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LICITAÇÃO SRP URBEL/SMOBI Nº 007/2021 – CC 

ESCLARECIMENTOS AOS INTERESSADOS 

 

 

Processo nº. 01.036.092/21-36 

Objeto: Registro de preços para contratação de serviços e intervenções de recuperação e de 
manutenção de: becos, acessos e escadarias; de dispositivos de drenagem, de redes de 
esgoto; de estabilização de encostas, já implantadas nas vilas, favelas e áreas de interesse 
social e na cidade formal, do Município de Belo Horizonte. 
 
 
Assunto: Esclarecimentos da Comissão Permanente de Licitação da Urbel às perguntas de 
interessado na Licitação SRP URBEL/SMOBI 007/2021-CC. 

 

Pergunta 1: 

“Item 13.3.1: Gostaria de entender melhor quanto à autenticação dos documentos. Essa 
autenticação deve ser feita por todos os licitantes 48h antes da entrega dos envelopes e 
julgamento das propostas?” 
 
Resposta: 

Conforme art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93, os documentos necessários à habilitação 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

O item 13.3.1 do edital informa que a autenticação de documentos realizada pela URBEL 
deverá ser agendada pelo e-mail cpl.urbel@pbh.gov.br até 05/01/2022. A autenticação será 
realizada até 06/01/2022. 
 
 
Pergunta 2: 

“Referente ao item 13.5.3.2.1: Se refere ao item 13.7.3.2 que não existe no Edital”. 

 
Resposta: 
Onde se lê 13.7.3.2, leia-se 13.5.3.2. 
 
 
Pergunta 3: 

“Item 13.5.3.4: Se refere aos itens 13.7.3.2 e 13.7.3.3 que também não constam no Edital”. 
 
Resposta: 
Onde se lê 13.7.3.2 e 13.7.3.3, leia-se 13.5.3.2 e 13.5.3.3, respectivamente. 
 
 
Pergunta 4: 

“Item 13.5.5: Menciona outros itens que também não constam no Edital”. 
 
Resposta: 
A redação correta do item 13.5.5 é:  

mailto:cpl.urbel@pbh.gov.br
http://13.5.3.4/
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13.5.5. O Certificado de Registro Cadastral do SUCAF, em vigor, emitido pela 
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – Sudecap, acompanhado de declaração de 
não possuir superveniência de fato impeditivo de habilitação, poderá ser apresentado em 
substituição aos documentos relacionados nos subitens 13.5.1.1 a 13.5.1.5, 13.5.2.1 a 
13.5.2.6, 13.5.3.1 e 13.5.4.3 deste Edital, desde que as respectivas certidões e documentos 
estejam atualizados até a data de apresentação dos envelopes, observando o subitem 
13.5.2.7. 
 
 
Pergunta 5: 

“Item 13.6.4: Se refere ao item 13.8 que não existe no Edital”. 
 
Resposta: 
Onde se lê 13.8, leia-se 13.6. 
 
 
 
 
Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Débora Maria Moreira de Faria 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 

 


