Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

LICITAÇÃO URBEL/SMOBI nº. 005/2021-PE
PROCESSO nº. 01.023.080/21-14
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇÃO DE CERCAMENTO
DO PARQUE ECOLÓGICO SANTO ANTÔNIO, NA VILA ESTRELA,
AGLOMERADO SANTA LÚCIA.
O Pregoeiro Marcos André Ferreira Gonçalves, nomeado pela Portaria Conjunta
URBEL/SMOBI nº. 004/2020, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, em 21/09/2020,
presta os seguintes esclarecimentos às perguntas de interessados na licitação acima
epigrafada:
Perguntas:
Prezado senhor,
Ao analisarmos os preços da planilha de orçamento da licitação Pregão Eletrônico Urbel/Smobi
005/2021, foi detectado que o preço do item que representa 30% do total da obra, se encontra
defasado e inexequível. Trata-se do serviço de “Cerca de mourão a cada 2,5m tipo 5 - mourão
PV e tela galvanizada #2” fio 12 4 fios arame (item 21.15.05)”. Tal serviço tem em sua
composição, insumos como tela de arame, arames galvanizados e mourões de concreto e
estes sofreram consideráveis e constantes aumentos nos últimos meses.
Compondo o preço do serviço com os preços atuais dos insumos, chegamos num número
quase 50% superior ao constante da planilha. Como o preço licitado é limitador, solicitamos
que o preço do item 21.15.05 seja revisado e atualizado.
Salientamos que a data base do orçamento é dez/2020 e considerando o prazo de execução
de 4 meses, o contrato não chegará a ser reajustado.
Atenciosamente,
Resposta:
Em virtude da necessidade de apreciação desta, se fez necessária a suspensão do certame,
conforme circular nº 1. Nova data para a realização do certame será oportunamente publicada.
Belo Horizonte, 31 de maio de 2021.
Marcos André Ferreira Gonçalves
Pregoeiro
(Portaria Conjunta URBEL/SMOBI nº. 004/2020)
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