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LICITAÇÃO SRP URBEL/SMOBI Nº 004/2021 – CC 

ESCLARECIMENTOS AOS INTERESSADOS Nº 4 

 

 

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 às perguntas de 

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

 

Pergunta 1:  Em caso de consórcio, onde configuram os mesmos integrantes alterando-se 
apenas a liderança para cada um dos lotes, teremos que emitir 3 Termos de Compromisso, ou 
seja, será necessário 1 envelope de habilitação para cada um dos lotes, uma vez que a 
constituição dos consórcios será alterada em razão da liderança?  
 

Resposta: 

A participação em consórcios deve observar as condições previstas no item 11.1.2 e subitens 
correspondentes.  
Cada instrumento de compromisso de constituição de consórcio deve ser devidamente 
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminar a empresa líder, bem 
como a participação de cada consorciada e, ainda, estabelecer expressamente a 
responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio.  
Como o instrumento de compromisso de constituição de consórcio vai diferir para cada lote, 
deve ser apresentado um envelope com os documentos de habilitação para cada um dos lotes. 
 
 
Pergunta 2: O credenciamento pode ser assinado por certificado digital, ao invés de 
reconhecimento de firma em cartório? 
  

Resposta: 

De acordo com o item 9.2 do edital, o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público 
de procuração ou instrumento particular, com firma reconhecida, com poderes para praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
 
Belo Horizonte, 27 de outubro de 2021. 

 

Débora Maria Moreira de Faria 

                                 Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 


