ICICODEMIG

PROCESSO INTERNO: 265/07

Modalidade de Lictação: CONCORRÊNCIA 05/07
Objeto: Licitação para contratação , em regime de empreitada por
preço global, da execução das obras e serviços de engenharia,
inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamento e
sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Conteúdo:

Ato do Senhor Governador, Minutas do Edital, Edital assinado pelo
Pres, CI'S e publicações e etc...
Esclarecimento n° 01/07
42„
08.08.2007

e

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO
Ofício n° 212/2007 - CJ
Belo Horizonte, 8 de agosto de 2007.

Assunto: Encaminha Nota Jurídica
Sipro: 37156.1080.2007-5

Senhor Diretor-Presidente,

,4*

De ordem do Senhor Advogado-Geral cio Estado, encaminho a V. Sa. o
expediente anexo com cópia da Nota Jurídica n°. 1.465, de 7 de agosto de 2007. desta
Advocacia-Geral do Estado.

Atenciosamente,

/ id
eg
B
, NA O PINTO MONTEIRO
Chefe d Gabinet da Advocacia-Geral do Estado

limo. Senhor
OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO
Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais - CODEM1G
Belo Horizonte - MG
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SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ilmo. Senhor
OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO
Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais - CODEMIG
Belo Horizonte - MG

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: Licitação para contratação, em regime de empreitada por preço global, da execução
das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de
equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado
de Minas Gerais.
ESCLARECIMENTO N° 01
FAX APRESENTADO POR TECNO ENGENHARIA LTDA.
"Instalações Elétricas do Lote 1 e do Lote 3
Para as perguntas de 01 à 08 verificar o diagrama unifilar BHCAMG-EXE-EMT-8040-8040-R2AO.
1) Na especificação técnica das instalações elétricas nos indica o fornecimento de painéis
de média tensão com grau de proteção IP22. Para painéis instalados em ambiente
abrigado, normalmente, usa-se grau de proteção IP2X. Podemos considerar este grau
de proteção?
Resposta: Seguir especificação técnica do projeto — IP22.
2) Gostaria de confirmar se a subestação SE-PA2 alimentará o transformador SEM a
proteção de fusíveis, conforme diagrama unifilar, estando assim diferente da SE-PA1
Vale salvar que na especificação técnica, está sendo solicitado a proteção de todos os
transformadores com cubículos providos de seccionadora fusível.
Resposta: A proteção será realizada pelos fusíveis FU6-SE-S1.S de 50A. Obs. Este serviço
não é escopo dos lotes 1 e 3 licitados.
3) Na subestação SE-DC, existem dois transformadores de 2000kVA que estão sendo
protegidos por cubículos tipo seccionadora fusível. Os cubículos deste tipo possuem
restrição a uma carga máxima de 1500kVA.Podemos realizar a proteção destes
transformadores através de disjuntores? Caso podermos realizar tal mudança, favor
informar quais proteções deveremos colocar nos reles.
Resposta: Este serviço/ambiente prédio do CPD) não é escopo dos Itens 1 e 3 licitados.
4) Nas subestações SE-CG1 e SE-CG2 está sendo solicitado disjuntores de 1250A. A
corrente nominal destes cubículos será de 115A, conforme cálculo. Assim sendo,
podemos substituir os disjuntores de 1250A por disjuntores de 630A sem perdermos
quaisquer características de proteção. Podemos proceder desta maneira?
Resposta: Este serviço/ambiente(prédio da co-geração) não é escopo dos lotes 1 e 3 licitados.
5) Gostaria que nos fosse informado as proteções que os relés deverão realizar de alguns
dos disjuntores (por exemplo: Entrada1 Cemig), pois as mesmas não se encontram em
todos os disjuntores do diagrama unifilar. Favor observar todo o diagrama unifilar, pois
as faltas estão em locais separados.
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Resposta: Os relés dos 02 disjuntores de entrada terão as mesmas unidades que os relés da
SE-CG1 e devem atender a ND-5.3. Obs.este serviço/ambiente (prédio da Co-geração) não é
escopo dos lotes 1 e 3 licitados.
6) As subestações SL-CG1; SE-CG1 ; SE-CG2 e SL1-CG ficarão acopladas, sendo assim
um único painel? Caso elas não ficarem acopladas, favor indicar quais delas ficarão
unidas e quais serão separadas.
Resposta: Este serviço/ambiente (prédio da co-geração) não é escopo dos lotes 1 e 3
licitados.
7) Na subestação SL1-CG e SL-CG1, o barramento principal está sendo indicado com
corrente nominal de 1250A. Devemos considerar o barramento principal dos demais
painéis em 630A?
Resposta: Este serviço/ambiente (prédio da co-geração) não é escopo dos lotes 1 e 3
licitados.
8) Os cubículos providos de seccionadora fusível possuem chave seccionadora de 200A,
diferentes do descrito na legenda do diagrama unifilar, onde cita 400A. Porém, este
fato não acarreta em nenhuma alteração das características de proteção do cubículo.
Podemos considerar chaves seccionadoras de 200A para estes cubículos?
Resposta: Todas as seccionadoras das SE's dos edifícios são para In=400A.
9) Na especificação técnica das instalações elétricas, item 4 ("Energia Ininterrupta — No
Break"), cita um No Break a ser instalado, verificamos em todas as planilhas dos Lotes
e não o encontramos em nenhuma. Este No Break será fora de escopo? Caso
contrário indicar em qual prédio será instalado.
Resposta: As fontes de energia ininterrupta (no-breaks) são equipamentos ativos não
integrantes do escopo de fornecimento da presente licitação. Os painéis QNBKs deverão ser
fornecidos para possibilitar ligação dos no-breaks com as características indicadas no caderno
de especificações.

ESCLARECIMENTO N°02
ESCLARECIMENTOS SOBRE QUESTIONAMENTOS, FEITO POR CAIO BRANDÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
"10 QUESTIONAMENTO:
I) Os três lotes contemplados pelo Edital 05/2007, Processo Interno
265/07, rezam como condição de participação, que os licitantes tenham executado em um
contrato de empreitada por preço global ou EPC ou TURN-KEY, serviços de construção
predial, acabamentos e etc., da mesma forma constante do referido documento. Assim,
considerando que nem todos os acervos técnicos contemplam a formatação jurídica sob cujo
manto ficaram abrigados os serviços executados pelos profissionais e pelas empresas de
engenharia, pergunta-se:
01) Qual a diferença que a CODEMIG aponta no resultado final, no
tocante à obra pronta de projetos idênticos, sendo o primeiro executado sob a forma de
empreitada por preços unitários, o segundo por preço global, o terceiro mediante a
modalidade de EPC e o quarto através de contrato na modalidade TURN-KEY?
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Justificativa para o questionamento: as empresas de engenharia, ao
longo do tempo, executam obras mediante contratos de natureza diversa, do ponto de vista
jurídico. O que importa, a rigor, é que a obra respeite o custo estimado e seja feita no prazo e
na qualidade exigidos contratualmente. Os operários, encarregados e fornecedores em geral,
e todos aqueles que têm ação direta/indireta na execução do empreendimento, nem sempre
sabem sequer as condições reguladoras constantes do contrato, ficando esta questão a cargo
da administração central e de umas poucas pessoas do setor administrativo e financeiro.
Logo, ao modus operandi da execução das obras e serviços, não importa se, por exemplo, o
contrato é do tipo de "empreitada por preço global ou de empreitada por preços unitários".
Aliás, no tocante ao contrato por preços unitários, a contenção da expansão dos custos
durante a execução da obra, fica na rédea curta do contratante, responsável pelas ordens de
serviço e pelas suas respectivas medições. Logo, não há razão para o entendimento de que o
acervo, na forma exigida pelo Edital, consideradas as três modalidades indicadas, possa
trazer algum benefício para o resultado final da execução do empreendimento, que não seria
possível alcançar mediante a adoção de outro tipo de contrato.
Por derradeiro, vale registrar que o Edital, no tocante à Documentação
Relativa à Habilitação Técnica, assinala a aceitabilidade de "obras e serviços de
características técnicas similares às do objeto da presente licitação", ressalva, esta, que
merece, pela sua possibilidade de analogia, a especial atenção dessa Douta Comissão de
Licitação.
2° QUESTIONAMENTO:
II) No item 3, DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS, 3.1, b.4, está
"As
consorciadas
deverão apresentar individualmente, além dos documentos
escrito, que:
com probatórios de habilitação jurídica, regularidade fiscal, habilitação geral e econômico
financeira exigidos neste Edital, compromisso de constituição de consórcio ...". Assim, da
forma como está contemplada a exigência em tela, não ficou clara a questão atinente ao
acervo técnico para fins de habilitação. Portanto, o que se pergunta, é:
2) Na hipótese de consórcio, cada empresa participante deverá
apresentar, individualmente, todos os atestados exigidos pelo Edital, ou bastará
comprovar o atendimento da exigência mediante a soma dos quantitativos constantes
dos atestados daqueles que vierem a compor os respectivos consórcios?
Justificativa do questionamento: a expressão "habilitação geral"
constante do item acima, não deixa clara a exigência relativa ao acervo técnico. Ademais,
levando-se em conta que a permissão de consórcio existe, inclusive, para ampliar o universo
de licitantes e permitir a soma de experiências, não se deve admitir dúvidas no tocante à
permissão da soma de atestados, dos consorciados, para o cumprimento das exigências.
30, 4° e 5° QUESTIONAMENTOS:
III) A CODEMIG, nos termos do item 4.1.1 da Cláusula Quarta (DOS
SEGUROS) do Anexo VII, (CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA), admite a possibilidade de o prazo inicial do Contrato poder ser prorrogado. O
parágrafo nono da Cláusula Quinta (DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO) também
admite a possibilidade de antecipação do cronograma físico-financeiro das obras, enquanto,
que, a Cláusula Sétima (DA VIGÊNCIA) do mesmo instrumento, crava o prazo de execução
em 810 dias, admitindo, contudo, a possibilidade de prorrogação, a critério da CODEMIG,
através de termo aditivo.
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Assim, está claro que o Licitante, ao elaborar a sua proposta comercial,
terá que se defrontar com total insegurança no tocante ao mês de inicio do empreendimento e
quanto ao prazo real de sua execução, haja vista este prazo poder ser aumentado ou
reduzido. Por derradeiro, constata-se que o cronograma de desembolso integrante do Edital
se estende ao longo de 27 meses, mas não aponta os meses de início e de término da obra.
Assim, considerando que o Licitante, ao elaborar a sua proposta, deve
levar em consideração o provisionamento e o desencaixe de recursos em cada exercício fiscal
inerente à execução do contrato, face ao pagamento de impostos, custo do dinheiro, salários,
fornecedores, ociosidade de pessoal e equipamento em período chuvoso, horas-extras e tudo
o mais capaz de incidir sobre a oferta do preço, tal situação acarreta enorme dificuldade para
a composição dos custos inerentes ao preço a ser ofertado.
Ademais, ao Licitante também é defeso conhecer o cumprimento, pela
CODEMIG, das exigências constantes da legislação em vigor, de forma a não ser este, ao
longo da execução do empreendimento, penalizado com eventual interrupção dos trabalhos,
por motivo alheio à sua vontade, mas capaz de gerar eventuais prejuízos para a execução da
obra.
Portanto, estas preliminares ensejam os seguintes questionamentos:
3) Sendo a CODEMIG uma sociedade de economia mista,
controlada pelo Estado, e sujeita, pela legislação em vigor (art.165, parágrafos 1°, 2° e 3°
da Constituição Federal), a ter consignado na Lei Orçamentária do Estado de Minas
Gerais, o montante dos recursos de que dispõe para investimento nos exercícios
correntes, que para 2007 é de apenas R$ 60.212.000,00 (Investimentos por Empresa
segundo Fontes de Recursos - Lei Orçamentária 16.696/07), qual o valor pela mesma
provisionado para aplicação nas obras objeto da Licitação em tela, no corrente ano e
nos anos seguintes necessários para a conclusão do empreendimento?
4) As obras do Centro Administrativo estão contempladas, na
forma da Lei e no tocante ao sócio majoritário Estado de Minas Gerais, em Plano
Plurianual de Investimentos e se enquadram nos preceitos contidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias?
5) De forma a melhor orientar a elaboração das propostas de preço
a serem apresentadas pelos Licitantes, pergunta-se em que exercícios fiscais estão
contidos os 27 (vinte e sete) desembolsos financeiros (Lote I) listados pela CODEMIG
em valores mensais e sucessivos, no Edital em tela?
Justificativa para os questionamentos acima: Apesar de não ser uma
empresa estatal dependente, mas, controlada pelo Estado, a CODEMIG não está fora do
alcance da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n°. 101) que, no Capítulo IV, Da
Despesa Pública, Seção I, Da Geração de Despesa, artigo 16, parágrafo 1°, item I, dispõe que
a despesa deverá ser acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e de
declaração do ordenador de despesa acerca da compatibilidade com o plano plurianual e com
a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Determina, ainda, a Lei, para que seja considerada a
despesa adequada com a Lei Orçamentária Anual, o seguinte, in verbis:
'adequada com a Lei Orçamentária Anual, a despesa objeto de dotação
específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de
forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e
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a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados
os limites estabelecidos para o exercício".
Vê-se, portanto, que o Legislador buscou evitar a sobreposição de obras
e o peso financeiro excessivo destas sobre uma mesma rubrica orçamentária, em se tratando
de despesas de uma mesma espécie. Tal situação, no tocante à Licitação em tela, tanto pode
ocorrer no exercício corrente, como nos subseqüentes que vierem a ser alcançados pela
execução do empreendimento (Centro Administrativo). Todavia, no presente caso, não há
como saber se o montante de recursos disponibilizado pelo ente Licitante, na rubrica
orçamentária de investimento, está atendendo aos compromissos já assumidos pela
CODEMIG na Linha Verde, às demais obras diversas que patrocina e ainda ao futuro Centro
Administrativo. Esta dúvida torna-se, mais evidente, quando se destaca o fato de, na rubrica
de investimentos da Lei Orçamentária do Estado, contemplada com R$ 60.212.000, a
CODEMIG estar penalizada com o "desfalque" de R$35.950.000, que estão destinados a
"imobilizações".
Por fim, importa mencionar que o art. 8° da Lei de Licitações reza que "a
execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos
os custos atual e final e considerados os prazos de sua execução" e que a inobservância
dessa norma importa na incerteza do objeto e no aumento do valor do contrato, além de
afrontar os preceitos legais e constitucionais contemplados no art. 37 da CF, item XXI,
parágrafos 4° e 6° da Constituição.
6° QUESTIONAMENTO:
Em relação ao licenciamento ambiental da obra, consta da Ata da
Audiência Pública do Centro Administrativo, realizada no dia 11/04/07, "que foi protocolado
pela CODEMIG o pedido de Licença Prévia (LP) em fevereiro deste, e que a respectiva
Audiência Pública seria realizada no dia 04 de maio corrente, quando seria apresentado o
EIA/RIMA". Ademais, ainda nos termos da referida Ata, havia a expectativa da obtenção da
Licença Prévia no mês de maio p.p, ficando a outorga da Licença de Implantação para
agosto deste ano.
O artigo 225, parágrafo primeiro, inciso IV da CF/88, impõe a realização
de prévio estudo de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente
danosa ao meio ambiente. O estudo de impacto ambiental (EIA) e o relatório de impacto
ambiental (Rima) são instrumentos utilizados para avaliar os efeitos de uma determinada
intervenção sobre um espaço ecológico e definir programas de acompanhamento e de
compensação dos possíveis danos à natureza. Ante o exposto, pergunta-se:
6) O empreendimento já possui aprovadas todas as licenças
ambientais exigidas pela legislação pertinente?
Justificativa para o questionamento: Para a outorga da licença
ambiental, deve-se submeter o projeto executivo à análise dos órgãos ambientais. Todavia, na
maioria dos casos, a liberação da licença somente ocorre após a realização de modificações
no projeto, mediante a previsão da aplicação de medidas mitigadoras de eventuais impactos, o
que pode alterar o formato original da obra, com repercussão no seu custo e no seu
cronograma físico. Assim, é legítimo presumir que existe risco para a manutenção, em sua
totalidade, do projeto executivo elaborado, podendo a obra sofrer grandes distorções no seu
perfil geral, inclusive no arquitetõnico. Logo, esta situação, passível de ocorrer, viria a afetar os
termos das propostas apresentadas pelas empresas licitantes, conforme já demonstrado, com
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grave prejuízo ao processo da concorrência. Ademais, já existe precedente no TCU
determinando a paralisação de obras por problemas dessa natureza.

