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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte 

Núcleo de Planejamento, Orçamento, Contratos e Compras

 

Nota de Esclarecimento - DEMACAMP - ARMBH/NPO                                                   
                                                         

      Belo Horizonte, 04 de novembro de 2021.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em atendimento ao pedido de esclarecimento (SEI 37512878) realizado pela
empresa DEMACAMP PLANEJAMENTO, PROJETO E CONSULTORIA SS LTDA, frente ao
Edital de Pregão 2431001/0007/2021 inerente à contratação de empresa para a
prestação de serviços destinados à atualização do Plano de Diretor de
Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-
RMBH) de forma a contemplar os requisitos mínimos dispostos no art. 12° da Lei
Federal nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole) – Processo SEI:
2430.01.0000158/2021-05, informamos que:
 
Questionamento: Em relação ao especialista em mobilidade urbana,
poderíamos apresentar um arquiteto urbanista com doutorado e
curriculum na área de transporte para essa função?
Resposta: Considerando que o Termo de Referência no item 5.4.2 é taxativo ao
exigir a profissão de engenheiro(a), ainda que a pós graduação tenha sido na área de
transportes não será admitida a formação de arquiteto(a) na consideração desse
item em específico.
 
Em observância ao Edital, informamos que as respostas aos pedidos de
impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte,
vinculando a Administração e os licitantes.
 

 
Marco Aurélio Barbosa de Vasconcelos

Pregoeiro
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Documento assinado eletronicamente por Marco Aurélio Barbosa de
Vasconcelos, Servidor Público, em 04/11/2021, às 21:17, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37541990 e o código CRC 88E91955.

Referência: Processo nº 2430.01.0000158/2021-05 SEI nº 37541990
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