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LICITAÇÃO URBEL/SMOBI Nº 001/2022 – CC 

ESCLARECIMENTOS AOS INTERESSADOS 

 

 

Processo nº. 01.019.718/22-30 

Objeto: Serviços e obras de estabilização de encostas na Vila Mariquinhas e na Vila Boa 

União. 
 

 

Assunto: Esclarecimentos da Comissão Permanente de Licitação da Urbel às perguntas de 

interessado na Licitação URBEL/SMOBI 001/2022 - CC. 

 

Pergunta 1: 

 

“Na Planilha de Orçamento consta relação de projetos, gostaria de saber se todos foram 

executados, pois no Edital foi disponibilizado arquivo de Projetos e Estudos de Engenharia 

para download.” 

 

Resposta: 

 
O item 4.1 do Projeto Básico, Anexo I do edital, informa que, considerando a dinâmica dos 

assentamentos de interesse social, marcada por constante mutabilidade, e a possibilidade de 

alterações na realidade do local da intervenção e, ainda, o caráter básico de alguns projetos, 

esta licitação contemplará também a elaboração de detalhamentos de projetos executivos, que 

se fizerem necessários. 

Os projetos a serem contratados não serão impedimento ao início das obras e poderão ser 

realizados de forma concomitante, sem prejuízo do cronograma de execução, já que se tratam 

apenas de detalhamentos. 

 
 
Pergunta 2: 

 

“Ao analisar a Planilha de Orçamento da Concorrência Urbel/SMOBI 001/2022, nos deparamos 

com a seguinte situação - itens referenciados pela tabela SUDECAP (JAN/22) não condizem 

com o mercado atual. Segue anexo exemplo com a composição e orçamentos comprobatórios 

do concreto. Diante do exposto, solicitamos manifestação expressa desta administração sobre 

a possibilidade da revisão do preço defasado.” 

 
Resposta: 
 
Esclarecemos que os preços na referida licitação, mês base da elaboração da “Planilha de 

Orçamento” – Janeiro/2022, refletem os preços praticados nesta data. Os preços da Urbel são 

atualizados periodicamente com cada grupo de itens cotados.  As cotações são realizadas 
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diretamente com o fornecedor, sendo, no mínimo, 3 cotações e adota-se o menor preço. 

Lembrando que, ao cotar, normalmente é utilizado o quantitativo unitário, ou seja, a tendência 

é receber propostas com preços mais elevados, já que não temos quantitativo de material e 

nem poder de negociação de compra. Por isso é adotado o menor preço e não a mediana. 

 

Sobre os exemplos apresentados pela licitante, itens 04.21.25 e 06.05.25, esclarecemos que 

o concreto confeccionado na obra é um serviço distinto de concreto usinado, adquirido de 

concreteira. 

 

De acordo com a Cláusula 11ª da Minuta do Contrato, Anexo XIV do edital, os preços são fixos 

e irreajustáveis pelo período de 12 meses, contados da data de referência da “Planilha de 

Orçamento”. 

 

 

 
 
 
Belo Horizonte, 15 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Débora Maria Moreira de Faria 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 