CONCLUSÃO:
Assim, os questionamentos acima levantados, levando-se em conta a
importância do empreendimento "Centro Administrativo", com inegáveis benefícios para o
funcionalismo público e a população em geral, merecem a especial atenção dessa Douta
Comissão de Licitação, de forma a conduzir o presente certame com a maior transparência
possível, permitindo a livre concorrência, o pleno acesso às informações e o coroamento deste
processo com a marca de probidade e competência que estampa a atual Administração do
Estado de Minas Gerais.
Termos em que, pede deferimento."
RESPOSTA AO 10 QUESTIONAMENTO:
É amparada pela Lei a exigência de comprovação de capacitação técnico-operacional que
evidencie a aptidão indicada no inciso II do art. 30 da Lei n° 8.666/93, qual seja a aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da licitação.
Assim é que a habilitação técnica da licitante a ser contratada deverá restar consubstanciada
em comprovação de experiência anterior na execução de serviços similares, que envolvam
riscos, especialidades e domínio da técnica.
A habilitação técnica tem por objeto demonstrar para a Administração que a licitante é
possuidora de conhecimento capaz de dar cumprimento às obrigações assumidas no contrato
decorrente da licitação, na medida da necessidade de melhor qualificar os interessados em
participar das licitações de obras complexas aferindo a capacidade para realização do objeto a
ser contratado.
O objeto da presente licitação reveste-se de uma ordem de complexidade tal que a
qualificação técnica deverá demonstrar a habilidade da licitante/contratada em agrupar
pessoas, bens e recursos e imprimir a esse conjunto a organização necessária ao
desempenho satisfatório: esta a razão de exigência de experiência com atestados em
contratos anteriores de empreitada por preço global ou EPC ou turn key em algumas
exigências de qualificação.
Porque, há que se considerar que o desempenho profissional e permanente da atividade
empresarial conduz ao desenvolvimento de atributos próprios da empresa, dentre eles a
capacidade de executar satisfatoriamente encargos complexos e difíceis.
É certo que a Lei admite exigência de experiência anterior na execução de obras ou serviços
similares e a forma como a contratação se efetivou (o regime de contratação) apresentam um
diferencial na capacitação técnica, porquanto em havendo comprovado sua capacitação em
contratos anteriores celebrados sob regime de empreitada por preço global ou EPC ou turnkey é possível avaliar a experiência anterior em administração de contratações de
características similares e pertinentes com o objeto licitado e com a modalidade de
contratação proposta no certame em análise.
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A Administração está autorizada a estabelecer exigências aptas a evidenciar a execução
anterior de objeto similar e o regime de contratação relativamente ao qual o contrato que
fornece a capacitação para o desempenho de atividade pertinente e compatível integra os
atributos da qualificação em si mesma.
Isto porque o §3° do artigo 30 da Lei de Licitações prevê expressamente: "§ 3° Será sempre
admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior."
A exigência resta amparada na identificação da modalidade de contratação da experiência
anterior traduzir a competência operacional da licitante para o objeto proposto.
RESPOSTA AO 2° QUESTIONAMENTO:
No que diz respeito à habilitação de empresas em consórcio o subitem "g" do item 6.1.4 que
trata da documentação relativa à habilitação técnica diz expressamente que "para atender aos
subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 as empresas consorciadas deverão apresentar a sua
documentação isoladamente e comprovar a sua habilitação individualmente sob pena de
inabilitação do consórcio".
Assim com os itens de habilitação jurídica (6.1.1), de regularidade fiscal (6.1.2), de habilitação
geral (6.1.3), o item 6.1.4 deverá ser atendido individualmente pelas consorciadas, ou seja,
cada uma deve apresentar a prova de inscrição no CREA (letra a), os atestados (letra b), o
compromisso do seu quadro técnico (letra d), o atestado de visita (letra e), bem como o
compromisso de constituição de consórcio (letra f).
Apresentados os documentos de qualificação de capacidade técnica de cada uma das
consorciadas em separado, na forma da letra "I" do referido item 6.1.4, quando do julgamento
da habilitação técnica será considerado o somatório, conforme previsto "A comprovação da
capacitação técnico-profissional e técnico-operacional exigidos neste Edital poderá ser
efetivada, no todo ou em parte, por qualquer uma das consorciadas".
Neste entendimento, será permitido o somatório dos atestados e da equipe técnica para
atender as exigências do edital.
Assim, a capacitação técnica poderá ser aferida pelo somatório dos atestados e da equipe
técnica das consorciadas ou por qualquer uma delas em separado, conforme expressa
previsão editalícia.
Respondendo a questão, registra-se que na hipótese de consórcio, cada empresa participante
deverá apresentar, individualmente, todos os seus atestados e a comprovação do atendimento
da exigência de habilitação técnica será efetivada mediante a soma dos quantitativos
constantes dos atestados daqueles que vierem a compor os respectivos consórcios.
RESPOSTA AOS 3° , 4° e 5° QUESTIONAMENTO:
A CODEMIG é uma sociedade de economia mista da administração indireta do Governo do
Estado de Minas Gerais criada pela Lei Estadual 14.892 de 17.12.2003, constituída em forma
de sociedade por ações.
A CODEMIG possui recursos próprios para cumprimento de seu objeto institucional do qual
consta expressamente "a contratação ou execução de projeto, obra, serviço ou
empreendimento que atenda ao objetivo de desenvolvimento do Estado".
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A obra ainda não está contemplada no PPAG porque foi delegada à CODEMIG por ato do
acionista majoritário em Abril de 2007.
As receitas da CODEMIG permitem a execução dos contratos previstos na licitação com as
antecipações que forem entendidas viáveis e com as prorrogações que se fizerem
necessárias, tudo na forma da Lei.

RESPOSTA AO 6° QUESTIONAMENTO:
A CODEMIG já dispõe da Licença Prévia (LP) do empreendimento, obtida através do
Processo Administrativo n° 01049/2007/001/2007 aprovada em decisão da Câmara de
Atividades de Infra-estrutura do Conselho Estadual de Política Ambiental-COPAM em reunião
do dia 06 de julho de 2007

ESCLARECIMENTO N°03
ESCLARECIMENTOS SOBRE QUESTIONAMENTOS, FEITO POR CARIOCA CHRISTIANINIELSEN ENGENHARIA S/A
"Facultados pelo item 1.7 do Edital de Concorrência em referência solicitamos o seguinte
esclarecimento:
. O subitem "b.4" estabelece que deverão ser apresentados individualmente as condições de
empresa consorciadas nas habilitações jurídica, regularidade fiscal, geral e econômicofinanceira;
. Por não explicitar a habilitação técnica entendemos que a Habilitação Técnica de empresas
consorciadas será comprovada pelos Atestados apresentados em conjunto pelas mesmas.
É correto nosso entendimento?"

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER:
No que diz respeito à habilitação de empresas em consórcio o sub-item "g" do item 6.1.4 que
trata da documentação relativa à habilitação técnica diz expressamente que "para atender aos
subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 as empresas consorciadas deverão apresentar a sua
documentação isoladamente e comprovar a sua habilitação individualmente sob pena de
inabilitação do consórcio".
Assim cornos itens de habilitação jurídica (6.1.1), de regularidade fiscal (6.1.2), de habilitação
geral (6.1.3), o item 6.1.4 deverá ser atendido individualmente pelas consorciadas, ou seja,
cada uma deve apresentar a prova de inscrição no CREA (letra a), os atestados (letra b), o
compromisso do seu quadro técnico (letra d), o atestado de visita (letra e), bem como o
compromisso de constituição de consórcio(letra f).
Apresentados os documentos de qualificação de capacidade técnica de cada uma das
consorciadas em separado, na forma da letra "I" do referido item 6.1.4, que prevê "A
comprovação da capacitação técnico-profissional e técnico-operacional exigidos neste Edital
poderá ser efetivada, no todo ou em parte, por qualquer uma das consorciadas".
Neste entendimento, será permitido o somatório dos atestados e da equipe técnica para
atender as exigências do edital. Assim, a capacitação técnica poderá ser aferida pelo
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somatório dos atestados e da equipe técnica das consorciadas ou por qualquer uma delas em
separado.

ESCLARECIMENTO N° 04
FAX APRESENTADO POR ANDRADE VALLADARES ENGENHRIA E CONSTRUÇÕES
LTDA.
"Vimos solicitar esclarecimento referente ao edital em referência, quanto ao que se segue:
- O edital em seu subitem 6.1.4., letra g estabelece:
"g) Para atender aos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, as empresas associadas
consorciadas deverão apresentar a sua documentação isoladamente, e comprovar a sua
habilitação individualmente sob pena de inabilitação do consórcio."
- já no mesmo subitem, letra I, estabelece:
"e) A comprovação da capacidade técnica — profissional e técnico — operacional exigidos
neste edital poderá ser efetivada, no todo ou em parte, por qualquer uma das
consorciadas."
É correto do nosso entendimento que as referidas capacidades técnico — profissional e
técnico — operacional poderão ser comprovadas conjuntamente pelo consórcio?"
EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER:
No que diz respeito à habilitação de empresas em consórcio o sub-item "g" do item 6.1.4 que
trata da documentação relativa à habilitação técnica diz expressamente que "para atender aos
subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 as empresas consorciadas deverão apresentar a sua
documentação isoladamente e comprovar a sua habilitação individualmente sob pena de
inabilitação do consórcio".
Assim com os itens de habilitação jurídica (6.1.1), de regularidade fiscal (6.1.2), de habilitação
geral (6.1.3), o item 6.1.4 deverá ser atendido individualmente pelas consorciadas, ou seja,
cada uma deve apresentar a prova de inscrição no CREA (letra a), os atestados (letra b), o
compromisso do seu quadro técnico (letra d), o atestado de visita (letra e), bem como o
compromisso de constituição de consórcio(letra f).
Apresentados os documentos de qualificação de capacidade técnica de cada uma das
consorciadas em separado, na forma da letra "I" do referido item 6.1.4, que prevê "A
comprovação da capacitação técnico-profissional e técnico-operacional exigidos neste Edital
poderá ser efetivada, no todo ou em parte, por qualquer uma das consorciadas".
Neste entendimento, será permitido o somatório dos atestados e da equipe técnica para
atender as exigências do edital. Assim, a capacitação técnica poderá ser aferida pelo
somatório dos atestados e da equipe técnica das consorciadas ou por qualquer uma delas em
separado.
É correto afirmar que as capacidades técnico — profissional e técnico — operacional poderão
ser comprovadas conjuntamente pelo consórcio.

ESCLARECIMENTO N°05
FAX APRESENTADO POR ESTACON ENGENHARIA S/A
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"Para atendimento ao subitem 1.5 do Edital em referência, o engenheiro representante na
visita técnica ao local das obras deve ser Responsável Técnico (RT) da empresa perante o
CREA, sendo permitido que o profissional seja engenheiro civil, engenheiro mecânico ou
engenheiro eletricista.
Está correto nosso entendimento? Se não, qual deve ser a modalidade do profissional?"
EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER:
Para atendimento ao subitem 1.5 do edital, conforme previsto, basta que o representante para
a visita técnica seja Responsável Técnico da licitante, devidamente credenciado e munido da
certidão emitida pelo CREA comprobatória da referida condição.
ESCLARECIMENTO N°06
FAX APRESENTADO POR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A
1. Entendemos que no caso de participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio,
a garantia de proposta poderá ser feita proporcional á participação de cada empresa no
mesmo. Está correto nosso entendimento?
2. Entendemos que a responsabilidade pela obtenção de Licenças Ambientais que permitam a
execução de toda a obra será por parte da CODEMIG, ficando a(s) empresa(s) vencedora do
certame, responsável apenas pela execução dos serviços. Está correto nosso entendimento?
3. Solicitamos o esclarecimento do item "6.1.4" alínea "g". Entendemos que no caso de
consórcio as empresas deverão apresentar sua documentação isoladamente apenas par aos
itens "6.1.1", "6.1.2", "6.1.3", "6.1.4 — alíneas "a" e "e" e "6.1.5" para comprovação de
habilitação? Está correto nosso entendimento?"
EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER:
1.Resposta: A garantia da proposta deverá ser prestada por todas as licitantes- isoladamente
ou em consórcio - e deverá ser satisfeita na conformidade dos valores e condições previstas
no item 1.6. Assim, em consórcio, cumprida a cota de participação para cada lote (valor da
garantia) pelo grupo de consorciados, a proporcionalidade de cada uma poderá ser efetuada
com ou sem correspondência com a participação no consórcio.
2. Resposta: Sim. A CODEMIG já dispõe da Licença Prévia (LP) do empreendimento, obtida
através do Processo Administrativo n° 01049/2007/001/2007 aprovada em decisão da Câmara
de Atividades de Infra-estrutura do Conselho Estadual de Política Ambiental-COPAM em
reunião do dia 06 de julho de 2007
3. Resposta: No que diz respeito à habilitação de empresas em consórcio o sub-item "g" do
item 6.1.4 que trata da documentação relativa à habilitação técnica diz expressamente que
"para atender aos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 as empresas consorciadas deverão
apresentar a sua documentação isoladamente e comprovar a sua habilitação individualmente
sob pena de inabilitação do consórcio".
Assim com os itens de habilitação jurídica (6.1.1), de regularidade fiscal (6.1.2), de habilitação
geral (6.1.3), o item 6.1.4 deverá ser atendido individualmente pelas consorciadas, ou seja,
cada uma deve apresentar a prova de inscrição no CREA (letra a), os atestados (letra b), o
compromisso do seu quadro técnico (letra d), o atestado de visita (letra e), bem como o
compromisso de constituição de consórcio(letra f).
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Apresentados os documentos de qualificação de capacidade técnica de cada uma das
consorciadas em separado, na forma da letra "I" do referido item 6.1.4, que prevê "A
comprovação da capacitação técnico-profissional e técnico-operacional exigidos neste Edital
poderá ser efetivada, no todo ou em parte, por qualquer uma das consorciadas".
Neste entendimento, será permitido o somatório dos atestados e da equipe técnica para
atender as exigências do edital. Assim, a capacitação técnica poderá ser aferida pelo
somatório dos atestados e da equipe técnica das consorciadas ou por qualquer uma delas em
separado.

ESCLARECIMENTO N°07
FAX APRESENTADO POR ESTACON ENGENHARIA S/A
"Considerando-se o descrito na alínea "b.1" do subitem 3.1 do Edital em referência,
entendemos que é permitida a participação de empresas em consórcio composto de no
máximo 03(três) empresas, POR LOTE, sendo possível as seguintes composições:
Lote 1 - Empresa "A" em consórcio com as empresas "B" e "C";
Lote 2 - Empresa "A" em consórcio com as empresas "D" e "E".
Está correto nosso entendimento ?"
EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER:
Resposta: Não. O item 3 do edital regula a participação dos interessados individualmente ou
em consórcio.
Quanto ao questionado o item b2 é claro "Fica vedada a participação simultânea de empresa
em mais de uma proposta por lote, integrando um consórcio ou isoladamente ...."
Assim, a vedação é de que uma mesma empresa apresente mais de uma proposta no mesmo
lote. Isoladamente ou compondo consórcio a empresa deverá ser proponente em apenas uma
proposta por lote. Ou seja, a licitante não pode concorrer com ela mesma, no mesmo lote.
A mesma licitante pode apresentar proposta para os três lotes e optar, em cada um dos lotes,
pela apresentação de proposta isolada ou em consórcio com até outras duas.
Assim ela pode apresentar proposta isolada para cada um dos lotes. Pode apresentar
proposta em consórcio com a mesma composição para cada um dos lotes. Pode apresenta
proposta em consorcio com composição distinta para cada um dos lotes.Pode apresentar
proposta individual para um ou dois lotes e em consórcio com a mesma composição ou com
composição distinta para o(s) outro(s) lote(s).
O que está vedada é a apresentação de mais de uma proposta por lote pela mesma licitante.

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2007.

REA LIMA
SUELY IZAB
PRESIDENTÈ-COMISSÂO ESPECIAL DE LICITAÇÂO
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Belo Horizonte, 31 de Julho de 2007.
À
CODEMIG
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA 05/2007
OBJETO: Execução das obras e serviços para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas
Gerais.
Prezados Senhores,
Segue abaixo as dávicias da empresa TECNO ENGENHARIA E EMPREEND:MENTOS LTDA, referente
ao Objeto de Licitação:
Instalações Elétricas do Lote 1 e do Lote 3
Para as perguntas de 01 à 08 verificar o diagrama unifilar DHCAMG-EXE-EMT-8040-

8040-R2-AO.

