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PREGÃO PRESENCIAL N° 07/17 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR OFERTA 
 

OBJETO: Seleção de parceiro privado para constituição de Sociedade em Conta de 
Participação destinada à exploração do negócio de águas minerais nas unidades de 
Caxambu-MG e Cambuquira-MG. 
 
PROCESSO INTERNO N°: 467/2017. 

 

ESCLARECIMENTO 09 
 

Pregoeira do PREGÃO PRESENCIAL N° 07/17 

1.       No documento publicado pela CODEMIG na página da internet com os 
detalhes do PREGÃO PRESENCIAL N° 07/17, sob o título “Impugnações e 
esclarecimento” e através do link de internet: 

http://www.codemig.com.br/wp-content/uploads/licitacoes/817155813-impugnacoes-
e-esclarecimento.doc 

consta um pedido de esclarecimento identificado como: 

 “ESCLARECIMENTO 07 - Email enviado em 04/12/2017 às 18:35hs”. 

2.       O primeiro item do pedido de esclarecimento acima citado questiona: 

“1.      Qual o valor contábil atual (ou apurado mais recentemente) dos bens 
elencados no item 6.2(a) do Anexo I, como parte da contribuição da CODEMIG para 
a capitalização inicial da SCP?”. 

3.       No texto de RESPOSTA a esse item a pregoeira informa: 

“O valor dos bens elencados no item 6.2 do anexo I será apurado, no momento da 
constituição da sociedade em conta de participação, nos termos do Art. 5º, §2º, do 
Anexo II – Contrato Social da SCP ÁGUA MINERAL. Não há, no momento, 
avaliação precisa sobre seus valores de mercado.” 

4.       A resposta fornecida pela pregoeira diverge da questão formulada, pois se 
refere a “valores de mercado (a serem apurados no momento da constituição da 
SCP)” quando a questão refere-se ao “valor contábil atual (ou apurado mais 
recentemente)” desses mesmos bens. 

5.       O esclarecimento solicitado é de grande relevância e pode ser objetivamente 
respondido com base nos registros contábeis que a CODEMIG é obrigada a manter. 
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6.       A questão formulada no item 1 do email enviado em 04/12/2017 às 18:35hs 
permanece, portanto, sem resposta até a presente data. 

7.       Solicitamos, portanto, que seja fornecida a resposta a essa questão, ainda 
que com atraso em relação aos prazos legais para a resposta do pregoeiro. 

8.       Um eventual indeferimento desta solicitação caracterizará omissão do 
pregoeiro e motivará a nulidade do processo do PREGÃO PRESENCIAL N° 07/17. 

RESPOSTA: 

Vale registrar que o pedido de esclarecimento enviado por e-mail em 04.12.17 foi 
respondido no prazo legal.  
O expediente (sem título de pedido de esclarecimento e identificado como 
irregularidade no pregão) consiste ao que parece, em uma impugnação, que é o 
meio de apontamento de supostas irregularidades, haja vista que o pedido de 
esclarecimento não possui tal função. 
Assim entendendo, o documento se apresenta intempestivo, conforme o item 4.3.1 
do Edital, que estabelece que as impugnações deverão ser encaminhadas até 5 dias 
após a publicação do aviso do edital, que no caso foi publicado em 30/11/2017.  
Lado outro, considerando que o conteúdo se reporta a esclarecimento tido por não 
respondido, a resposta se efetivará com esteio no princípio constitucional de direito 
de petição.  
Fica reiterada a resposta ofertada ao pedido de esclarecimento que, ao contrário do 
entendimento, se presta a responder e esclarecer a dúvida suscitada. 
Vejamos a dúvida: “Qual o valor contábil atual (ou apurado mais recentemente) dos 
bens elencados no item 6.2(a) do Anexo I, como parte da contribuição da CODEMIG 
para a capitalização inicial da SCP?”. 
Vejamos a resposta: “O valor dos bens elencados no item 6.2 do anexo I será 
apurado, no momento da constituição da sociedade em conta de participação, nos 
termos do Art. 5º, §2º, do Anexo II – Contrato Social da SCP ÁGUA MINERAL. Não 
há, no momento, avaliação precisa sobre seus valores de mercado.” 
Ou seja, foi perguntado o valor contábil dos bens que integrarão a contribuição da 
CODEMIG na capitalização inicial da SCP. 
Foi respondido que referido valor de capitalização será apurado em valores de 
mercado, quando da constituição da SCP, por meio de empresa especializada 
independente, e ainda que não há avaliação com tal conteúdo.  
Nesta esteira, o valor contábil não foi e não será informado para a licitação por ser 
irrelevante para a formulação das propostas e para a participação dos interessados 
na licitação, haja vista que a integralização observará valores de mercado e de 
época.  
Em resumo, o esclarecimento requerido relativamente ao mencionado pedido já foi 
devidamente fornecido. 
Verifica-se que houve uma confusão por parte do requerente acerca dos critérios 
estabelecidos no edital para a formação do patrimônio especial da Sociedade em 
Conta de Participação e sua relação com a participação dos sócios na distribuição 
dos lucros. 
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O esclarecimento anteriormente prestado visou a, efetivamente, sanar a confusão e 
clarificar os critérios estabelecidos nos documentos anexos. Daí porque mencionou-
se apenas o valor de mercado dos referidos bens que é, como dito e aqui se reitera, 
o valor que será considerado para o estabelecimento da relação contratual 
resultante do certame. 
 
 
 
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2017 
 
 
Fernanda Prates Lopes Cançado 
Pregoeira 


