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      Belo Horizonte, 04 de novembro de 2021.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em atendimento ao pedido de esclarecimento (SEI 37510896) realizado pela
empresa ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. (URBTEC) ., 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 1: Poderia este MD Pregoeiro esclarecer qual é o custo
máximo estimado para a referida contratação?
Resposta: Por se tratar de uma contratação cujo critério de julgamento é a de
Menor Preço e em conformidade com o item 16.2 do Anexo I – Termo de Referência,
informamos que o custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances, como previsto no art. 7º, §
3º, da Lei Federal nº 12.527/2014 e o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº
48.012/2020.
 
Questionamento 2: Poderia este MD Pregoeiro esclarecer se há algum
modelo padrão de Planilha com a composição de custos unitários que
deve ser adotada pelas proponentes? Se existir este modelo padrão
poderia este pregoeiro disponibilizar o mesmo?
Resposta: Não existe modelo padrão de planilha de composição de custo.
 
Questionamento 3: Poderia este MD Pregoeiro esclarecer, em caso de
inexistência de modelo padrão de planilha de custos unitários, se a
Planilha de Custos deverá ser apresentada com os unitários por Produtos
conforme o Cronograma Físico e Financeiro que consta do item 7.4 do
Anexo I (Termo de Referência) do Edital?
Resposta: Poderá ser utilizado a planilha constante do Cronograma Físico e
Financeiro com a definição por Produtos.
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Questionamento 4: Deverá ser apresentada Planilha contemplando o
número de horas dos profissionais quer irão compor a Equipe Técnica? Há
exigência de número de horas mínimas a serem dedicadas por cada
profissional integrante da Equipe Técnica mínima? Se sim poderia este
MD Pregoeiro disponibilizar planilha contendo o numero mínimo de horas
técnicas profissionais exigido?
Resposta: Conforme avaliação e manifestação técnica, não é exigida no Termo de
Referência quantidade de horas mínimas por profissional que irá compor a equipe
técnica, desde que estejam disponíveis para a executar trabalho a ser licitado da
forma como foi especificado.
 
Questionamento 5: Para que possamos elaborar nossa Proposta de
Preços, poderia este MD Pregoeiro esclarecer, no que concerne ao
Processo Participativo, se além das 2 (duas) Audiências Públicas a serem
realizadas em 5 localidades conforme o item 1.1.18 e da Conferência
Metropolitana prevista no item 1.119, constantes do Anexo I do Termo de
Referência há previsão de realização de Oficinas Técnicas e Oficinas
Participativas para consolidação do processo de participação popular? Se
sim qual é o numero de Oficinas Técnicas e Participativas a serem
realizadas? Ainda no que concerne aos eventos do processo participativo,
a estrutura de realização, divulgação, e mobilização dos Eventos
(Audiências/Oficinas Técnicas/Participativas) ficará sob a
responsabilidade da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana
de Belo Horizonte? Se tal encargo for de responsabilidade da proponente,
poderiam esclarecer qual tipo de estrutura deverá ser disponibilizada?
Qual tipo de divulgação deverá ser realizado?
Resposta: Conforme manifestação técnica, em relação ao item III, esclarecemos
que as oficinas participativas presenciais ocorrerão em dois ciclos de participação em
5 (cinco) localidades na RMBH. Além disso, a VIII Conferência Metropolitana estimada
para junho de 2022 também poderá ser utilizada para a atualização do PDDI-RMBH,
totalizando assim até 11 eventos, conforme itens 1.1.18 e 1.1.19 do Termo de
Referência. Caso sejam necessárias, oficinas temáticas deverão ser realizadas
notadamente durante a elaboração dos produtos 3, 4 e 5, em formato online, sem
que haja número definido para elas. A estrutura de realização, divulgação, e
mobilização dos eventos de participação social ficará a cargo da Agência RMBH,
cabendo à proponente a elaboração dos elementos técnicos e metodologias
conforme itens 1.1.12.4, 1.1.13.2, e 1.1.15.3.1.
 
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
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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
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37540654 e o código CRC 564ADC89.

Referência: Processo nº 2430.01.0000158/2021-05 SEI nº 37540654
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DR(A).  

D.D. PREGOEIRO  

 

EDITAL Pregão Eletrônico Nº 07/2021 

  

URBTECTM ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA 

LTDA. (URBTEC), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

02.689.532/0001-03, com sede na Rua João Gualberto nº1721, Juvevê, Curitiba, Paraná, 

vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por seu representante legal na 

qualidade de interessada em participar do Pregão Eletrônico nº07/2021, para a contratação 

de empresa especializada Prestação de serviços destinados à atualização do Plano de 

Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-

RMBH), requerer e solicitar os esclarecimentos que seguem:  

I.  CUSTO ESTIMADO 

Poderia este MD Pregoeiro esclarecer qual é o custo máximo 

estimado para a referida contratação? 

II. PLANILHA 

Conforme estabelece o item 7.3.1 do Edital deverá ser “apresentada 

planilha que expresse a composição de todos os custos unitários do lote do presente 

certame”. 

Poderia este MD Pregoeiro esclarecer se há algum modelo padrão de 

Planilha com a composição de custos unitários que deve ser adotada pelas proponentes? 

Se existir este modelo padrão poderia este pregoeiro disponibilizar o mesmo? 

Poderia este MD Pregoeiro esclarecer, em caso de inexistência de 

modelo padrão de planilha de custos unitários, se a Planilha de Custos deverá ser 

apresentada com os unitários por Produtos conforme o Cronograma Físico e Financeiro 

que consta do item 7.4 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital? 

Deverá ser apresentada Planilha contemplando o número de horas 

dos profissionais quer irão compor a Equipe Técnica? Há exigência de número de horas 

mínimas a serem dedicadas por cada profissional integrante da Equipe Técnica mínima? 

Se sim poderia este MD Pregoeiro disponibilizar planilha contendo o numero mínimo de 

horas técnicas profissionais exigido? 
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III. PROPOSTA DE PREÇOS 

Para que possamos elaborar nossa Proposta de Preços, poderia este 

MD Pregoeiro esclarecer, no que concerne ao Processo Participativo, se além das 2 (duas) 

Audiências Públicas a serem realizadas em 5 localidades conforme o item 1.1.18  e da 

Conferência Metropolitana prevista no item 1.119, constantes do Anexo I do Termo de 

Referência há previsão de realização de Oficinas Técnicas e Oficinas Participativas para 

consolidação do processo de participação popular? Se sim qual é o numero de Oficinas 

Técnicas e Participativas a serem realizadas? 

Ainda no que concerne aos eventos do processo participativo, a 

estrutura de realização, divulgação, e mobilização dos Eventos (Audiências/Oficinas 

Técnicas/Participativas) ficará sob a responsabilidade da Agência de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte? Se tal encargo for de responsabilidade da 

proponente, poderiam esclarecer qual tipo de estrutura deverá ser disponibilizada? Qual 

tipo de divulgação deverá ser realizado? 

No aguardo de seu retorno e esclarecimentos para podermos elaborar 

a Proposta subscrevemos a presente. 

 

 

 
 

______________________________ 

GUSTAVO TANIGUCHI 

REPRESENTANTE LEGAL/RESPONSÁVEL TÉCNICO  

CREA/PR sob o nº 30.920-D/RG nº 3.865.548-5, SSP/PR - CPF/MF nº 875.311.519-87 
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