Na especificação técnica das instalações elétricas nos indica o fornecimento de painéis de média tensão
1)
com grau de proteção IP22. Para painéis instalados em ambiente abrigado, normalmente, usa-se grau de
proteção TP2X. Podemos considerar este grau de proteção?
Gostaria de confirmar se a subestação SE-PA2 alimentará o transformador SEM a proteção de fusíveis,
2)
conforme diagrama unifilar, estando assim diferente da SE-PAI. Vale salvar que na especificação técnica,
está sendo solicitado a proteção de todos os transformadores com cubículos providos de seccionadora
fusível.
Na subestação SE-DC, existem dois transformadores de 2000kVA que estão sendo protegidos por
3)
cubículos tipo seccionadora fusível. Os cubículos deste tipo possuem restrição a unia carga máxima de
1500kVA.Podernos realizar a proteção destes transformadores através de disjuntores? Caso podermos
realizar tal mudança, favor informar quais proteções deveremos colocar nos relés.
A) Nas subestações SE-CG I e SE-CG2 está sendo solicitado disjuntores de 1250A. A corrente nominal destes
cubículos será de 115A, conforme cálculo. Assim sendo, podemos substituir os disjuntores de 1250A por
disjuntores de 630A sem perdermos quaisouer características de proteção. Podemos proceder desta maneira'?
C.losiaria que nos fosse informado as ptoteções que os reles deverão realizar de alguns dos disjuntores (por
5)
exemplo: Entradal Cemig), pois as mesmas não se encontram em todos os disjuntores do diagrama unifilar.
Favor observar todo o diagrama unifilar, pois as faltas estão em locais separados.
As subestações SL-CGI; SE-COI SE-0O2 e SL1-CG ficarão acopladas, sendo assim um limico painel?
6)
Caso elas não ficarem acopladas, favor indicar quais delas ficarão unidas e quais serão separadas.
Na subestação SL1-CG e SL-CG1, o barramento principal está sendo indicado com corrente nominal de
7)
1250A. Devemos considerar o barramento principal dos demais painéis em 630A?
8) Os cubículos providos de seccionadora fusível possuem chave seccionadora de 200A, diferentes do

recrio
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descrito na legenda do diagrama umifilar, onde cita 400A. Porém, este fato não acarreta em nenhuma
alteração das características de proteção do cubículo Podemos considerar chaves seccionadoras de 200A
para estes cubículos?
9) Na especificação técnica das instalações elétricas, item 4 ("Energia Initerruota — No Break"), cita um No
Break a ser instalado, verificamos em todas as planilhas dos Lotes e não o encontramos em neliuma. Este No
Break será fora de escopo? Caso contrário indicar em qual prédio será instalado.

Atenciosamente,
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Tecno Eng. e Empr. Ltda
Anselmo A. Castro Carvalho

Cândido, 131 - Coração Eucarístico - Be:o Horizonte - MG CEP. 30535-500 - Fone:
ROSSIll
Tecno Eng. e Emp.
Ltda
- Rua Padre
(31>3376-6898
- Fax: (31)- 3375-5867 - e-mail: tecno.engennaria@tecnoegenharla.combr

LUMENS
Belo Horizonte, 02 de agosto de 2007

À
CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais
Gerência da Obra do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais
Rua Aimorés 1697— Lourdes BH — MG
Att. Edvaldo Damaso — 32138943 — edvaldodamasoncodemiq.com.br

Ref: Licitação Centro Administrativo de MG — Resposta a questionamento 001

Prezado Senhor:

111

Atendendo solicitação de V.Sa., apresentamos esclarecimentos às dúvidas referente Instalações
elétricas dos Lotes 1 e 3 apresentadas pela empresa Tecno Engenharia em 31/07/2007.

1- Seguir especificação técnica do projeto — IP22.
2- A proteção será realizada pelos fusíveis FU6-SE-S1 .S de 50A. Obs.: este serviço não é escopo
dos lotes 1 e 3 licitados.
3 - Este serviço/ambiente (prédio do CPD) não é escopo dos lotes 1 e 3 licitados.
4 - Este serviço/ambiente (prédio da co-geração) não é escopo dos lotes 1 e 3 licitados.
5 - Os relés dos 02 disjuntores de entrada terão as mesmas unidades que os reles da SE-CG1 e
devem atender a ND-5.3. Obs.: este serviço/ambiente (prédio da co-geração) não é escopo dos
lotes 1 e 3 licitados.
6 - Este serviço/ambiente (prédio da co-geração) não é escopo dos lotes 1 e 3 licitados.
7 - Este serviço/ambiente (prédio da co-geração) não é escopo dos lotes 1 e 3 licitados.
8 - Todas as seccionadoras das SE's dos edifícios são para In=400A
9 — As fontes de energia ininterrupta (no-breaks) são equipamentos ativos não integrantes do escopo
de fornecimento da PRESENTE LICITAÇÃO. Os painéis QNBKs deverão ser fornecidos para
possibilitar ligação dos no-breaks com as características indicadas no caderno de especificações.

Atenciosamente,

Ca • A exan re de re a orge
g.° Eletricista — CREA-MF 1933
.RT Projetos de Instalações Elétricas - CAMG
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LUMENS
Belo Horizonte, 02 de agosto de 2007

À
CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais
Gerência da Obra do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais
Rua Aimorés 1697 - Lourdes BH - MG
Att. Edvaldo Damaso - 32138943 - edvaldodamasoacodemia.com.br

Ref: Licitação Centro Administrativo de MG - Resposta a questionamento 001

Prezado Senhor:
Atendendo solicitação de V.Sa., apresentamos esclarecimentos às dúvidas referente Instalações
elétricas dos Lotes 1 e 3 apresentadas pela empresa Tecno Engenharia em 31/07/2007.

1- Seguir especificação técnica do projeto - IP22.
2- A proteção será realizada pelos fusíveis FU6-SE-S1.S de 50A. Obs.: este serviço não é escopo
dos lotes 1 e 3 licitados.
3 - Este serviço/ambiente (prédio do CPD) não é escopo dos lotes 1 e 3 licitados.
4 - Este serviço/ambiente (prédio da co-geração) não é escopo dos lotes 1 e 3 licitados.
5 - Os relés dos 02 disjuntores de entrada terão as mesmas unidades que os relés da SE-CG1 e
devem atender a ND-5.3. Obs.: este serviço/ambiente (prédio da co-geração) não é escopo dos
lotes 1 e 3 licitados.
6 - Este serviço/ambiente (prédio da co-geração) não é escopo dos lotes 1 e 3 licitados.
7 - Este serviço/ambiente (prédio da co-geração) não é escopo dos lotes 1 e 3 licitados.
8 - Todas as seccionadoras das SE's dos edifícios são para In-400A .
9 - As fontes de energia ininterrupta (no-breaks) são equipamentos ativos não integrantes do escopo
de fornecimento da PRESENTE LICITAÇÃO. Os painéis QNBKs deverão ser fornecidos para
possibilitar ligação dos no-breaks com as características indicadas no caderno de especificações.

Atenciosamente,

Carlos Alexandre de Freitas Jorge
Eng.' Eletricista - CREA-MG 51933
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CAIO BRANDÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG.

CONCORRÊNCIA: 05/2007 — PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO:

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
•

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

CAIO BRANDÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade
de advogados constituída por instrumento particular devidamente arquivado na
Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, inscrita no CNPJ n°.
05.309.618/0001-51, com sede na Rua Irmão Gonçalves Xavier, n°. 70, Bairro São
Pedro, Belo Horizonte, MG, CEP: 30330-030, telefone/fax: (31) 3264-6420, e-mail:
caio@caiobrandao.adv.br, vem respeitosamente, perante V.Sa., com fulcro no
item 1.8 do Edital n°. 05/2007, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
REFERENTE AO EDITAL N°. 05/2007, com base nos seguintes fatos e
fundamentos.

1° QUESTIONAMENTO:

I) Os três lotes contemplados pelo Edital 05/2007, Processo
Interno 265/07, rezam como condição de participação, que os licitantes tenham
executado em um contrato de empreitada por preço global ou EPC ou TURN-KEY,
serviços de construção predial, acabamentos e etc., da mesma forma constante

RUA IRMÃO GONÇALVES XAVIER, 70 (antiga Rua Pascal) • BAIRRO SÃO PEDRO • CEP 30.330.030 • BELO HORIZONT
TEL/FAX. +55 (31) 3264-6420 • www.caiobrandao.adv.br • caio@caiobrandao.adv.br
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do referido documento. Assim, considerando que nem todos os acervos técnicos
contemplam a formatação jurídica sob cujo manto ficaram abrigados os serviços
executados pelos profissionais e pelas empresas de engenharia, pergunta-se:

01) Qual a diferença que a CODEMIG aponta no resultado
final, no tocante à obra pronta de projetos idênticos, sendo o primeiro
executado sob a forma de empreitada por preços unitários, o segundo por
preço global, o terceiro mediante a modalidade de EPC e o quarto através de
contrato na modalidade TURN-KEY?

Justificativa para o questionamento: as empresas de
engenharia, ao longo do tempo, executam obras mediante contratos de natureza
diversa, do ponto de vista jurídico. O que importa, a rigor, é que a obra respeite o
custo estimado e seja feita no prazo e na qualidade exigidos contratualmente. Os
operários, encarregados e fornecedores em geral, e todos aqueles que têm ação
direta/indireta na execução do empreendimento, nem sempre sabem sequer as
condições reguladoras constantes do contrato, ficando esta questão a cargo da
administração central e de umas poucas pessoas do setor administrativo e
financeiro. Logo, ao modus operandi da execução das obras e serviços, não
importa se, por exemplo, o contrato é do tipo de "empreitada por preço global ou
de empreitada por preços unitários". Aliás, no tocante ao contrato por preços
unitários, a contenção da expansão dos custos durante a execução da obra, fica
na rédea curta do contratante, responsável pelas ordens de serviço e pelas suas
respectivas medições. Logo, não há razão para o entendimento de que o acervo,
na forma exigida pelo Edital, consideradas as três modalidades indicadas, possa
trazer algum benefício para o resultado final da execução do empreendimento,
que não seria possível alcançar mediante a adoção de outro tipo de contrato.

Por derradeiro, vale registrar que o Edital, no tocante à
Documentação Relativa à Habilitação Técnica, assinala a aceitabilidade de "obras
e serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação",
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ressalva, esta, que merece, pela sua possibilidade de analogia, a especial atenção
dessa Douta Comissão de Licitação.

2° QUESTIONAMENTO:

II) No item 3, DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS,
3.1, b.4, está escrito, que: "As consorciadas deverão apresentar individualmente,
além dos documentos comprobatórios de habilitação jurídica, regularidade fiscal,
habilitação geral e econômico financeira exigidos neste Edital, compromisso de
constituição de consórcio ...". Assim, da forma como está contemplada a exigência
em tela, não ficou clara a questão atinente ao acervo técnico para fins de
habilitação. Portanto, o que se pergunta, é:

2) Na hipótese de consórcio, cada empresa participante
deverá apresentar, individualmente, todos os atestados exigidos pelo Edital,
ou bastará comprovar o atendimento da exigência mediante a soma dos
quantitativos constantes dos atestados daqueles que vierem a compor os
respectivos consórcios?

Justificativa do questionamento: a expressão "habilitação
geral" constante do item acima, não deixa clara a exigência relativa ao acervo
técnico. Ademais, levando-se em conta que a permissão de consórcio existe,
inclusive, para ampliar o universo de licitantes e permitir a soma de experiências,
não se deve admitir dúvidas no tocante à permissão da soma de atestados, dos
consorciados, para o cumprimento das exigências.

3°, 4° e 5° QUESTIONAMENTOS:

III) A CODEMIG, nos termos do item 4.1.1 da Cláusula Quarta
(DOS SEGUROS) do Anexo VII, (CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA), admite a possibilidade de o prazo inicial do
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Contrato poder ser prorrogado. O parágrafo nono da Cláusula Quinta (DO PREÇO
E FORMA DE PAGAMENTO) também admite a possibilidade de antecipação do
cronograma físico-financeiro das obras, enquanto, que, a Cláusula Sétima (DA
VIGÊNCIA) do mesmo instrumento, crava o prazo de execução em 810 dias,
admitindo, contudo, a possibilidade de prorrogação, a critério da CODEMIG,
através de termo aditivo.

Assim, está claro que o Licitante, ao elaborar a sua proposta
comercial, terá que se defrontar com total insegurança no tocante ao mês de início
do empreendimento e quanto ao prazo real de sua execução, haja vista este prazo
poder ser aumentado ou reduzido. Por derradeiro, constata-se que o cronograma
de desembolso integrante do Edital se estende ao longo de 27 meses, mas não
aponta os meses de início e de término da obra.

Assim, considerando que o Licitante, ao elaborar a sua
proposta, deve levar em consideração o provisionamento e o desencaixe de
recursos em cada exercício fiscal inerente à execução do contrato, face ao
pagamento de impostos, custo do dinheiro, salários, fornecedores, ociosidade de
pessoal e equipamento em período chuvoso, horas-extras e tudo o mais capaz de
incidir sobre a oferta do preço, tal situação acarreta enorme dificuldade para a
composição dos custos inerentes ao preço a ser ofertado.

Ademais, ao Licitante também é defeso conhecer o
cumprimento, pela CODEMIG, das exigências constantes da legislação em vigor,
de forma a não ser este, ao longo da execução do empreendimento, penalizado
com eventual interrupção dos trabalhos, por motivo alheio à sua vontade, mas
capaz de gerar eventuais prejuízos para a execução da obra.

Portanto, estas preliminares ensejam os seguintes
questionamentos:
CÃ,
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3) Sendo a CODEMIG uma sociedade de economia mista,
controlada pelo Estado, e sujeita, pela legislação em vigor (art.165,
parágrafos 1°, 2° e 3° da Constituição Federal), a ter consignado na Lei
Orçamentária do Estado de Minas Gerais, o montante dos recursos de que
dispõe para investimento nos exercícios correntes, que para 2007 é de
apenas R$ 60.212.000,00 (Investimentos por Empresa segundo Fontes de
Recursos - Lei Orçamentária 16.696/07), qual o valor pela mesma
provisionado para aplicação nas obras objeto da Licitação em tela, no
corrente ano e nos anos seguintes necessários para a conclusão do
empreendimento?

4)

As obras do Centro Administrativo estão

contempladas, na forma da Lei e no tocante ao sócio majoritário Estado de
Minas Gerais, em Plano Plurianual de Investimentos e se enquadram nos
preceitos contidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias?

5) De forma a melhor orientar a elaboração das propostas
de preço a serem apresentadas pelos Licitantes, pergunta-se em que
exercícios fiscais estão contidos os 27 (vinte e sete) desembolsos
financeiros (Lote I) listados pela CODEMIG em valores mensais e
sucessivos, no Edital em tela?

Justificativa para os questionamentos acima: Apesar de não
ser uma empresa estatal dependente, mas, controlada pelo Estado, a CODEMIG
não está fora do alcance da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n°.
101) que, no Capítulo IV, Da Despesa Pública, Seção I, Da Geração de Despesa,
artigo 16, parágrafo 10 , item I, dispõe que a despesa deverá ser acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro e de declaração do ordenador de
despesa acerca da compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Determina, ainda, a Lei, para que seja considerada a
despesa adequada com a Lei Orçamentária Anual, o seguinte, in verbis:
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"adequada com a Lei Orçamentária Anual, a despesa objeto
de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida
por crédito genérico, de forma que somadas todas as
despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar,
previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados
os limites estabelecidos para o exercício".
Vê-se, portanto, que o Legislador buscou evitar a
sobreposição de obras e o peso financeiro excessivo destas sobre uma mesma
rubrica orçamentária, em se tratando de despesas de uma mesma espécie. Tal
situação, no tocante à Licitação em tela, tanto pode ocorrer no exercício corrente,
como nos subseqüentes que vierem a ser alcançados pela execução do
•

empreendimento (Centro Administrativo). Todavia, no presente caso, não há como
saber se o montante de recursos disponibilizado pelo ente Licitante, na rubrica
orçamentária de investimento, está atendendo aos compromissos já assumidos
pela CODEMIG na Linha Verde, às demais obras diversas que patrocina e ainda
ao futuro Centro Administrativo. Esta dúvida torna-se, mais evidente, quando se
destaca o fato de, na rubrica de investimentos da Lei Orçamentária do Estado,
contemplada com R$ 60.212.000, a CODEMIG estar penalizada com o "desfalque"
de R$35.950.000, que estão destinados a "imobilizações".

Por fim, importa mencionar que o art. 8° da Lei de Licitações
reza que "a execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em
sua totalidade, previstos os custos atual e final e considerados os prazos de sua
execução" e que a inobservância dessa norma importa na incerteza do objeto e no
aumento do valor do contrato, além de afrontar os preceitos legais e
constitucionais contemplados no art. 37 da CF, item XXI, parágrafos 4° e 6° da
Constituição.

