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

LICITAÇÃO SRP URBEL/SMOBI Nº 007/2021 – CC 
ESCLARECIMENTOS AOS INTERESSADOS Nº 03 

 

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: 

“Fizemos o processo para Registro Cadastral do SUCAF, já foi disponibilizado o Protocolo de 
Solicitação. Foi informado em conversa junto ao setor de cadastros que a pessoa responsável 
retorna das férias apenas na segunda-feira dia 10/01. Sendo que a sessão ocorrerá no dia 
11/01 e a entrega dos envelopes no dia 10/01. Como devemos proceder em relação ao 
Certificado a ser apresentado junto às documentações?” 
 

Resposta: 

Devem ser apresentados todos os documentos relacionados nos itens 13.5.1, 13.5.2, 13.5.3 e 
13.5.4 do Edital, bem como o Protocolo de Solicitação de Registro no SUCAF. 
 

 
Pergunta 2: 

“Qualificação Técnica: Os Atestados de Capacidade Técnica necessitam de autenticação pelo 
cartório ou já basta constar a chancela digital da entidade competente?” 
 

Resposta: 

A chancela digital da entidade competente é suficiente. 

 

 

Pergunta 3: 

“Item 13.6.2.5 solicita que os preços unitários e totais sejam apresentados, porém o item 
13.6.2.2 solicita a apresentação de custos unitários. Este documento de composições de 
custos unitários já apresenta os preços unitários e totais. Há a necessidade de apresentar outro 
documento em outro formato para atender ao item 13.6.2.5?” 
 

Resposta: 

Não. As planilhas apresentadas devem atender aos itens 13.6.2.1 e 13.6.2.2 

 

 

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2022. 

 

Débora Maria Moreira de Faria 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


