
 

  
 

             Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura/ 
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Av. do Contorno nº 6.664- Savassi - Belo Horizonte - MG   

LICITAÇÃO URBEL/SMOBI Nº 10.003/2021 - RDC 

ESCLARECIMENTOS AOS INTERESSADOS  

 

 

Processo nº. 01-014.427/21-29 

Objeto: Serviços e obras para a complementação da urbanização da Rua Boa Vista, empr. n.º 
70 do OP 2007/2008 e Rua Pai Joaquim, empr. n.º 80 do OP 2009/2010, na Vila Cabana do 
Pai Tomás e serviços e obras no Beco Sinval, empr. n.º 84 do OP 2011/2012, na Vila Ventosa. 
 

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

interessado pela Licitação URBEL/SMOBI 10.003/2021 - RDC. 

 

 

Pergunta: 

 

Gostaria de solicitar o memorial descritivo e especificações técnicas que compõe o Edital 
de LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 10.003/2021 – RDC. Nos documentos disponíveis não consta 
o mesmo, sendo que é citado no Projeto Básico – Anexo I. 
 “Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto de engenharia, a 
planilha orçamentária, o memorial descritivo e as especificações técnicas, prevalecerão o que 
estiver contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem: 
I. Projeto básico/executivo de Engenharia; II. Memorial Descritivo e as Especificações 
Técnicas; III. Caderno de Encargos da SUDECAP 4ª edição; IV. Planilha contratual.” 
  
 

 

Resposta: 

 

Conforme orientação da área técnica, o Projeto Básico – Anexo I do edital possui todas as 
informações necessárias para elaboração da proposta.  Conforme citado no item 4 do Projeto 
Básico, “a licitante poderá, caso julgue necessário, visitar o local onde será realizada a 
intervenção, tendo assim condições de avaliar toda a complexidade e exigências da execução 
dos serviços da licitação. A visita poderá ser acompanhada pela FISCALIZAÇÃO, devendo, 
neste caso, ser previamente agendada, utilizando-se os canais informados no item 14 deste 
Projeto Básico”. 
 
 

Belo Horizonte, 09 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Débora Maria Moreira de Faria 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

 