6° QUESTIONAMENTO:

Em relação ao licenciamento ambiental da obra, consta da Ata
da Audiência Pública do Centro Administrativo, realizada no dia 11/04/07, "que foi
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protocolado pela CODEMIG o pedido de Licença Prévia (LP) em fevereiro deste, e
que a respectiva Audiência Pública seria realizada no dia 04 de maio corrente,
quando seria apresentado o EIA/RIMA". Ademais, ainda nos termos da referida
Ata, havia a expectativa da obtenção da Licença Prévia no mês de maio p.p,
ficando a outorga da Licença de Implantação para agosto deste ano.

O artigo 225, parágrafo primeiro, inciso IV da CF/88, impõe a
realização de prévio estudo de impacto ambiental para instalação de obra ou
atividade potencialmente danosa ao meio ambiente. O estudo de impacto
ambiental (EIA) e o relatório de impacto ambiental (Rima) são instrumentos
utilizados para avaliar os efeitos de uma determinada intervenção sobre um
espaço ecológico e definir programas de acompanhamento e de compensação
dos possíveis danos à natureza. Ante o exposto, pergunta-se:

6) O empreendimento já possui aprovadas todas as
licenças ambientais exigidas pela legislação pertinente?

Justificativa para o questionamento: Para a outorga da licença
ambiental, deve-se submeter o projeto executivo à análise dos órgãos ambientais.
Todavia, na maioria dos casos, a liberação da licença somente ocorre após a
realização de modificações no projeto, mediante a previsão da aplicação de
medidas mitigadoras de eventuais impactos, o que pode alterar o formato original
da obra, com repercussão no seu custo e no seu cronograma físico. Assim, é
legítimo presumir que existe risco para a manutenção, em sua totalidade, do
projeto executivo elaborado, podendo a obra sofrer grandes distorções no seu
perfil geral, inclusive no arquitetônico. Logo, esta situação, passível de ocorrer,
viria a afetar os termos das propostas apresentadas pelas empresas licitantes,
conforme já demonstrado, com grave prejuízo ao processo da concorrência.
Ademais, já existe precedente no TCU determinando a paralisação de obras por
problemas dessa natureza.
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CONCLUSÃO:

Assim, os questionamentos acima levantados, levando-se em
conta a importância do empreendimento "Centro Administrativo", com inegáveis
benefícios para o funcionalismo público e a população em geral, merecem a
especial atenção dessa Douta Comissão de Licitação, de forma a conduzir o
presente certame com a maior transparência possível, permitindo a livre
concorrência, o pleno acesso às informações e o coroamento deste processo com
a marca de probidade e competência que estampa a atual Administração do
Estado de Minas Gerais.

Termos em que, pede deferimento.

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2007.

Caio Brandão

Daniel- Portugal Pint

OAB/MG 22.694

OAB/MG 105.916
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CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A
RUA DO PARQUE NI 31 — SÃO CRISTÓVÃO
CEP 20940-050 — RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ 40.450.769/0001-26 — INSC ESTADUAL 84,432.180
TEL 021 3891-2241 — FAX 021 3891-2200 — Ramal 2341
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PARA: Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIGComissão Especial de Licitação
DE: CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENG. S/A
FAX: 021-31-3273.1331

DATA! 02 de agosto de 2007
PÁGS. 1 (uma) com esta.

AT.: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
REF.: Concorrência 05/2007
Prezados Senhores

Facultados pelo item 1.7 do Edital da concorrência em referência solicitamos o seguinte
esclarecimento:
•

O subitem '13.4" estabelece que deverão ser apresentadas individualmente as
condições de Empresas Consorciadas nas habilitações jurídica, regularidade fiscal,
geral e económico-financ,eira:

•

Por não explicitar a habilitação técnica entendemos que a Habilitação Técnica de
Empresas consorciadas será comprovada pelos Atestados apresentados em
conjunto pelas mesmas.

É correto nosso entendimento'?
Solicitamos, por favor, resposta para:
Eng° Hugo de Mattos Santos
FAX: OXX-21-3891.2200, Ramal 2341
E. MAL: hugo.santos@cariocaengenharia.com.br

Atenciosamente,

iÉ
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CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais
Att.: Comissão Especial de Licitação.
Re: Conoorréncia: 05:2(307 — Execução das obras c serviços de engenharia, inclusive
fornecimento, monta.uern e instalações de equipamentos e sistemas necessários pai-a
implantaçÕes do Centro .Adrninistrativo de Minas Gerais.

Prezados Senhores,
Vimos por meio desta. solicit9r esclarecimento referente ao edital em
referência, quanto ao que se segue:
- O edital em seu subitem 6.1.4., letra g estabelece
"g) Para atender aos subitem 6.1.1, 6.1.2, 6.1 3, 6.1.4, as
empresas consorciadas deverão apresentar a sua documentaçâo
isoãciamente„ e comprovar a Sua habilitação individualmente sob
perra de inabilitação do consórcio."
- Já no mesmo subitem. letra 1, estabelece.
"e) A comprovação da capacidade técnica - profissional e técnico
— operacional exigidos neste edital poderá ser efetivada, no todo
ou em parte. por qualquer uma das consorciadas"
• È correto do nosso entendimento que as referidas capacidades técnico
— profissional e técnico — operacional poderão ser comprovadas
conjuntamente pelo consórcio?
No aguardo de um retorno de V. S.as. subscrevemo-nos.

•

(

'
Andrade Valládares' ridenharla e Construção Ltda
Norton Fontes Froes
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Sgo Paulo, 06 de agosto de 2007.

À
CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
At.: ComissAo Especial de LicitaçAo
Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG
Fax: (31)3273-1331
Ref.: Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265/07 — Execução das Obras e serviços de
.Engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalaçao de equipamentos e sistemas
necessários para a Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais
Prezados Senhores,

Vimos através desta solicitar o seguinte esclarecimento, referente ao Edital da Concorrência
supracitada, conforme segue:
1) Entendemos que no caso de participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio, a
garantia de proposta poderá ser feita proporcional à participação de cada empresa no mesmo.
Está correto nosso entendimento?
2) Entendemos que a responsabilidade pela obtenção de Licenças Ambientais que permitam a
execução de toda a obra será por parte da CODEMIG, ficando a(s) empresa(s) vencedora do
certame, responsável apenas pela exeCução dos serviços. Está correto nosso entendimento?
3) Solicitamos o esclarecimento do item "6.1.4". alínea "g". Entendemos que no caso de
composição de consórcio as empresas deverão apresentar sua documentação isoladamente
apenas para os itens "6.1.1", "6.1.2","6.1.3", "6.1.4 -- alíneas "a" e "e" e "6.1.5" para
comprovação de habilitação? Está correto nosso entendimento?
Atenciosamente,
e Nedavaska
ercial

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
Diretoria de Construções e Eclificações
Fax: (11) 3848 — 8400
Fone: (11) 3841 —5871
luis.nedavaskeacamargocorrea.com.br
Doc.mento dê Done Medd de da Construo w e Comercio Cans arpo Cor ree5A., sendo problela r e producao parcial ou ratai se» anon:usa.) previa, oco as Diralresdes Ieaa.
Rua Funchal, 160 - 10 andar - Vika Olimpla
SM Paulo • SP - Brasil - CEP; 04551-903

Tal,: (55 11) 3845-7900
Fax: (55 1113548-8400

www.cccc.ca rgocorrea.com br
edIf)cacoesçcamargocorrea.combr
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Sio Paulo, 06 de agosto de 2007.
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CONEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

•

At.:
Comissao.Especial de Licitaçáo
Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MO
Fax: (31)3273-1331
Ref.: Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265107— Execução das Obras e serviços de
Engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas
necessários para a implantação do Centro A,Sinistrativo do Estado de Minas Gerais

Prezados Senhores,

1) Vimos através desta solicitar o seguinte documento conforme segue:
Projeto: RIICA.MG-EXE-AEX-404-RO — Projeto Executivo do Centro de Vivência.
Motivo: O arquivo que recebemos está vazio (Okb).

Atenciosamente,

Ilhe me Nedavaska
Assessor Comercia/
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
Diretoria de Construções e Edificações
Fone: (11) 3841 — 5871
Fax: (11) 3848 —400
luis.nedavaska@camargocorrea.com.br

DO Nine.° d. poopoodod e da Coou touco es e Loornerco, moro o C o rrea IA, seld0 oromboolo o rec000diocOo

Rua unchal,160 - 34 andar - Vila Olimpia
Sio Paulo - SP - Brasil - cep• 04551-903

Tel.: (55 11) 3848-7900
rax. (55 111384B-8400

Sõtal Sê. b.tê'Zê5ê. Fê'êê.ch o

Phêêdt,

www.cac.camargocorrea.contbr
edificacoes@ca ropcorrea.corn.br
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Rio de Janeiro/RJ, 06 de agosto de 2007

À
Companhia de DesenvolvimentçiEcon6mico do Minas Gerais - CODEMIG
Rua Aimorés ri° 1697 - Bairro de lourdes
Belo Horizonte / MG

Ref.: Concorrência N° 05/2007

111/

Att Comissão Especial de Licitação

Prezados Senhores,
Para atendimento ao subitem 1.5 do Edital em referencia, o engenheiro
representante na visita técnica ao local das obras devo ser Responsável Técnico
(RT) da empresa perante o CREA, sendo permitido que o profissional seja
engenheiro civil, engenheiro mecânico ou engenheiro eletricista
Está correto nosso entendimento? Se não, qual deve ser a modalidade do
profissional?

Atenciosamente,

••

ESTACO-N ENGENHARIA S/A
Engm Maria Amelia R. Cavalheiro
Tel.: (21) 2240-5897 I 2544-8043
Fax: (21) 2544-6155
e-mail: mariaameliagestacon,corn br
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Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG
Rua Aimorés n° 1697 — Bairro de Lourdes
Belo Horizonte / MG

Ref Concorrência N° 05/2007
Att.* Comissão Especial de Licitação

Prezados Senhores,

Considerando-se o descrito na Mima "b.1" do subitem 3.1 do Edital em referência,
entendemos que é permitida a participação de empresas em consórcio composto
de no máximo 03 (três) empresas, POR LOTE, sendo possível as seguintes
composições.

Lote 1: Empresa "A" em consórcio com as empresas "B" e "C";
Lote 2: Empresa "A' em consórcio com as empresas "D" e "E'.

Está correto nosso entendimento?

Atenciosamente

fitLIJ-Q
ESTACO'N ENGENHARIA S/A
Eng51 Maria Amei ia R. Cavalheiro
Tel.: (21) 2240-5697 2544-8043
Fax: (21) 2544-6155
e-mail: mariaarrieliaaestacon. com. br
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Comissão Permamente de Licitação - CPEL

~a ta ~no* Ecceert. ae k§nes

Relação de licitantes da Concorrência 5/07.
Concorrência 5/07 - PI 265/07
Data para realização da

04/09/2007

Resumo do objeto:
Licitação para contratação, em regime de empreitada por preço global, da execução das obras e
serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamento e sistemas
necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Objeto(s):
Licitação para contratação , em regime de empreitada por preço global, da execução das obras e
serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamento e sistemas
necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
mpresa: Aciona do Brasil Ltda
li
Contato
Valeria Neves de Almeida

Empresa: Alicerce Empreendimentos Ltda
Contato
Rosa Amélia Dias Santos

Telefone Fax
(11) 3167-5721 1) 3167-1951

E-mail
vneves@acciona.com.br
dLeke
cl.Loo

E-mail
rosadias@alicerce.com.br

Telefone Fax
(31) 2105-976X)31) 2105-9750

E-mail
cezarjunior@andancom.br

Telefone Fax
(31) 3288-206Q31) 3288-3055

Empresa: Andar Andames Ltda
Contato
Cézar Augusto Pereira Júnior

Empresa: Andrade Valladares Eng. Construção Ltda
Contato
%Cláudia Barcelos

Empresa: Apta Comércio de Móveis Ltda
Contato
Rogério Teixeira Manso

Telefone Fax
(31) 2121-91731) 3221-7877

E-mail
helio@avalladares.com.br
‘,0

_ .
Telefone Fax
(31) 3297-28131) 3297-2815

E-mail •
vendasbh@officebrasil.com.br

Empresa: Araguaia Engenharia Ltda
Contato
Ackel Bracks Neto

,olÁcA c,e,

Empresa: ARG Ltda
Contato
Celso Cavalcanti

Telefone Fax
(31) 3335-229Q31) 3335-2290

E-mail
ackel@araguaiaeng.com.br

E-mail V''
concorrencia@grupoarg.com.br
ji Ob. c, ci,$)

Telefone Fax
(31) 2103-713p1) 2103-7035

e ci,,,,ktv) ct4( com
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- Empresa: Arvek Técnica e Construções Ltda
Contato
Edwin Rodriguez Flores

E-mail
arvek@arvek.combr

Telefone Fax
(11) 3816-00411) 3032-9432

Empresa: Atrium Pisos Comercial Ltda
Contato
Márcio José Santiago de Moura

E-mail
marcio@atrium.srv.br

Telefone Fax
(31) 3275-256Q31) 3275-2560

Empresa: Caio Brandão Advogados Associados
Contato
Caio Júlio César Brandão Pinto

E-mail
caio@caiobrandao.adv.br

Telefone Fax
(31) 3264-64431) 3264-6420

Empresa: Camter Construções e Empreendimentos S.A
E-mail
Contato
Geraldo César Valadares Noronha Brageraldo@camter.com.br

e

Telefone Fax
(31) 2122-781131) 2122-7825

mpresa: Carioca Christiani Nielsen Eng. S. A

Contato
Altair Silva

E-mail
altair.silva@cariocaengenharia.com.br

Telefone Fax
(21) 3891-220Q21) 3891-2200

Empresa: Cened Ltda
Contato
Julio César Ribeiro

Telefone Fax
E-mail
cenedltda@terra.com.bricened@uai.c0m.(81) 3391-121131) 3391-0922

Empresa: Cetenco Engenharia S.A
Contato
José Corbacho

E-mail
corbacho@cetenco.com.br

Telefone Fax
(11) 3241-46331) 3107-7540

Empresa: Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda
Contato
likeandro Luis Cima

E-mail
cima@cimaengenharia.com.br

Telefone Fax
(41) 3342-041141) 3342-0411

E-mail
dagoivan@clemar.com.br

Telefone Fax
(31) 3264-96131) 3264-9348

Empresa: Clemar Engenharia Ltda
Contato
Dagualberto Ivan Vieira

Empresa: Comine Construtora Mineira Ltda
Contato
Christiano Ferreira Paulino

E-mail
comine@uol.com.br

Telefone Fax
(31) 3623-1595p1) 3623-1060

Empresa: Concic Construções Especiais S.A.
E-mail
Contato
Marcos Assumpção Pacheco Medeirosmarcos@concic.com.br

Telefone Fax
(31) 3224-3191) 3224-3162
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Empresa: Concreto Emp. e Participações Ltda
Contato
Juliana Safar de Oliveira

E-mail
projetos@concreto.com.br

Telefone Fax
(31) 3281-556931) 3281-5566

Empresa: Constran S.A. Construções e Comércio S.A
Contato
Luiz Roberto Menin

E-mail
comercial@constran.com.br

Telefone Fax
(11) 3405-8001911) 3405-8097

Empresa: Construbase Engenharia Ltda
Contato
Paulo Sérgio de Almeida Merussi

E-mail
planejamento@construbase

Telefone Fax
(11) 2124-612111) 2124-6122

Empresa: Construcap -CCPS Engenharia e Com. S.A.
Contato
Dalva

e

E-mail
dalva@construcap.com.br

Telefone Fax
(11) 3017-800911) 3107-2216

mpresa: Construções e Com. Camargo Corrêa S. A.

Contato
Eduardo de Camargo Silva

Telefone Fax
E-mail
eduardo.camargo@camargocorrea.com.br(31) 3432-969931) 3432-9696

Empresa: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.
Contato
Mário Sérgio Mafra Guedes

E-mail
mario.guedes@agnet.com.br

Telefone Fax
(31) 3290-664931) 3290-6659

E-mail
sergio@grupoapiacom.br

Telefone Fax
(31) 3490-420931) 3490-4261

E-mail
aterpa@aterpa.com.br

Telefone Fax
(31) 2125-501931) 2125-505C

Empresa: Construtora Ápia Ltda
Contato
Sérgio Bruno Alongi
Empresa: Construtora Aterpa S.A.
Contato
%Francisco Chagas

Empresa: Construtora Barbosa Mello S.A.
Contato
Ovania Avelar de Paula Morais
Empresa: Construtora Beter

E-mail
omorais@cbmsa.com.br

ia

É

7.

