
 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI 

 

LICITAÇÃO SMOBI 045/2021 - RDC 

CIRCULAR Nº 01 – ALTERAÇÃO DO EDITAL E DA DATA DE ABERTURA 

 

PROCESSO: 01-069.168/21-91  
OBJETO: Serviço técnico profissional especializado para a avaliação dos estudos existentes e elaboração 

de projeto executivo para a otimização do sistema de macrodrenagem da Bacia do Córrego Cachoeirinha.   

 

A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, 

nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 010/21, no uso de suas atribuições, comunica aos 

interessados na licitação em referência que em análise ao pedido de esclarecimentos apresentado por pessoa 

jurídica interessa foi identificada a necessidade de alteração do edital da licitação e alguns de seus anexos. 

Passam a ter nova redação os seguintes itens do edital: 

 

 

Recebimento das propostas exclusivamente por meio eletrônico: até às 15h30min do dia 10/03/2022. 

Julgamento das propostas em meio eletrônico: a partir das 15h30min do dia 10/03/2022. 

 

3. PREÇO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS E/OU OBRAS 

O valor teto das obras e serviços licitados, limitador das propostas das licitantes é de R$2.011.199,41 (dois 

milhões onze mil cento e noventa e nove reais e quarenta e um centavos). Serão desclassificadas as 

propostas com preços totais acima desses valores. 

 (...) 

12.1.4. Qualificação econômico-financeira: 

12.1.4.1.documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente demonstrativo de que a 

licitante possui Patrimônio Líquido, mínimo de R$ 201.119,94 (duzentos e um mil cento e dezenove reais 

e noventa e quatro centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, nos 

termos do disposto nos §§2º e 3º, do art. 31, da Lei 8.666/1993. 

(...)  

Ficam alterados os seguintes documentos constantes do Anexo I - Projeto Básico da Licitação: 

- Apêndice I – Planilha de orçamento; 

- Apêndice II – Cronograma físico-financeiro; 

- Apêndice VI – Composições de preços unitários. 

 

Os demais itens do edital e seus anexos permanecem inalterados. Os novos documentos e as respostas de 

questionamentos estão disponíveis no site da PBH no link https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-

infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-045-2021. 

 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2022. 

 

Fabrício da Silva Costa 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Portaria SMOBI/SUDECAP nº 010/21 


