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LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 07/2018 - MODO DE DISPUTA FECHADO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução das 
obras de revitalização do Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro – Minascentro, 
no Município de Belo Horizonte/MG. 
 
PROCESSO INTERNO N°: 119/2018 – ECM: 49061.  
 

 

ESCLARECIMENTO  01 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 02/04/2018 07:56 
 
Em relação ao item 14.5 II do edital 007/2018 da CODEMIG, a empresa licitante deve 
apresentar atestados de Projetos Executivos, mesmo que o objeto da licitação não 
contenha a elaboração dos mesmos? Ou atestados de Reforma em Edificações 
atendem este tópico? 
 
RESPOSTA: 
 
A empresa licitante deverá apresentar atestados de execução de obras, ficando o item 
14.5.II corrigido, conforme Termo de Referência, para fazer constar a seguinte redação: 
 

II. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante 
apresentação de atestado(s), acompanhados da respectiva certidão emitida pelo 
CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, emitidos por pessoas 
jurídicas de direito público (órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal) ou privado, em nome do(s) 
profissional(is) técnico(s) responsável(is), comprovadamente inscrito no 
CREA/CAU, integrante(s) do quadro (vínculo empregatício, participação societária ou 
contrato de prestação de serviço) do licitante na data prevista para entrega da 
proposta, comprovando a execução de serviços de características técnicas similares 
às do objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de 
valor significativo são as seguintes e que deverão estar indicadas na redação do(s) 
atestado(s): 

 
a) Execução de obras de construção ou reforma em edificações; 
b) Execução de Instalações Elétricas (força e iluminação) de obras de construção ou 

reforma em edificações; 
c) Execução de Instalações de Cabeamento Estruturado (dado e voz) de obras de 

construção ou reforma em edificações; 
d) Execução de Instalações de CFTV - Circuito Fechado de TV, de obras de 

construção ou reforma em edificações; 
e) Execução de Instalações de PCI - Prevenção e Combate à Incêndios, de obras 

de construção ou reforma em edificações;  
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f) Execução de Instalações de SDAI - Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, 
de obras de construção ou reforma em edificações; 

g) Execução de Instalações de SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas, de obras de construção ou reforma em edificações; 

h) Execução de Instalações Hidráulico-sanitárias em obras de construção ou 
reforma em edificações; 

i) Execução de Instalações de Sistema de Ar condicionado tipo “expansão direta” – 
VRF, ou tipo “expansão indireta” -  Água gelada, de obras de construção ou 
reforma em edificações;” 

 
 
 
Belo Horizonte, 02 de abril de 2018. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 
 