Telefone Fax
(31) 3490-36331) 3490-3642
O (O g/ 04-Lam-o

E-mail
mcosta@beter.com.br

Telefone Fax
(31) 3451-050931) 3451-0509

Contato
Ana Maria Brito de Almeida

E-mail
anabrito@celi.com.br

Telefone Fax
(79) 32165028q9) 3216-5071

Solange Cristina P. Silva

solange@celi.com. br

(79) 3216-50291'9) 3216-5066

Contato
Márcio Fernando Remedio Costa
Empresa: Construtora Celi Ltda

É
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Empresa: Construtora Cinzel S.A.
Contato
Jane Cada Veloso

E-mail
jane@cinzel.com

Telefone Fax
(31) 3378-301131) 3378-1488

E-mail
tecnico@cowan.com.br

Telefone Fax
(31) 3448-8955531) 3448-8950

E-mail
cvpsa@terra.com.br

Telefone Fax
(11) 3816-1088511) 3815-2118

Empresa: Construtora Cowan S.A.
Contato
Danilo Roberto do Prado
Empresa: Construtora CVP S.A.
Contato
Sandra Gomes Till

Empresa: Construtora Emccamp Ltda
Contato
Edna Ferreira Figueiredo

Ir

E-mail
orc.ennccamp@terra.com.br

Telefone Fax
(31) 3526-748431) 3261-5969

mpresa: Construtora Ferreira Guedes S.A.

Contato
Armando Rodrigues dos Santos

E-mail
arodrigues@ferreiraguedes.com.br

Telefone Fax
(11) 3068-8551 1) 3068-8555

Empresa: Construtora Liderança Ltda
Contato
Paulo Sérgio Braga Fernandes

E-mail
paulos@lidercom

Telefone Fax
(31) 3426-24991) 3426-2468

Empresa: Construtora Mello de Azevedo S/A
Contato
Nelson Parma de Azevedo

Telefone Fax
E-mail
mellodeazevedo@melloazevedo.com.br (31) 3289-79091) 3289-7902

Empresa: Construtora Norberto Odebrecht S.A.
Contato
fingela Denise Franco

E-mail
adf@odebrecht.com

Telefone Fax
(31) 3516-160131) 3516-1675

E-mail
elias.costa@oas.com

Telefone Fax
(31) 3226-24091) 3226-240C

Empresa: Construtora OAS Ltda
Contato
Elias Bichara Costa

Empresa: Construtora Passarelli Ltda
Contato
Edson Aparecido de Souza

E-mail
edson@passarelli.com.br

Telefone Fax
(11) 3037-84n11) 3037-8488

Empresa: Construtora Pavisan Ltda
Contato
Luiz Eduardo Souza Costa

E-mail
comprasbh@pavisan.com.br

Telefone Fax
(31) 3071-39091) 3071-3922
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Empresa: Construtora Queiroz Gaivão S. A. O
Contato
Antônio de Oliveira Alvim

E-mail
alvim@queirozgalvao.com

Telefone Fax
(31) 3269-580G:131) 3269-5833

E-mail
construtorarv@construtorarv.com.br

Telefone Fax
(61) 3248-29n61) 3248-3965

Empresa: Construtora RV Ltda
Contato
Felipe Viotti Ribeiro

Empresa: Construtora Terrayama Ltda
Contato
Liba Passely

E-mail
terrayama@terrayanna.com.br

Telefone Fax
(31) 3288-138431) 3288-1388

Empresa: Contemn Construções e Comércio Ltda
Contato
José Donizete Domingues

E-mail
donizete.domingues@contem.com.br

Telefone Fax
(11) 4409-042211) 4409-2428

empresa: Convap Engenharia e Construções Ltda OL4)n'
Contato
Flávio Lima Vieira

E-mail
convapbh@convap.com.br

Telefone Fax
(31) 3621-383231) 3621-1798

Empresa: CPD Tecnologia Ltda
E-mail
Contato
Edilson Carvalho Rocha - Diretor PresidadtiEstro@cpdtecnologia.com.br

Telefone Fax
(31) 3237-30(431) 3237-3030

Empresa: Delta Construções S.A.
E-mail
Contato
Antônio Eduardo Martins Casasanta eduardo.casasanta@uol.com.br

Telefone Fax
(21) 3974-2606,21) 2262-2152

Empresa: Diedro Construções e Serviços Ltda
Contato
*enata Rossi

E-mail
renata@diedromg.com.br

Telefone Fax
(31) 3226-437Q31) 3226-4539

Empresa: Do Vale Engenharia e Comércio Ltda
E-mail
Contato
Débora Aparecida Gonçalves Miranda dovale.eng@gmail.com

Telefone Fax
(31) 2138-3700)31) 2138-370C

Empresa: Ecopav Construção e Pavimentação Ltda
Contato
Anderson Faria Lopes

E-mail
anderson@ecopav.com.br

Telefone Fax
(11) 3040-440Q11) 3845-3912

Empresa: Ecoplan Engenharia Ltda
Contato
Ivan Schroeder Mariante - Diretor

E-mail
ecoplan.bhe@terra.com.br

Telefone Fax
(31) 3292-87101) 3292-8714
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Empresa: Egesa Engenharia S.A.
Contato
Newton Ricardo Andrade

E-mail
concorrencia@egesa.com.br

Telefone Fax
(31) 2108-18531) 2108-1982

Welligton Cristiano da Fonseca

wfonseca@egesa.com.br

(31) 2108-185Z31) 2108-1982

Empresa: Eit Empresa Industrial Técnica S.A
Contato
Sérgio Montezuma

E-mail
sergiom@eit.com.br

Telefone Fax
(85) 3268-31785) 3268-3022

Hernani Ginja

hemaniginja@gmail.com

(31) 3225-989431) 3225-9894

Empresa: Emp. Brasileira de Telecomunicações S.A
Contato
Emerson Stefanelli Santos

E-mail
emerson.santos@embratel.com.br

Telefone Fax
(31) 2121-355R31) 2121-314C

Empresa: Empa S.A. Serviços de Engenharia

f

ontato
duardo Mucci Daniel

E-mail
emucci@empa.com.br

Telefone Fax
(31) 3221-478R.31) 3221-4256

Empresa: Emsa-Emp.Sul Americana de Montagens SA.
Contato
Leonardo Ribeiro Cassimiro

E-mail
leonardo@emsa.com.br

Telefone Fax
(31) 3047-340. 62) 4008-1520

Empresa: Emtel Empreend., Tecnol. e Eng. Ltda
Contato
Silmara Sueli Silva

E-mail
silmara@emtelengenharia.combr

Telefone Fax
(31) 3286-77531) 3286-8081

Empresa: Encalso Construções Ltda
Contato
Marcos Rampone

E-mail
encalso.sp@encalso.com.br

Telefone Fax
(11) 2171-890Q11) 2171-8900

mpresa: Enel Engenharia e Empreendimentos Ltda
li

Contato
Jardel Carlos Martins

E-mail
enel@veloxmail.com.br

Telefone Fax
(31) 3282-263431) 3282-2634

E-mail
enerconsult@enerconsult.combr

Telefone Fax
(11) 3226-34091) 3226-3434

Empresa: Enerconsult S.A.
Contato
Maria Beatriz Hopf Femandes

Empresa: Engeform Construções e Comércio Ltda
Contato
Lis Maria P. N, Casale

E-mail
engeform@engeform.com.br

Telefone Fax
(11) 3816-10811) 3816-685C

Empresa: Engeset Engenharia e Serv. telec. S.A.
Contato

E-mail

Telefone Fax
Página 6 de!12
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Renato Garcia Arruda (34) 3218-6723 arruda@engeset.com.br

(34) 3218-672234) 3218-663C

-Breno Henrique de Andrade Roberto breno@engeset.com.br

(31) 3516-125231) 3519-9891
f

Empresa: Enterpa Engenharia Ltda
Contato
Paulo Marra

E-mail
paulo@enterpa.com.br

Telefone Fax
(11) 3746-61011) 3746-7799

E-mail
mariaamelia@estacon.com.br

Telefone Fax
(21) 2544-80421) 2544-6155

Empresa: Estacom Engenharia
Contato
Maria Amélia Rodrigues Cavalheiro

Empresa: Expernet telemática Ltda
Contato
Mara Elizabeth Miranda Becker

E-mail
mmiranda@netsolutions.com.br

Telefone Fax
(11) 2167-030Q11) 2167-0303

Empresa: Facility & Bond Adm.eCorr.deSegurosLtda

ik

ontato

aulo Sérgio Costa da Silva

E-mail
paulo@facilitybond.com.br

Telefone Fax
(11) 4411-832911) 4411-8329

E-mail
marco.barbosa@fidens.com.br

Telefone Fax
(31) 2121-02431) 2121-0213

Empresa: Fidens Engenharia S.A.
Contato
Marco Túlio Candido Barbosa

Empresa: Furukawa IndustrialSA Produtos Elétricos
Contato
Carlos Renato da Silva Cândido

E-mail
carlos@furukawa.com.br

Telefone Fax
(31) 3443-350231) 3441-0257

Empresa: Galvão Engenharia S. A.
Contato
Raquel Caillaux

E-mail
rcaillaux@galvao.com

Telefone Fax
(31) 3287-478Z31) 3287-4787

likmpresa: GCE S.A.
Contato
José Geraldo Drumond

Telefone Fax
E-mail
drummondjose@ig.conn.br/gce@gce.com.081) 3296-343231) 3296-3432

Empresa: GDK Engenharia S.A.
Contato
Walter Barbosa

E-mail
gdk@gdksa.com

Telefone Fax
(71) 2106-290Gg1) 2106-290C

Empresa: GPO Mercantil e Engenharia Ltda ----Contato
Déborah Lage Affonso

E-mail
gpomercantil@uol.com.br

Telefone Fax
(31) 3476-85814131) 3476-8588

E-mail

Telefone Fax

Empresa: Grebler Advogados
Contato

Zt'- 8/08/2007
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•Flávia Bittar Neves

fbn@grebler.com.br

(31) 3516-050931) 3516-0501

E-mail
sergio@hapengenharia

Telefone Fax
(31) 3335-248931) 3335-248C

Empresa: Hap Engenharia Ltda
Contato
Sergio Maurilio dos Reis

Empresa: lvai Engenharia de Obras S.A.
Contato
Eduardo Moises Alfaro Solari

E-mail
eduardo.solari@ivai.com.br

Telefone Fax
(41) 2141-661141) 2141-6606

E-mail
isabelcristina@leme.com.br

Telefone Fax
(31) 3249-771931) 3273-2719

Empresa: Leme Engenharia Ltda
Contato
Isabel Cristina Villalta

Empresa: Lopez Marinho Eng. e Construções Ltda
Contato
enrique Marinho

E-mail
contato@lopezmarinho.com.br

Telefone Fax
(21) 2221-8752,21) 2221-8752

Contato
Rogério Araújo de Souza

E-mail
rogeriosouza@maceng.com.br

Telefone Fax
(51) 4009-960951) 4009-960C

Ikmpresa: Mac Engenharia Ltda

Empresa: Mendes Júnior Trading e Eng. S.A. OV___
Contato
José Marcos Cardoso Costa

E-mail
engenharia@mendesjunior.com.br

Telefone Fax
(31) 2121-949931) 2121-9499

Empresa: More Solutions Corret. Seg. e Cons. Ltda
Contato
Sérgio Frade

a

E-mail
sfrade@solutionsbrasil.com.br

Telefone Fax
(31) 3292-786131) 3292-4188

E-mail
marcionb@nec.com.br

Telefone Fax
(11) 3151-738911) 3151-7199

Empresa: Nec do Brasil S.A

ontato
Macio Nunes Bastos

Empresa: ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
Contato
Ragenufla Dutra Bicalho de Lana

Telefone Fax
(31) 3399-665431) 3391-1998

E-mail
raja@orteng.com.br

Empresa: Ouvidoria Geral do Estado de MG
Contato
Gustavo Costa Nassif

E-mail
fazenda@ouvidoriageral.mg.gov.br

Empresa: Pantheon Engenharia Ltda
Contato
André Lobato Simoni

cti-tei ructi-A. .e-

4.,C_52,CA-A-t
•

E-mail
pantheone@ig.com.br

fi,,.._.

Telefone Fax
(31) 3237-77831) 3237-7762
\6/
Aí ,.."
Telefone Fax
(31) 3281-359991) 3281-359C
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Ciro Santos de Castro

pantheone@ig.com.br

(31) 3281-359931) 3281-359C

'Empresa: Paranasa Engenharia e Comércio Ltda
Contato
Francisco de Assis V. Elias

E-mail
franciscoelias@paranasa.com.br

Telefone Fax
(31) 3298-573231) 3298-5759

Empresa: Patrimar Engenharia Ltda (()ÉContato
Ana Carolina Pacheco

E-mail
.
orçamento@patrimarcom.br

Telefone Fax
(31) 3264-999931) 3264-9999

Empresa: Paulitec Construções Ltda
Contato
Waldemir Celestino

E-mail
waldemir@paulitec.com.br

Telefone Fax
(11) 2196-245911) 2196-249C

Empresa: Paulo Octávio Invest. lmobiário Ltda
Contato
ernado Pfeifer Gutierrez

E-mail
fernando@paulooctavio.com.br

Telefone Fax
(61) 3315-869961) 3315-8698

li

Empresa: Pavotec Pavimentação e Terraplenagem Ltd
Contato
Ronan Moura Xavier

E-mail
orcamento@pavotec.com.br

Telefone Fax
(31) 3359-050931) 3359-0502

Empresa: Pinto Coelho Motta e Bicalho Advog. Ass.
Contato
Leonardo Motta Espirito Santo

E-mail
leo@pcmb.adv.br

Telefone Fax
(31) 3292-339931) 3297-7853

Empresa: Planar S.A Engenharia e Equipamentos
Contato
Frederico Colares Pimenta

E-mail
frederico@planar.com.br

Telefone Fax
(31) 2103-403931) 2103-4057

Empresa: Planova Planejamento e Construções Ltda

s

ontato
Marcelo Matos Nogueira

E-mail
comercial@planova.com.br

Telefone Fax
(11) 3165-500911) 3165-500C

Empresa: Pricewaterhousecoopers Aud. Independentes
E-mail
Contato
Anibal Manuel Gonçalves de Oliveira ivina.qker@br.pwc.com
Empresa: Principal Construções Ltda
Contato
Fernando Pfeifer Gutierrez

Telefone Fax
(31) 3269-155131) 3261-695C

ot

E-mail
fernando@paulooctavio.com.br

Telefone Fax
(61) 3315-8699§1) 3315-86981

E-mail
progeo@progeo.com.br

Telefone Fax
(31) 3312-1349,1) 3312-1348

Empresa: Progeo Engenharia Ltda
Contato
Antônio Francisco de Miranda
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'Empresa: Ramalho Maciello Ltda
'Contato
Hermano Maciello

E-mail
hmaciello@gmail.com

Telefone Fax
(31) 3335-80431) 3335-7089,

Empresa: RAYTEL TELEMÁTICA ENG E COMÉRCIO LTDA0
Contato
Carlos Galery

E-mail
cgalery@raytel.com.br

Telefone Fax
(31) 3421-188831) 3421-1844

Empresa: RPC Representações Ltda
E-mail
Contato
Cesar Augusto Lopes Ramalho Novaemesar@rpcmg.com.br

Telefone Fax
(31) 3491-223R31) 3491-2232

Empresa: Santa Barbara Engenharia S.A. 0 (L
Contato
Djaniro Silva

e

E-mail
dj.silva@santabarbarasa.com.br

Telefone Fax
(31) 2121-787Q31) 2121-789C

mpresa: Schahin Engenharia S.A.

Contato
Armando Ferreira Filho

E-mail
afferreira@schahin.com.br

Telefone Fax
(11) 5576-8571 1) 5576-8235

E-mail
secoleng@ig.com.br

Telefone Fax
(31) 3336-600131) 3385-696C

Empresa: Secol Engenharia Ltda
Contato
Herbert Nunes Pereira

Empresa: SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO MG
Contato
Márcio de Araújo Lacerda

Telefone Fax
E-mail
vanessa.matozinhos@desenvolvimento.mOlc)v3EVO-940Q31) 3270-9302

Empresa: Sengel Construções Ltda
Contato
fonso Batista Cruz

li

E-mail
sengel@sengel.com.br

Telefone Fax
(31) 2122-740Q31) 2122-7444

Empresa: Serveng Civilsan S. A. - Emp.Ass.Engenh
Contato
Livio Gonçalves Vilela

E-mail
servengbh@gmail.com

Telefone Fax
(31) 3201-952931) 3213-1877

E-mail
marcos@servix.com.br

Telefone Fax
(31) 3036-753W1) 3036-7509

Empresa: Servix Engenharia S.A.
Contato
Marcos Antônio dos Santos

Empresa: SIMBEL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTD
Contato
Monika Klein Matos

E-mail
monika@simbel.com.br

Telefone Fax
(31) 3218-20031) 3218-200C
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'Empresa: Sind. Ind. Construção Pes. Est. MG
'Contato
Alberto Rodrigues Anastácio

.

