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Av. do Contorno nº 6.664- Savassi - Belo Horizonte - MG   

LICITAÇÃO SRP URBEL/SMOBI Nº 004/2021 – CC 

ESCLARECIMENTOS AOS INTERESSADOS Nº 2 

 

Processo nº. 01.014.429/21-54 

Objeto: Registro de Preços para contratação de serviços e obras de recuperação, mitigação 
e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico, através da operacionalização 
do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às vilas, favelas e áreas de interesse social 
do Município de Belo Horizonte. 
 

Assunto: Esclarecimentos da Comissão Permanente de Licitação da Urbel à pergunta de 

interessado pela Licitação SRP URBEL/SMOBI 004/2021-CC. 

 

 

Pergunta: 

Gostaria de solicitar, por gentileza, os projetos básicos de cada lote. Para que possamos 
analisar melhor os serviços a serem executados. 
 
 
Resposta: 

De acordo com os itens 4.1 e 5 do Projeto Básico (Anexo I do edital), os projetos a serem 
utilizados são os Projetos Padrão URBEL de Muros de Contenção, disponíveis no Apêndice 
VI do edital, e o padrão SUDECAP dos serviços, conforme Caderno de Encargos da 
SUDECAP. As adequações de projetos serão realizadas pelo fiscal de obras de cada um dos 
três lotes, junto ao local de cada intervenção. 
 

Os itens 12.1 e 12.2 do edital informam que a licitante poderá visitar alguns dos diversos locais 
onde serão realizadas as intervenções, tendo condições de avaliar toda a complexidade e 
exigências para a execução dos serviços. A visita deve ser acompanhada pela fiscalização de 
um dos lotes, devendo ser agendada pelos canais informados no item 28 do mesmo. 
 
De acordo com o item 25.4 do edital, a execução dos serviços registrados na Ata de Registro 
de Preços (ARP) de cada lote será precedida da assinatura de contratos, que terão objetos 
bem definidos (execução de serviços de implantação e recuperação de drenagem pluvial, 
contenção, estabilização de encostas e/ou demolição de moradias em vilas/favelas de BH), e 
de emissão das respectivas ordens de serviços. 
  
 
 
 
Belo Horizonte, 08 de outubro de 2021. 

 

 

Débora Maria Moreira de Faria 

                   Presidente da Comissão Permanente de Licitação URBEL/SMOBI 
 
 


