
 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI 

 

 LICITAÇÃO SMOBI DQ 029/2022 – PE 

CIRCULAR Nº 04 – RESPOSTA AO 7º QUESTIONAMENTO 

Processo nº 01-049.109/22-50 

OBJETO: Serviços comuns de engenharia para recuperação funcional do pavimento e sinalização das 

avenidas Presidente Tancredo Neves, Heráclito Mourão de Miranda e Altamiro Avelino Soares, 

conforme quantidades, especificações e condições comerciais contidas nos anexos deste Edital. 

 

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, nomeado pela Portaria SMOBI nº  

013/2023, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados na licitação em referência a resposta ao 7º 

questionamento apresentado.  

 

Em 1º/02/2023, através do e-mail glit.smobi@pbh.gov.br foi recebido o seguinte questionamento:  

 

Solicito por gentileza esclarecimento referente ao PE DQ 029-2022 - SMOBI - Belo Horizonte. 

Houve uma republicação de um novo edital e seus arquivos? 

Iremos considerar os arquivos que estão no http://licitacoes.caixa.gov.br ou no www.pbh.gov.br. 

Houve mudança nas planilhas? 

 

Resposta ao questionamento: 

 

O presente edital foi inicialmente publicado ainda no ano de 2022, passando por alterações em virtude dos 

questionamentos já apresentados, estando todas as alterações devidamente registradas nos sítios eletrônicos 

http://licitacoes.caixa.gov.br e https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/pregao-

eletronico-029-2022. 

 

A primeira alteração foi consolidada na Circular 01, alterando a data de realização da sessão pública, 

exigências no edital e os apêndices indicados na circular. Esta circular está publicada em ambos os domínios, 

conforme prints retirados na data de hoje (1º/02/2023): 

 

 

 

Após novo questionamento, foi gerada a circular 02 alterando a data de abertura da sessão pública, estando 

também publicada em ambos os domínios: 
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http://licitacoes.caixa.gov.br/
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Após novo questionamento, foi ainda verificada a necessidade de alteração no apêndice IV, sendo 

consolidada na Circular 03, publicada no portal da PBH: 

 

 

 

E tendo o conteúdo da circular sendo transcrito na justificativa do arquivo “apêndice_IV” publicado no Portal 

de Compras da Caixa: 

 

 

 

 

Desta forma, até o presente momento, estas foram as alterações sofridas nos documentos norteadores do 

presente certame, não sendo verificada qualquer inconsistência entre os arquivos disponibilizados em ambos 

os sítios eletrônicos. Ressalta-se apenas que, visando facilitar a identificação da versão final dos apêndices, 

no sítio eletrônico da PBH foi acrescido “(sem efeito)” no nome dos apêndices que foram substituídos, o que 

só não foi realizado no Portal de Compras da Caixa por não estarem disponíveis as mesmas ferramentas de 

edição. 

 

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2023.  

 

Guilherme Botelho Silva 

Pregoeiro - Portaria SMOBI nº 013/2023 


