições em Operações de
Financiamento de Projetos de Investimento - Bens, Obras, Serviços Técnicos e Serviços de Consultoria,
datado de julho de 2016 e revisado em agosto de 2018.
Os Serviços de Consultoria têm como objetivo a elaboração do PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN-
TO ESTRATÉGICO DA REGIÃO DO JATOBÁ, que compreende a elaboração de três planos – Ma-
croplano da
Região do Jatobá, Plano Urbanístico Integrado e Plano de Estruturação Urbano-Ambiental – e Estudo de
Áreas Complementares, que em conjunto devem contribuir para a construção de um modelo de gestão ter-
ritorial integrado e sustentável, podendo ser replicado em outras experiências de planejamento municipal.
Os Termos de Referência (TDR) detalhados e seus anexos para execução dos serviços encontram-se
disponíveis para os interessados no site: https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes - no link relativo ao
instrumento de seleção SMOBI 007/2023.
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI e a Secretaria Municipal de Política Urbana
- SMPU na qualidade de órgãos executores do Acordo e Empréstimo, convidam firmas de Consultoria
elegíveis para manifestarem seu interesse em participar do processo de seleção para realizar os serviços.
As CONSULTORIAS interessadas devem apresentar informações (portfólios, lista de contratos execu-
tados com objetos semelhantes, incluindo nome, e-mail e telefone de contato do gestor técnico de seus
contratantes e outros documentos similares) que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e
experiências pertinentes para prestar os serviços. Devem ser informados nome, cargo, telefone e e-mail
do gestor técnico do contratante para os contratos apresentados.
As experiências necessárias para serem consideradas para a lista curta são: (1) ter elaborado planos urba-
nísticos de abrangência regional (Planos Diretores e/ou Planos de Desenvolvimento Urbano Ambiental),
que envolvam aspectos ambientais, socioeconômicos e de informalidade urbana, com processos de mobi-
lização e participação social; (2) ter elaborado planos para assentamentos de interesse social localizados
em área urbana, com abordagem multidisciplinar que considere os aspectos urbanísticos, ambientais,
jurídico legais, socioeconômicos e organizativos, com processos de mobilização e participação social;
(3) ter elaborado estudos, planos e/ou projetos nas áreas de infraestrutura de saneamento e, notadamente,
drenagem, neste caso com ênfase em abordagens de manejo integrado de águas urbanas com soluções
baseadas na natureza; e (4) ter elaborado planos e/ou projetos de mobilidade urbana que envolvam mode-
lagem e simulação computacional e soluções específicas relacionadas a mobilidade ativa.
As CONSULTORIAS interessadas devem se atentar aos parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17, da Seção III. Go-
vernança, do Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de
Investimento - Aquisições em Operações de Financiamento de Projetos de Investimento - Bens, Obras,
Serviços Técnicos e Serviços de Consultoria, datado de julho de 2016 e revisado em agosto de 2018,
estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.
As CONSULTORIAS podem associar-se a outras empresas na forma de um empreendimento conjunto
ou subconsultoria para aprimorar suas qualificações, mas devem indicar claramente se a associação está
na forma de uma Joint Venture/consórcio e/ou uma subconsultoria/subcontratação.
Uma CONSULTORIA será selecionada de acordo com o método Seleção Baseada na Qualidade e Custo
– SBQC, estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.
Dúvidas/esclarecimentos e mais informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico dpli-s-
d+jatoba@pbh.gov.br.
As Manifestações de Interesse deverão ser encaminhadas através do endereço eletrônico dpli-sd+ja-
toba@pbh.gov.br, no período de 27 de janeiro até o dia 05 de abril de 2023, tendo como Assunto “
Manifestação de Interesse SMOBI 007/2023”.

Leandro César Pereira
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

José Antônio Fleury Teixeira
Secretaria Municipal de Política Urbana

PREFEITURA DE CONTAGEM - MG
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços n. 016/2022
SEGUNDA CHAMADA

APrefeitura do Município de Contagem por meio da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na seguintemodalidade:

Tomada de Preços n. 016/2022 – PA 592/2022, Menor Preço, OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAAVENIDAA NO BAIRRO CHÁCARAS
PLANALTO NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG, com entrega dos
envelopes de documentação e propostas até às 09:30 (nove horas e trinta
minutos) do dia 15 (quinze) de fevereiro 2023 e com a abertura marcada para
as 10:00 (dez horas) do dia 15 (quinze) de fevereiro 2023.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos,
que estarão disponíveis a partir do dia 30 (trinta) de janeiro de 2023, pelo site
www.contagem.mg.gov.br/licitações. ou na sala daComissãoPermanente de
Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS),
situada à rua Madre Margherita Fontanaresa, 432, 3º andar Bairro Eldorado -
Contagem/MG, tel.: (0**31) 3391.9352, de segunda à sexta-feira, no horário
de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, mediante
apresentação de um PEN DRIVE à Comissão Permanente de Licitações no
endereço acima e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de
carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da
empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone e nome da pessoa para
contato.

ROMULO THOMAZ PERILLI
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

EX TRATO DE RAT I F I C A ÇÃO –
INEXIGIBILIDADE 007/2023 – PRC
013/2023. A Secretária Municipal de
Patrimônio Cultural e Turismo Ratificou em
18/01/2023o processo em epígrafe, cujo objeto
é: 01 (uma) apresentação artística com o FBC
RAP ALTERNATIVO, show com duração de
nomínimo01 hora e 30min., a ser realizadano
dia 20 de fevereiro a partir das 22:30 horas, por
ocasião do evento Carnaval 2023 na cidade de
Itabirito/MG, evento realizado pela Prefeitura
Municipal de Itabirito conforme solicitação da
SEMCULT. CONTRATO 013 / 2023 .
Contratada: LET'S GIG Serviços de Produção
Cultural e Agenciamento Ltda - CNPJ:
33.491.858/0001-55 .Valor: RS 35.000,00.
Vigência:02meses.

PREFEITURA DE ITABIRITO

PREFEITURAMUNICIPAL
DE FRANCISCO DUMONT/MG

PROCESSO 005/23 - PP 004/23 - Objeto:
Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de
manutenção elétrica, preventiva e
corretiva nos logradouros públicos, praças,
quadras poliesportivas, ginásios
poliesportivos, campo de futebol e prédios
públicos do Município de Francisco
Dumont/MG, Forma Continuada e Mensal.
Credenciamento: 09/02/23 - 08:00h -
Edital disponível no site https://
franciscodumont.mg.gov.br/ ou pelo e-mail
franciscodumontlicitacao@gmail.com

Herbert Leonardo Fonseca
Pregoeiro oficial.

PREFEITURAMUNICIPAL
DE FRANCISCO DUMONT/MG

PROCESSO 006/2023 - PP 005/2022 -
Objeto: Registro de Preços objetivando
a futuras e eventuais Prestação de ser-
viços para Fornecimento de Refeições
Self-Service, Marmitex, Almoços/Janta-
res e Serviços de Hospedagem para
atender as demandas das Secretarias
Municipais do Município de Francisco
Dumont. Credenciamento: 10/02/2023
- 08:00h - Edital disponível no site
https://franciscodumont.mg.gov.br/
ou pelo e-mail
franciscodumontlicitacao@gmail.com

Herbert Leonardo Fonseca
Pregoeiro oficial.