E-mail
licitacao@sicepot-mg.com.br

Telefone Fax
(31) 2121-042931) 2121-0444

Empresa: Sonel - Soc. Nac. de Elét. e Hid. Ltda
Contato
Vera Lúcia de Aguiar Teixeira

E-mail
orcamento@sonel.com.br

Telefone Fax
(31) 3383-678131) 3383-6781

Empresa: SPA ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO SA
Contato
Geraldo Magela Faria Nogueira

E-mail
concorrencia@spaengenharia.com.br

Telefone Fax
(31) 2111-776931) 2111-7782

Empresa: STC Construções Ltda
Telefone Fax
(31) 3086-235931) 3086-2359

E-mail
Contato
Antônio Carlos Resende do Nascimentetcobras@gm.com

e

71
) 1 )

mpresa: Strata Engenharia Ltda

Contato
Francisco Assunção de Almeida

E-mail
strata@strataengenharia.com.br

Lucas Rebello Horta Valadares Contijocomercial@strataengenharia

Telefone Fax
(31) 2129-140931) 2129-1401
(31) 2129-140931) 2129-1401

Empresa: Sultepa Construções e Comércio Ltda
Contato
Ricardo Lins Portella Nunes

E-mail
Icharco@sultepa,com.br

Telefone Fax
(51) 3214-123151) 3214-1231

Empresa: Tec Sul Engenharia Ltda
Contato
Sinval Teixeira Moreira Jr.

E-mail
engenharia@tecsulind.br

Telefone Fax
(12) 3941-717212) 3941-7172

Empresa: Tecno Engenharia e Empreedimentos Ltda
E-mail
%Contato
Anselmo Antônio Castro de Carvalho anselmo@tecnoengenharia.com.br

Telefone Fax
(31) 3376-689931) 3375-5867

Empresa: Tecom Tecnologia em Construções Ltda
Contato
Jean Carlos

E-mail
teconst@terra.com.br

Telefone Fax
(11) 5542-155411) 5542-1554

Empresa: Telemar Norte Leste S.A.
Contato
Jader Campos Daniel

E-mail
jdaniel@oi.net.br

Telefone Fax
(31) 3229-2069151) 3229-4203

Empresa: Torc -Terrap. Obras Rodov. e Const.Ltda
Contato
Vânia Maria de Brito Elias

E-mail
concorrência@torc.com.br

Telefone Fax
(31) 3284-300951) 3282-2471
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•Empresa: Tribunal de Contas do Estado de MG.
)
'Contato
Marconi Augusto F. de C. Braga

E-mail

Telefone Fax

tcemg@tce.mg.gov.br

(31)3348-2148(31) 3296-8875

Empresa: Tuma Minas Instalações Térmicas Ltda
Contato
Marco Tubo Vasconcellos

E-mail

Telefone Fax

marcotulio@tuma.com.br

(31) 2111-009931) 2111-0088

Empresa: UNIBANCO AIG SEGUROS
Contato
Jaime Barbosa Santos Netos

E-mail

Telefone Fax

jaime.santos@unibanco

(31) 2122-264X)31) 2122-2604

Empresa: Uptec Construção e Tecnologia Ltda
Contato

E-mail

Telefone Fax

Ullysses Rodrigues Silveira

ullysses@uptec.net

(31) 2125-27331) 2125-2799

Contato

E-mail

Telefone Fax

Carlos Eduardo Rezende Braga

carlosb@grupovia.com.br

(31) 3286-276831) 3286-2833

e

mpresa: Via Engenharia S. A.
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação
postmaster@comig.com.br
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 10:30
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
'- Para:
Assunto:

ATT146847.txt
(395 5)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Ycur message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
vneves@acciona.com.br

Ack.0

cá_
ist-e-24 6a34) d3.2/--5-&
1d~ di•-• •

Yafk:uc—
at10.4 e et&C(.-•Cw\ (--0-Kvi •

•

1

Page 1 of 1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Enviado em: quarta-feira, 8 de agosto de 2007 14:44
Para:

Yosadias©alicerce.com.br

Assunto:

Esclarecimentos

tkAA, k4dkA,u,3w19-,

8/8/2007
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Enviado em: quarta-feira, 8 de agosto de 2007 14:51
Para:

'geralda@alicerce.com.br

Assunto: Esclarecimentos

8/8/2007

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:
Enviado em:
- Para:
Assunto:

Rosa A. Dias Santos [rosadias@alicerce.com.bil
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 15:09
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Re: Esclarecimentos

Conceição,
Recebemos o arquivo com os esclarecimentos,
At c,
Rosa A.D. dos Santos
ALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA.
TEL: 2105.9765 - FAX: 2105.9750

•
•

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
postmastergcomig.com.br
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 15:07
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
- Para:
Assunto:

ATT148751.1xt
(520 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
rosadias@alicerce.com.br

•

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:
Enviado em:
• Para::
Assunto:

ATT148760.td Esclarecimentos
(517 B)

postmaster§comig.com.br
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 15:07
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
geralda@alicerce.com.br

1

t.
aria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:25
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
- Para:
Assunto:

uk\AA0", JAN.Anslvv.v)
ATT140770.txt
(417 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
cezarjunior@andar.com.br

•

1

Lida: [Spain] Esclarecimentos

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Cezar Junior [cezarjunior@andar.com.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:42
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: [Spam] Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: cezaijunior@andar.com.br
Assunto: [Spam] Esclarecimentos
Enviada: 07/08/2007 14:25
foi lida em 07/08/2007 14:40.

7/8/2007

Page 1 of 1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmastergcomig.com.br
terça-feira, 7 de agostode2007 17:37
Maria da Conceicao Sales Batista
DeliveryStatusNotification(Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

_J
ATT143952.ba
(4178)

\íofficào/Asv)

\.)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
helio@avalladares.com.br

1

. Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:20
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
- Para:
Assunto:

1
ATT140682.txt
(425 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
vendasbh@officebrasil.com.br

•

j

7,e) 2 =1
- ut

•

1

12Á

L-

" Maria da Conceicao Sales Batista
yendah@officebrasil.com.br
Maria da Conceicao Sales Batista
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:27
Return Receipt (displayed) - Esclarecimentos

De:
Para:
- Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

vendasbh@officebrasil.com.br
Esclarecimentos
7/8/2007 14:20

foi lida em 7/8/2007 14:27.

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

postrnaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:27
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

i(AD1 /,4 emako\J

j

ATT142196.bd Esclarecimentos
(4176)

/v,,GyAlokAkg,

Jár,

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
ackel@araguaiaeng.com.br

•

1
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação

Enviado em: quarta-feira, 8 de agosto de 2007 10:37
Para:

'concorrencia@grupoarg.com.br; 'celso@grupoarg.com.br

Assunto:

Esclarecimentos

imec,

•

8/8/2007
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Enviado em: quarta-feira, 8 de agosto de 2007 12:28
Para:

'celso@grupoarg.com.br'; 'concorrencia@grupoarg.com.br'

Assunto:

ENC: Esclarecimentos

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação
Enviada em: quarta-feira, 8 de agosto de 2007 10:37
Para: 'concorrencia@grupoarg.com.br'; 'celso@grupoarg.com.be
Assunto: Esclarecimentos

8/8/2007
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Enviado em: quarta-feira, 8 de agosto de 2007 12:52
Para:

leonardojesus@grupoarg.conn.br

Assunto:

Esclarecimentos

8/8/2007

•

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
-Para:
Assunto:

ATT141954.td Esclarecimentos
(575 B)

postrnaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:07
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
averk@arvek.com.br

1

Page 1 of 1
•

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Maria da Conceicao Sales Batista

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:54
Para:

'averk@arvek.com.br'

Assunto:

Esclarecimentos

Prezados Senhores:
Favor pegar o Recibo Avulso em nome da Averk e estamos enviando esclarecimentos n° 01 da Concorrência
05.07.
Atenciosamente,
Comissão de Licitação.

7/8/2007

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
- Para:
Assunto:

arvek@arvek.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:08
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT142708.txt
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<averk@arvek.com.br> em 7/8/2007 14:53
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 16:08

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Administrador do sistema
marcio@atrium.srv.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:30
Entregue: NOTICE: maul delivery status.

De:
Para:
- Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

marcio©atrium.srv.br
Esclarecimentos
7/8/2007 14:26

foi entregue aos seguintes destinatários:
marcio©atrium.srv.br em 7/8/2007 14:31

•

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Mail Delivery Subsystem [MAILER-DAEMON©vsnet.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:29
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery notification (success)

De:
Enviado em:
- Para:
Assunto:

_J
ATT142251.txt
(446 8)

uma

Esclarecimentos

The original message was received at Tue, 07 Aug 2007 15:28:30

-0300

Your message was successfully delivered to:
<caio@caiobrandao.adv.br>

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:35
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
- Para:
Assunto:

Covàk,
A1T142361.txt
(585 B)

,g

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
geraldo@camter.com.br

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Administrador do sistema
altair.silva©cariocaengenharia.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:48
Entregue: Return receipt

De:
Para:
•Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

altair.silva@cariocaengenharia.com.br
Esclarecimentos
7/8/2007 16:47

foi entregue aos seguintes destinatários:
altair.silva@cariocaengenharia.com.br em 7/8/2007 16:44

Caiwocai 01~014
K AsiShv) cciv‘ s

•
•

1
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Maria da Conceicao Sales Batista
Altair Fortes Silva [altair.silva@cariocaengenharia.com.br]

De:

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:16
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

RES: Esclarecimentos

Prioridade: Alta
Prezada Senhora:
Acuso recebimento

Cordialmente;
ALTAIR FORTES DA SILVA
CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF 40.450.769/0001-26
TEL (21) 3891-2200, RAMAL 2267
FAX (21) 3891-2200, RAMAL 2341
EMAIL.: altair.silva@cariocaengenharia.com.br
Mensagem original
De: Maria da Conceicao Sales Batista [mailto:conceicaosales@codemig.com.br]
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:47
Para: altair.silva@cariocaengenharia.com.br
Assunto: Esclarecimentos

8/8/2007

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
- Para:
Assunto:

Altair Fortes Silva [altainsilva@cariocaengenharia.corn.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:00
Maria da Conceicao Sales Batista
Lida: Esclarecimentos

j
ATT143246.txt
(579 B)

Sua mensagem

Para: altair.silva@cariocaengenharia.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada em: 07/08/07 16:46
foi lida em 07/08/07 16:59.

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:26
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
'Para:
Assunto:

ATT143821.1xt
(413 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
cenedltda@terra.com.br

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

cened [ceneditda@terra.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:58
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

J

A1T144208.bd
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<cenedltda@terra.com.br> em 7/8/2007 17:25
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 17:57

•

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação
•
postmaster@comig.com.br
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 10:44
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

A1T147030.txt
(515 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.

dir@cetenco.com.br
corbacho@cetenco.com.br

S

•

1

,

Lida: Esclarecimentos

CPEL - Comissão Permanente de Licitação
De:

José Corbacho Cetenco [corbacho@cetenco.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 8 de agosto de 2007 11:04
Para:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Assunto:

Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: dir@cetenco.com.br; corbacho@cetenco.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 08/08/2007 10:43
foi lida em 08/08/2007 11:02.

8/8/2007

Page 1 of 1

• Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:12
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
. Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT140571.Cd
(421 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
cima@cimaengenharia.com.br

•

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
. Enviado em:
Para:
Assunto:

postrnaster@cornig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:27
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

3
ATT142187.1xt Esclarecimentos
(403 Es)
This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested deliverY status notifications may not be generated by the destination.
comine@uol.com.br

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
. Enviado em:
Para:
Assunto:

postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:02
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

D=== =

GQ/~ Ckl,vegg" t+VAM17

_

ATT140447.txt Esclarecimentos
(528 B)
This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfullY relayed to the following recipients, but the
requested deliverY status notifications may not be generated by the destination.
marcos@concic.com.br

1

c:•EN,!'s9

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:33
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Juvá. vu-çi-k/dA
_J
ATT142321.bd
(417 B)

Esclarecimentos

CX.À.d
This is an automaticallY generated DeliverY Status

Notification.
Your message has been successfullY relayed to the following recipients, but the
requested deliverY status notifications may not be generated by the destination.
projetos@concreto.com.br

1

Page 1 of 1
Lida: Esclarecimentos

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Juliana de Mattos Safar de Oliveira [projetos@concreto.com.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 18:07
Maria da Conceicao Sales Batista
Para:
Assunto:

Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: projetos concreto.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 7/8/2007 15:32
foi lida em 7/8/2007 18:06.

7/8/2007

Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 18:45
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

1)-

CANj7\0"
ATT144724.bct
(419 B)

Esclarecimentos

This is an automaticallY generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
comercial@constran.com.br

1

cbo

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Shirley [shirley@construbase.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:01
Maria da Conceicao Sales Batista
Lida: Esclarecimentos

Pc&
ATT141858.bct
(547 B)

Sua mensagem

Para: planejamento@construbase.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada em: 7/8/2007 14:56
foi lida em 7/8/2007 15:01.

1

'Maria da CoWicao Sales Batista
--

^ir

Dalva Aparecida Grolla [dalvagconstrucap.corn.br]
Maria da Conceicao Sales Batista
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:31
Lida: Esclarecimentos

De:
-Para:
Enviado em:
Assunto:

W25 F,vig/Altevue&
Sua mensagem
Para:
Assunto:

dalva@construcap.com.br

foi lida em 7/8/2007 17:31.

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
-Para:
Enviado em:
Assunto:

Administrador do sistema
dalva©construcap.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:23
Entregue: Delivered: Esclarecimentos

custvvrif

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

dalva©construcap.com.br
Esclarecimentos
7/8/2007 17:23

foi entregue aos seguintes destinatários:
dalva©construcaP.com.br em 7/8/2007 17:24

•

•

1

sA

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:47
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

e

CeNA, _ CO‘„„,„0

4 11

CiàjeL 5, A

ATT143088.txt Esclarecimentos
(441 B)
This is an automatically generated DeliverY Status
Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
eduardo.camargo@camargocorrea.com.br

410

1

¶Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:49
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
• Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT143135.txt Esclarecimentos
(419 B)
This is an automatically generated DeliverY Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested deliverY status notifications may not be generated by the destination.
mario.guedes@agnet.com.br

•

•

G-ufiei-VIL(5

N-

Maria da Conceicao Sales Batista
Mario Sergio Mafra Guedes [mario.guedes@agnet.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:21
Lida: Esclarecimentos

De:
- Enviado em:
Assunto:

CAMÁ JLA"

Sua mensagem
Para:
Assunto:

mario.guedes©agnet.com.br

foi lida em 7/8/2007 17:21.

•

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Sergio Alongi - Ápia [sergio©grupoapia.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:15
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

A1T140595.td
(47413)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<sergio@grupoapia.com.br> em 07/08/2007 14:02
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
07/08/2007 14:15

1

..Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:52
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

.9*Q*

C»,Xlvo•VeiNçk,
ATT141491.txt
(409 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message lias been successfullY relayed to the following recipients, but the
requested deliverY status notifications may not be generated by the destination.
aterpa@aterpa.com.br

•
•

1

',Maria da Conceicao Sales Batista
De:
-Enviado em:
Para:
Assunto:

Anderson Silvestre [aterpagaterpa.com.br]
terça-feira, ide agosto de 2007 15:15
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT141983.1xt
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<aterpa@aterpa.com.br> em 7/8/2007 14:51
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 15:14

•

evim,t,Jtalç-k,

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:38
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
•Enviado em:
Para:
Assunto:

UArolo, kAilfrs 4

r"
A1T142435.bct
(409 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
omorais@cbmsa.com.br

1

- Maria da Conceicao Sales Batista
Ovania Avelar de Paula Morais [omorais@cbmsa.com.br]
Maria da Conceicao Sales Batista
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:38
Lida: Esclarecimentos

De:
- Para:
Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:

omorais©cbmsa.com.br

foi lida em 7/8/2007 15:38.

•
•

1

BJ2,r2A, S
jr,Vt uceÁJ

o
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„nx

,60
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,

- Maria da Conceicao Sales Batista
Administrador do sistema
Ana Brito - Comercial/SE
terça-feira, 7 de agosto de 2007 13:43
Entregue: Esclarecimentos

De:
- Para:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

anabrito©celi.com.br
Esclarecimentos
7/8/2007 13:42

foi entregue aos seguintes destinatários:
Ana Brito - Comercial/SE em 7/8/2007 13:46

aDÁ,

•

•

1

- tilaria da Conceicao Sales Batista
Ana Brito - Comercial/SE [anabrito©celi.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:49
Lida: Esclarecimentos

De:
- Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:

anabrito@celi.com.br

foi lida em 7/8/2007 15:49.

1

Alaria da Conceicao Sales Batista
N De:

postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:49
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT141395.bt
(523 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfullY relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.

