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LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 08/2018 - MODO DE DISPUTA FECHADO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
OBJETO: Prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos Básicos de 
Arquitetura/Urbanismo e Engenharia, necessários para a as obras de Implantação 
do Distrito Industrial-II na cidade de Montes Claros – MG.  
 
PROCESSO INTERNO N°: 126/2018 – ECM: 49404.  
 
 

ESCLARECIMENTO 04 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 08/05/2018 10:22 
 
Após leitura do edital, seus anexos e esclarecimentos, baixados no site da Instituição 
através do http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMGE/126-18/ temos algumas 
considerações e dúvidas sobre o instrumento convocatório. 
 
A seguir questões a serem sanadas, para um melhor entendimento de todo o processo. 
 
Considerações: 
 
1-Analisando as solicitações referentes à Qualificação Técnica, no item 
“14.5.”verificamos que alguns itens requeridos, estão bem diferentes dos que estamos 
acostumados a ver em muitos outros processos licitatórios. 
 
2-Entendemos que cada instituição adota a melhor estratégia para si, e gostaríamos 
que essa Douta Comissão entendesse que os textos dos atestados são escritos por 
órgãos e instituições diversas, nas redações utilizadas por pessoas diferentes. Cobrar 
textos “ipsis litteris” aos escritos no Edital além de dificultar o acesso de inúmeras 
licitantes (limitar a participação de empresas capazes e com experiência), diminuem 
consideravelmente que a CODEMGE tenha acesso as propostas mais vantajosas. 
 
3-As alíneas “III.III.”, “III.IV.” e “III.VI.” somente permitem a apresentação de 
comprovação das especialidades por meio das unidades de medida em “Km” ou “m”, 
destoando de todas as outras alíneas no mesmo item “14.5.” 
 
4-A alínea “II.VIII.” solicita um texto muito específico, ou seja “Projeto de Acesso Viário 
com interseção em vias principais (rodovias estaduais ou federais)”. Achamos que 5% 
dos licitantes que participarão desse certame licitatório terá esse texto, ou algum texto 
bem parecido com esse. 
 
Solicitações: 
 
1-Solicitamos que todos os itens adotem a área quadrada de intervenção dos projetos 
utilizando a unidade de medida em “m²”. 
 
2-Solicitamos que textos próximos, parecidos ou que informem o desenvolvimento das 
especialidades, que não estão “ipsis litteris” aos escritos no Edital, sejam aceitos. 
 
3-Que a solicitação para o projeto de sistema viário com interseção em vias principais 
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possa ser verificado no endereço da obra, identificando que as especialidades foram 
desenvolvidas em poligonais (terrenos) com acessos as rodovias. 
 
4-Solicitamos que o sigilo da informação quanto ao valor máximo admitido pelo Órgão 
licitante seja quebrado, demonstrando assim o valor orçado pela administração. Dessa 
forma, todos terão a possibilidade de ofertar seus melhores preços, sem serem 
inabilitados por inexequibilidade ou preços superiores ao estabelecido pela instituição. 
Esses dados também evitarão que qualquer licitante tenha informação privilegiada em 
função dos outros licitantes. 
  
Agradecemos antecipadamente a atenção e aguardamos breve retorno. 

 
RESPOSTAS: 
 
1. As unidades métricas utilizadas para os projetos das diversas disciplinas nos 
valores dispostos no item 14.5 do Edital, referentes aos parâmetros mínimos 
necessários para comprovação da habilitação técnica operacional, são aqueles 
usualmente e corriqueiramente utilizados em processo de licitação com objeto 
similar. A indicação adotada no Edital teve como objetivo abranger as diversas 
descrições textuais possíveis em atestados técnicos emitidos para as disciplinas 
escolhidas, que representam as parcelas de maior relevância técnica do objeto da 
licitação.  

Não há como adequar os critérios gerais à documentos exclusivos de um possível 
licitante, fato este que o estaria dando condições especiais na participação.  

A adoção das descrições e unidades indicadas nos quesitos necessários para 
comprovação de qualificação técnica está adequada às disciplinas requeridas, uma 
vez que retratam o conteúdo e medida métrica principal deste conteúdo. Desta 
forma, entendemos pela manutenção dos quesitos postos no Edital.  

2. A qualificação técnica será realizada conforme o edital, que informa que a 
licitante deverá comprovar a “[...] execução de serviços com especificidades 
técnicas similares às do objeto da presente licitação [...]”. 

3. Cabe à licitante comprovar sua capacidade de execução dos serviços 
exigidos no Edital através de Atestados Técnicos acompanhados das respectivas 
Certidões de Acervo Técnico (CAT). É prerrogativa, da CODEMGE realizar 
diligências para validação das exigências contidas no edital, conforme prescrito no 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

4. Conforme a nova lei regente de licitações e contratos da CODEMGE (Lei nº 
13.303/2016), a regra é que o valor estimado do contrato será sigiloso, (artigo 34). 
A publicidade do valor estimado do objeto da licitação se dá em regime de exceção, 
mediante justificação na fase de preparação, sendo uma faculdade da Contratante. 
 
Belo Horizonte, 09 de maio de 2018.  
 
 
Denise Lobato de Almeida  
Comissão Permanente de Licitação 
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