•

jane@cinzel.com
cadastro-bh@cinzel.com

•

1

- Maria da Conceicao Sales Batista
De:
- Enviado em:
Para:
Assunto:

Jane [jane@cinzel.com]
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 08:25
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

---

....]
ATT145391.txt
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<jane@cinzel.com›; <cadastro-bh@cinzel.com> em 7/8/2007 14:49
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
8/8/2007 08:24

•
•

1

•Maria da Conceicao Sales Batista
De:
"Enviado em:
Para:
Assunto:

Cowan - Departamento Tecnico [tecnico@cowan.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 18:00
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT1414099±d
(.94B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<tecnico@cowan.combr> em 7/8/2007 17:36
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 18:00

C"10,4„, s-

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Administrador do sistema
tecnico@cowan.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:37
Entregue: Return receipt

De:
Para:
Enviado em:
Assunto:

bem;Gukkm/veWeekki(0~5 A-

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

tecnico©cowan.com.br
Esclarecimentos
7/8/2007 17:36

foi entregue aos seguintes destinatários:
tecnico@cowan.com.br em 7/8/2007 17:38

•

•

Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:23
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
-Enviado em:
Para:
Assunto:

G1)40 5/)_.
ATT140739.bct
(405 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
cvpsa@terra.com.br

•
•

1

-Maria da Conceicao Sales Batista
De:
- Enviado

em:

Para:
Assunto:

postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:28
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

C‘"/\'\ AkiriarA9

ATT142224.txt Esclarecimentos
(4178)

Notification.

This is an automatically generated Delivery Status

Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
orc.emccamp@terra.com.br

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
.....
75,,,1

postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:38
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

egw>tru1 ./4 ):

A1T141252.bd Esclarecimentos
(433 B)

Ê-ewAA.ck,

This is an automatically generated Delivery Status
Notification.
Your message lias been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
arodrigues@ferreiraguedes.com.br

•

•

1

• Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:25
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

lÁvev,rt,
A1T142152.bct
(401 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
paulos@lider.com

•
•

1

-Maria da Conceicao Sales Batista
i

Paulo Sergio Braga Fernandes [paulos@lider.com]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:20
Lida: Esclarecimentos

De:
"Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:

paulos@lider.com

foi lida em 7/8/2007 17:20.

•

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
'

De:
Para:
Enviado em:
Assunto:

Administrador do sistema
Construtora Mello Azevedo S/A
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:12
Entregue: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

melloazevedo©melloazevedo.com.br
Esclarecimentos
7/8/2007 15:11

foi entregue aos seguintes destinatários:
Construtora Mello Azevedo S/A em 7/8/2007 15:17

•

•

1

Maria da
- ConCeicao Sales Batista
I

De:
Para:
Enviado em:
Assunto:

Construtora Mello Azevedo S/A [melloazevedo©melloazevedo.com.br]
Maria da Conceicao Sales Batista
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:18
Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para:
Assunto:

melloazevedo@melloazevedo.com.br

foi lida em 7/8/2007 15:18.

1

-Maria

da Conceicao Sales Batista
postrnaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:56
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
"Enviado em:
Para:
Assunto:

j
A1T1442 6.bd
(403 B)

4

_J

.\Nigi

4-

Ock9lut,c9

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
adf@odebrecht.com

•
•

1

, -Maria da Conceicao Sales Batista
De:
'Enviado em:
Para:
Assunto:

Denise [adf©odebrecht.com]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 18:24
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

KIWA-0
ATT144463.ba
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<adf@odebrecht.com> em 07/08/2007 17:55
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
07/08/2007 18:24

•

1

Piaria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:30
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

JG\Aik-A)À1•Q,
ATT143863.txt
(407 B)

0114-/ 5 ack9..

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
elias.costa@oas.com

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Elias Bichara Costa [elias.costa©oas.com]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:34
Lida: Esclarecimentos

De:
Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:

elias.costa@oas.com

foi lida em 7/8/2007 17:34.

•

•

1

Plana da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

postrnaster@comig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:24
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

E
-

Çft,,,J)Ug,-

awa

No

ATT140756.td Esclarecimentos
(415 B)
This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
edson@passarelli.com.br

1

Nlaria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

EdsonAparecido de Souza [edson@passarelli.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:30
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT140851.txt
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<edson@passarelli.com.br> em 07/08/2007 14:24
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
07/08/2007 14:29

•

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 20:25
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)
,n
,

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT144820.txt
(417 B)

1/0.~

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status
Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
comprasbh@pavisan.com.br

•

1

-Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Comprasbh [comprasbh@pavisan.com.br]
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 17:08
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATTI=4Lbd
(4746)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<comprasbh@pavisan.com.br> em 7/8/2007 20:24
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
8/8/2007 17:08

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Comprasbh [comprasbh@pavisan.com.br]
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 17:24
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT152238.txt
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<comprasbh@pavisan.com.br> em 7/8/2007 15:02
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
8/8/2007 17:24

•

1

It Maria da Conceicao Sales Batista
Postrnaster@gueirozgalvao.com
terça-feira, 7 de agosto de 2007 20:26
Maria da Conceicao Sales Batista
RELAY:

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

_J
ATT144832.1yt
(502 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status
Notification. Your message has been successfully relayed to the following recipients,
but the requested delivery status notifications may not be generated by the
<alvim@queirozgalvao.com>
destination.

9se_Â

•
•

1

¡Maria da Conceicao Sales Batista
Antonio de Oliveira Alvim [alvim@queirozgalvao.com]
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 06:51
Mana da Conceicao Sales Batista
Esclarecimentos

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Return Receipt
Your
document:

Esclarecimentos

was
received
by:

Antonio de Oliveira Alvim/RBH/BR/QUEIROZGALVA0

at:

08/08/2007 10:16:46 AM

1

Maria da Conceicao Sales Batista

!

postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 20:26
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

_J
ATT144842.bd Esclarecimentos
(437 B)

LQ,\AÀZkk

\9\\I )/teL,

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.

•

construtorarv@construtorarv.com.br

1

!Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Construtora Rv [construtorarv@construtorarv.com.br]
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 08:31
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

J

ATT145658.txt
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<construtorarv@construtorarv.com.br> em 7/8/2007 20:26
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
8/8/2007 08:31

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:10
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notific,ation (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT142007.txt
(421 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
terrayama@terrayama.com.br

femo-TAA--

•

1

e

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Terrayama [terrayama@terrayama.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:32
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT14234.td
(4746)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<, .2./La_yã_maaterrayama.com.br> em 7/8/2007 15:09
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 15:32

•

.1fhL

•

1

•Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:04
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ÇÃ,N1-\1Apiv

:1-1

ATT140475.txt
(435 B)

suGWA )tác'

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
donizete.domingues@contern.com.br

1

Lida: Esclarecimentos

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Donizete Domingues [donizete.domingues@contern.com.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:58
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: donizete.domingues@contem.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 7/8/2007 14:03
foi lida em 7/8/2007 16:58.

7/8/2007

Page 1 of 1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 18:22
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT144452.bd
(415 B)

C/#\A'‘I°V•1

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
convap.bh@convap.com.br

•

1

-'Mâriá da Conceicao Sales Batista
Administrador do sistema
Daniel Oliveira; Eliana Siqueira; Wesley Jonas
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:32
Entregue: Delivery Status Notification (Success)

'De:
Para:
Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:

cadastro@cpdtecnologia.com.br
Esclarecimentos

foi entregue aos seguintes destinatários:
Daniel Oliveira em 7/8/2007 14:33
Eliana Siqueira em 7/8/2007 14:33
Wesley Jonas em 7/8/2007 14:33

•

•

1

..
' Maria da Conceicao Sales Batista
Eliana Siqueira [eliana@cpdtecnologia.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:37
Lida: Esclarecimentos

. Dè:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:

eliana@cpdtecnologia.com.br

foi lida em 7/8/2007 14:37.

•

e

1

•: Maria da Conceicao Sales Batista
Daniel Oliveira [daniel@cpdtecnologia.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:35
Lida: Esclarecimentos

•De:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:

daniel@cpdtecnologia.com.br

foi lida em 7/8/2007 14:35.

•

•

1

-Maria da Conceicao Sales Batista
Wesley Jonas [wesley@cpdtecnologia.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:34
Lida: Esclarecimentos

De:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:

wesley@cpdtecnologia.com.br

foi lida em 7/8/2007 16:34.

•

•

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster§comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:00
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT141706.1xt
(425 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.

•

eduardo.casasanta@uol.com.br

•

1

4'faria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:33
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

i(4113k)13
ATT143901.txt
(413 Ei)

ti

çej1/1A;OP

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
renata@diedromg.com.br

•

1

-;11aria da Conceicao Sales Batista
ae:
Para:
Enviado em:
Assunto:

Renata [renata@diedromg.com.br]
Maria da Conceicao Sales Batista
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 18:39
Não lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para:
Assunto:

renata©diedromg.com.br

foi excluída sem ser lida no dia 8/8/2007 18:39.

ã&vr/t-ergl

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7deagostode2007 17:39
Mana da Conceicao Sales Batista
DeliveryStatusNotification(Relay)
L1tvinDi1Nk

ATT143990.txt Esclarecimentos
(409 B)

GQIAMAA"..OD

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.

•

dovale.eng@gmail.com

•

1

g.4

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 20:27
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

L

ixtvw

ATT144854.txt
(413 13)

cx+)

-

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
anderson@ecopav.com.br

•

1

• CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
postmaster@comig.com.br
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 12:34
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

_J
ATT147887.txt
(401 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.

•

ecoplan.bhe@terra.com.br

g

,

1

ecryi .

•MariA.4@ Conceicao Sales Batista
Administrador do sistema
Wellington Cristiano da Fonseca
terça-feira, 7 de agosto de 2007 20:45
Entregue: Esclarecimento

'De::
Para:
Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

Concorrencia
Esclarecimento
7/8/2007 20:44

foi entregue aos seguintes destinatários:
Wellington Cristiano da Fonseca em 7/8/2007 20:46

•

•

1

. Maria da Conceicao Sales Batista
Wellington Cristiano da Fonseca [wfonseca@egesa.com.br]
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 09:09
Lida: Esclarecimento

' De:
Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:

wfonsecagegesa.com.br

foi lida em 8/8/2007 09:09.

1

•CPEL - Comissão Permanente de Licitação
Wellington Cristiano da Fonseca [wfonseca@egesa.com.br]
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 11:31
Lida: Esclarecimentos

De:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:

wfonseca©egesa.com.br

foi lida em 8/8/2007 11:31.

•

•

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação
Administrador do sistema
Wellington Cristiano da Fonseca
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 11:11
Entregue: Esclarecimentos

De:
Para:
Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

Concorrencia
Esclarecimentos
8/8/2007 11:10

foi entregue aos seguintes destinatários:
Wellington Cristiano da Fonseca em 8/8/2007 11:12

•

Ir

1

•Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Assunto:

emerson.santos©embratel.com.br
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 10:21
Esclarecimentos

Return Receipt
Your
document

Esclarecimentos

was
received
by:

EMERSON STEFANELLI SANTOS ESTEFAN/Embratel

at:

08/08/2007 10:11:35 AM

cLt

•

1

releteetYlitÁMA.CACCG7-2:2

Maria da Conceicao Sales Batista
emerson.santos@embratel.com.br
terça-feira, 7de agosto de 2007 14:12
Esclarecimentos

De:
Enviado em:
Assunto:

Return Receipt
Esclarecimentos
ument

•

was
received
by:

EMERSON STEFANELLI SANTOS ESTEFAN/Embratel

at:

08/07/2007 02:02:42 PM

Ge-e

k ezd-'
e-C•72

1
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Maria da Conceicao Sales Batista
Mail Delivery System [MAILER-DAEMON©raiden.seven.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:29
Maria da Conceicao Sales Batista
Successful Mail Delivery Report

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

j
Message
Delweryrepodtd
Headers.Ixt (1 KB)
(6566)

This is the maul system at host raiden.seven.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the
message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise
you may still receive notifications of maul delivery errors from other systems.
The maul system
<emucci@empa.com.br>: delivery via clamav: delivered via clamav service

0417)er 5

c-?Le_

-

•

1

• Maria da Conceicao Sales Batista
Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@hermes.emsa.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 20:29
Maria da Conceicao Sales Batista
Successful Mail Delivery Report

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

::]
Musage
Deliveyreporttd
Headtrstd(2KB)
(654B)

This is the maul system at host hermes.emsa.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the
message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise
you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.
The mail system
<leonardo@emsa.com.br>: delivery via virtual: delivered to maildir

•

1

.Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:36
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

e/Àçst
ATT141107.bd
(429 B)

44\o~4 ~roxisk xÁ1

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.

•

silmara@emtelengenharia.com.br

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:15
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

„,„coi.1),\T
ATT1406 0.bd
(419 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
encalso.sp@encalso.com.br

•

1

Lida: Esclarecimentos

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Encalso Construções Ltda [encalso.sp@encalso.com.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:33
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: encalso.sp@encalso.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 07/08/2007 14:14
foi lida em 07/08/2007 14:32.

7/8/2007

Page 1 of 1

Maria da Conceicao Sales Batista
Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@smtP1.ajato.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:24
Maria da Conceicao Sales Batista
Successful Mail Delivery Report

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Memage
Delivery reportna
Headestd(110)
(691 B)

This is the maul system at host mx2.veloxmail.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the
message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise
you may still receive notifications of maul delivery errors from other systems.

•

The maul system

<enel@veloxmail.com.br>: delivery via scrubber-light-lib: delivered via
scrubber-light-lib service

•

1

Lida: Esclarecimentos

Mana da Conceicao Sales Batista
De:

ENEL [enel@veloxmail.com.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:03
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: enel@veloxmail.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 07/08/2007 14:22
foi lida em 07/08/2007 15:02.

7/8/2007

Page 1 of 1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Para:
Enviado em:
Assunto:

Administrador do sistema
enerconsult@enerconsult.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:06
Entregue: Return receipt

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

enerconsult@enerconsult.com.br
Esclarecimentos
7/8/2007 15:05

foi entregue aos seguintes destinatários:
enerconsult@enerconsult.com.br em 7/8/2007 15:05

•

•

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Enerconsult [enerconsult©enerconsult.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:15
Mana da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT142043.txt
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<enerconsult@enerconsult.com.br> em 07/08/2007 15:05
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
07/08/2007 15:15

•

VU/Lex:xA,,a-uU

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Para:
Enviado em:
Assunto:

Administrador do sistema
engeform@engeform.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:40
Entregue: Return receipt

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

engeform@engeform.com.br
Esclarecimentos
7/8/2007 14:40

foi entregue aos seguintes destinatários:
engeform@engeform.com.br em 7/8/2007 14:35

•

•

oLto&-

Maria da Conceicao Sales Batista
i
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Engeform [engeform@engeform.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:14
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT141980.txt
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<engeform@engeform.com.br> em 7/8/2007 14:39
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 15:13

cÁgia

•

1
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Maria da Conceicao Sales Batista
Mail Delivery System [MAILER-DAEMON©netsite.com.bil
terça-feira, 7 de agosto de 2007 13:42
Marta da Conceicao Sales Batista
Successful Mail Delivery Report

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

E E

MwsNm
Delivery reportbd
Hewlerstd (2 KB)
(667 B)

This is the Postfix program at host mx9.netsite.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the
message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise
you may still receive notifications of maul delivery errors from other systems.
The Postfix program
<breno@engeset.com.br>: delivery via maildrop: delivered via maildrop service

e

C

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Administrador do sistema
paulo@enterpa.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:48
Entregue: Return receipt

De:
Para:
Enviado em:
Assunto:

(t,„NA4~1, itcic\

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

paulo@enterpa.com.br
Esclarecimentos
7/8/2007 14:47

foi entregue aos seguintes destinatários:
paulo@enterpa.com.br em 7/8/2007 14:36

•

1

•CPEL - Comissão Permanente de Licitação
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Maria Amélia [mariaannelia@estacon.com.br]
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 11:10
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Lidas: Esclarecimentos

A1T147197.b&
(448 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<mariaamelia@estacon.com.br> em 8/8/2007 11:06
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
8/8/2007 11:09

•

•

5 4-

.CPEL - Comissão Permanente de Licitação
postmaster@comig.com.br
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 11:07
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

_J
ATT147188.txt
(405 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
mariaamelia@estacon.com.br

•

•

1

.Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:56
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

TÂ

v,

- ak,
wv0(.

ATT143228.1xt
(425 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
mmiranda@netsolutions.com.br

•

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 13:32
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

_

j
ATI-140158.Oct
(419 B)

Esclarecimentos
This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
paulo@facilitybond.com.br

•

•

1

Mina da Conceicao Sales Batista
Administrador do sistema
Marco Tulio Candido Barbosa
terça-feira, 7 de agosto de 2007 20:50
Entregue: Esclarecimentos

De:
Para:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

Marco Tulio Candido Barbosa
Esclarecimentos
7/8/2007 20:50

NA9,1•JI uvv\-r--

foi entregue aos seguintes destinatários:
Marco Tulio Candido Barbosa em 7/8/2007 20:59

•

•

1

5. 4

CPEL - Comissão Permanente de Licitação
Administrador do sistema
Marco Tulio Candido Barbosa
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 11:15
Entregue: Esclarecimentos

De:.
Para:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

Marco Tulio Candido Barbosa
Esclarecimentos
8/8/2007 11:14

foi entregue aos seguintes destinatários:
Marco Tulio Candido Barbosa em 8/8/2007 11:23

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Mailer-Daemongctb_fisa5.furukawa.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 13:17
Maria da Conceicao Sales Batista
Return Receipt

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

--- 1

j
ATT140022.txt ATT140023.txt (1
KB)
(458 8)

The original message was received at Tue, 07 Aug 2007 13:16:15
-0300 from maill.furukawa.com.br(maillint.furukawa.com.br [10.41.100.171)
--- The following addresses had successful delivery notifications --carlos@fuzukawa„com—br (successfully delivered to mailbox)

s
•

kouila
octâifa7

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:37
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT143943.b1
(415 B)

fkL6<j3 cbJAAJA75

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.

•
•

1

I

. Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@comig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:32
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT142301.txt
(397 B)

G CesA

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
gce@gce.com.br

•

•

1

Lida: Esclarecimentos

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Marlene GCE [marlene@gce.com.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:40
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: drummondjosegig.com.br; gce@gce.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 7/8/2007 15:31
foi lida em 7/8/2007 17:39.

7/8/2007

Page I of 1

•

. Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:32
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Esclarecimentos

ATT142292.td
(413 B)

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
drummondjose@ig.com.br

•

CE

•

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação
postmaster@comig.com.br
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 11:02
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
-j
--

ATT147147.bd
(379 B)

_J
Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
gdk@gdksa.com

•

•

1

. Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster©cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:23
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

J

ATT1421 8.txt
(415 B)

_1
Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
gpomercantil@uol.com.br

tAitout,

•

1

dRe--

.Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:38
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

A1T144002.bct
(405 B)

Anexo sem título
This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
fbn@grebler.com.br

•
•

1

. Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Kri143689td Esclarecimentos
(423 B)

postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:22
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
sergio@hapengenharia.com.br

•
•

1

Lida: Esclarecimentos

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Sergio - Hap [sergio@hapengenharia.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 8 de agosto de 2007 08:04
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: sergio@hapengenharia.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 7/8/2007 17:22
foi lida em 8/8/2007 08:04.

8/8/2007

Page 1 of 1

. Filaria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:14
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

_1
ATT140598.bd Esclarecimentos
(421 B)

• Lor

J-L OWIV)

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
eduardo.solari@ivai.com.br

1

Lida: Esclarecimentos
0.

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Eduardo Moises Alfaro Solari [eduardo.solari@ivaLcom.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:06
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: eduardo.solaraivai.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 7/8/2007 14:13
foi lida em 7/8/2007 17:05.

4,

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivirus e
acredita-se estar livre de perigo.

•

7/8/2007

Page I of 1

- Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:30
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Stat Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

....]
,

CeN1/4,CrinaN•L\ k-OLCK

____.1

ATT143876.txt Esclarecimentos
(421 B)

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
isabelcristina@leme.com.br

•

•

1

- Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 18:44
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

\40.",AL0
A-17144695.txt
(423 B)

u co,\AJ

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.

•

contato@lopezmarinho.com.br

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@cornig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:52
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

\J\Ak j vuvp\I,A,Lagf,
ATT141500.bct
(421 B)

Esclarecimentos

This is an automaticallY generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
rogeriosouza@maceng.com.br

•

•

1

Lida: Esclarecimentos

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Rogerio - Mac Engenharia [rogeriosouza@maceng.com.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:49
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
aceng.com.br
Para: rogeriosouza
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 7/8/2007 14:51
foi lida em 7/8/2007 17:48.

7/8/2007

Page 1 of 1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster©comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:36
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

j
ATT142386tn
(4296)

ENC:
Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
engenharia@mendesjunior.com.br

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

jose.marcos [jose.nnarcos@mendesjunior.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:37
Mana da Conceicao Sales Batista
ENC: Esclarecimentos

A1T142446tn

(3436)

Sua mensagem foi entregue ao destinatário.
Enviado do meu BlackBerry®

•

•

Maria da Conceicao Sales Batista
Ferdinando Delgado Cyrne [ferdinando.cyrnegmendesjunior.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:36
Lida: Esclarecimentos

De:
Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:

ferdinando.cyrne@mendesjunior.com.br

foi lida em 7/8/2007 16:36.

•

•

1

Page 1 of 1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Therese Francoise Bouchardet [therese.bouchardet@mendesjunior.com.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:55
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

RES: Esclarecimentos

Confirmamos recebimento.
Thérèse Françoise Bouchardet
Área de Engenharia
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.
engenhariaemendesjunior.com.br
Tel.:: (31) 2121-9508 - Fax: (31) 2121-9499

•

De: Maria da Conceicao Sales Batista [nnailto:conceicaosales@codemig.com.br]
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:35
Para: Engenharia
Assunto: ENC: Esclarecimentos

De: Maria da Conceicao Sales Batista
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:35
Para: 'engenharia@mendesjunior.com.br'
Assunto: Esclarecimentos

nwr METNIDEsitjmoP
A Mendes Júnior é uma empresa de construção que propicia soluções de excelência em negócios de engenharia.

•

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. O remetente somente autoriza a utilização do material
da mensagem. Caso você não seja o destinatário dos mesmos você não esta autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que
diretamente ao remetente do ocorrido e apague esta mensagem.
O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião, conclusão ou a intenção da empresa que provêm o ai
não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma, quanto a opiniões, afirmações, dados, disposições, declaraçõe
exceto se ratificado formalmente, por seus representantes legais devidamente autorizados para o fim.

This message and ris attachments may contam confidential and/ar privileged informatn. The sender authorizes the use of the attached material
receiver. tf you are not the intended receiver of such informatn you are not authorized to use the materiais in any way. We request that you noti
the sender of this event and delete this message.
The contents of this message and its attachments do not necessarily represent the opinion, conciusion ar inte~n of the company providing acce
not implying in any obligation ar liability of such company, regarding opinions, statements, data, dispositions, declarations and/ar their content, ur
their legal representatives, duly authorized for such purpose.

7/8/2007

_ Maria da Conceicao Sales Batista
Jose Marcos Cardoso Costa Uose.marcos@mendesjunior.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:07
Lida: Esclarecimentos

De:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:

jose.marcos©mendesjunior.com.br

foi lida em 7/8/2007 16:07.

•

•

- Maria da Conceicao Sales Batista
Nelson Kneipp [nelson.kneipp@mendesjunior.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:07
Lida: Esclarecimentos

De:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:

nelson.kneipp@mendesjunior.com.br

foi lida em 7/8/2007 16:07.

•

•

1

•Maria da Conceicao Sales Batista
Therese Francoise Bouchardet [therese.bouchardet@mendesjunior.com.br]
Maria da Conceicao Sales Batista
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:49
Lida: ENC: Esclarecimentos

De:
Para:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:

therese.bouchardet©mendesjunior.com.br

foi lida em 7/8/2007 15:49.

•

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Assunto:

ENC: Lida: Esclarecimentos

Mensagem original
De: Ferdinando Delgado Cyrne [mailto:ferdinando.cyrne@mendesjunior.com.br]
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:36
Assunto: Lida: Esclarecimentos

1

"'Marra da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.COrn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:14
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

_J
ATT143404.txt
(427 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
sfrade@solutionsbrasil.com.br

( ..
o
1
.0

1

1

<2ovw

Lida: Esclarecimentos

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Sergio Frade [sfrade@solutionsbrasil.com.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:57
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: sfrade@solutionsbrasil.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 7/8/2007 17:13
foi lida em 7/8/2007 17:56.

7/8/2007
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•

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:07
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

s

wr„
ATT140555.txt
(407 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
marcionb@nec.com.br

•

•

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
postmaster@comig.com.br
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 16:04
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

_J
ATT1494 6.txt
(389 8)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message lias been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
raja@orteng.com.br

err cutiu.su

•

1

Q

U-^

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:01
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Qui"olkywki crekt
ATT140456.txt
(433 B)

Q,s40

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
fazenda@ouvidoriageral.mg.gov.br

•
•

1

uLtçt_,
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Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:02
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

xic-m)
31, ç-ksw\L—
ATT140438.txt
(429 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
franciscoelias@paranasa.com.br

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
,
' De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Francisco Elias [franciscoelias@paranasa.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:29
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

A]T140842.td
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<franciscoelias@paranasa.com.br> em 7/8/2007 14:01
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 14:29

•

1

-

Maria da Conceicao Sales Batista
postmastergcomig.conn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:07
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

1Q0,
ATT141945.txt
(419 B)

Esclarecimentos

This is an automaticallY generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
orcamento@patrimar.com.br

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Orçamento - Patrimar Engenharia [orcamento@patrimar.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:16
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT143280.1xt
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<orcamento@patrimar.com.br> em 07/08/2007 15:06
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
07/08/2007 17:15

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Valdemir - Ger. Comercial / Paulitec [valdemir@paulitec.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:04Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT141905.bt
(4746)
Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<comercial@paulitec.com.br> em 7/8/2007 14:30
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 15:03

Padbfo-c

cov4T\PI -2

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:44
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

L__J
ATT141365.bd
(425 B)

Esciamdrrle~
This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
fernando@paulooctavio.com.br

Pou,10

úc_t0/1..0 TutAiam',

d ota

1

'Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:42
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

EI

ATT141347.td
(417 B)

Esclarecimentos

()0,AÂKJ PaArvvv\À-

2-1-Q.AACUP"

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfullY relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
orcamento@pavotec.com.br

•

•

- Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Orçamento - Pavotec [orcamentogpavotec.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:01
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT141670.txt
(479 13)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<orcamento@pavotec.com.br> em 7/8/2007 14:40
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 15:00

•

gowiâ
gieJ\

•

1

- Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

orcamento [orcamento@pavotec.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:44
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT1425 7.bd
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<orcamento@pavotec.com.br> em 7/8/2007 14:40
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 15:43

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster§comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:04
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

j
ATT141825.bct
(399 ES)

-j

mÁj.3 (MIL IJÀX XtkWU ,MA4r -

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
leo@pcmb.adv.br

•

1

Lida: [Spam] Esclarecimentos

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Leonardo Moita [leo@pcmlladv.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:26
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: [Spam] Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: leo@pcmb.adv.br
Assunto: [Spam] Esclarecimentos
Enviada: 7/8/2007 15:03
foi lida em 7/8/2007 15:25.

7/8/2007

Page 1 of 1

•
Maria da Conceicao Sales Batista
• De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:04
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

fLAAN, 5
ATT141849.txt Esclarecimentos
(415 B)

A-

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
frederico@planar.com.br

1

•

1

• ,

Maria da Conceicao Sales Batista
postm ter@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:22
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:,
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT142127.td
(417 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
comercial@planova.com.br

re~A

tdus2p±),)

a

1

e e ,

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Estefania [comercial@planova.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:42
Maria da Conceicao Sales Batista
Lida: Esclarecimentos

ATT144072.bct
(538B)
Sua mensagem
Para: comercial@planova.com.br
Assunto: 7/8/2007 15:20
foi lida em 7/8/2007 17:41.

Lida: Esclarecimentos

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Comercial [comercial@planova.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 8 de agosto de 2007 15:44
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: comercial@planova.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 7/8/2007 15:20
foi lida em 8/8/2007 15:43.

8/8/2007

Page 1 of 1

A

Maria da Conceicao Sales Batista
Mail Delivery Subsystem [MAILER-DAEMON©uxsmPr11.pwc.corn]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 13:38
Maria da Conceicao Sales Batista
Retum receipt

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

_J

Q-u\rud\Nká,

cA4e, -.9kAciikiow

A1T140189.1xt A1T140190.bd(1
(665 B)
The original message was received at Tue, 7 Aug 2007 12:38:05

-0400 (EDT) from server03.comig.com [200.202.203.223]
The following addresses had successful delivery notifications
<ivina.ker@br.pwc.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)
Transcript of session follows
no further notifications

<ivina.ker@br.pwc.com>... relayed; expect

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Mail Delivery Subsystem [MAILER-DAEMON@uxsmpr11.pwc.corn]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 13:52
Maria da Conceicao Sales Batista
Return receipt

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

A1T140342.txt
(664 B)

ATT140343.txt (1
KB)

The original message was received at Tue, 7 Aug 2007 12:27:38
-0400 (EDT) from server03.comig.com [200.202.203.223]
The following addresses had successful delivery notifications
kesãbx pátz.c..4.2L
rt>_
., (relayed to non-DSN-aware mailer)
<ivina.ker@br pwc.com>... relayed; expect
Transcript of session follows
no further notifications

A)f-LOC4t)J1,0114-fte-DC1 r-12111

P

AX

1

, Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster©comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:41
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

3

1

ATT141336.txt Esclarecimentos
(425 B)
This is an automaticallY generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfullY relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
fernando@paulooctavio.com.br

ageu“)TAA, L,

kop

1

Page 1 of 1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Maria da Conceicao Sales Batista

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:44
Para:

lernando@paulooctavio.com.be

Assunto:

Esclarecimentos

Encaminhei para as empresas Paulo Octávio Invest. Imobiliário Ltda
e Principal Construções Ltda

7/8/2007

, Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Fernando Ifernando@paulooctavio.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:57
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT142729.td
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<fernando@paulooctavio.com.br> em 7/8/2007 14:44
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 15:56

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista

.t

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT144311.Ixt Esclarecimentos
(409 B)

postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 18:03
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
progeo@progeo.com.br

•

•

1

Lida: [Spam] Esclarecimentos

Mana da Conceicao Sales Batista
De:

Progeo [progeo@progeo.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 8 de agosto de 2007 07:25
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: [Spam] Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: progeo@progeo.com.br
Assunto: [Spam] Esclarecimentos
Enviada: 7/8/2007 18:03
foi lida em 8/8/2007 07:25.

8/8/2007

Page 1 of 1

Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@cornig.conbr
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:11
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT140546.1xt
(411B)

Esclarecimentos
This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
cgalery@raytel.com.br

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Carlos [cgalery@raytel.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:08
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: [Sparn] Esclarecimentos

ATT141990.bct
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<cgalery@raytel.com.br> em 7/8/2007 14:10
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 15:08

•

r

atwlcdce.

•

1

e_
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Maria da Conceicao Sales Batista
Mail Delivery Subsystem [MAILER-DAEMON@vsnet.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:17
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery notification (success)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT140635.bd
(436 B)

Esclarecimentos

The original message was received at Tue, 07 Aug 2007 14:17:11

-0300
Your message was successfully delivered to:
<cesar@rpcmg.com.br>

ottote_

Pc

11,

1
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Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Djaniro Silva - Desenvolvimento de Negocios [dj.silva@santabarbarasa.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 8 de agosto de 2007 10:02
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

RES: Esclarecimento

Prezada Conceição,
Acusamos o recebimento da correspondência Esclarecimentos de 01 a 07. Concorrência 05.07
Atenciosamente,
Djaniro Silva
Desenvolvimento de Negócios
(31) 2121 7870
(31) 8477 2702

De: Maria da Conceicao Sales Batista [mailto:conceicaosales@codemig.com.br]
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 20:29
Para: Djaniro Silva - Desenvolvimento de Negocios
Assunto: Esclarecimento

8/8/2007

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@pitfall.seven.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 18:51
Maria da Conceicao Sales Batista
Successful Mail Delivery Report

3

Memage
Dffiverumpmtbd
(68713)
Headestd(10)
This is the maul system at host pitfall.seven.com.br.
Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the
message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise
you may still receive notifications of maul delivery=_frAmtt -tither systems.
The maul system
<concorrencia@spaengenharia.com.br>: delivery via clamav: delivered via clamav
service

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmastergschahin.conn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:11
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

j

ATT142233.txt
(466 B)

_J

5/dLoilvwvv tv9g-^/-)1^-cui 544

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
<afferreira@schahin.com.br>

•
•

Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@cornig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 20:30
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

..J

ATT144890.tod
(405 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
secoleng@ig.com.br

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

::]
ATT140264.1xt Esclarecimentos

(457 B)

postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 13:44
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

ICAà-C\JUVX) ))?•°

EQQyV AgAi‘"i"

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
vanessa.matozinhos@desenvolvimento.mg.gov.br

•
•

1

Lida: Esclarecimentos

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Vanessa Mattozinhos - Secretária do Gabinete
Nanessa.matozinhos@desenvolvimento.mg.gov.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:00
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: vanessa.matozinhos@desenvolvimento.mg.gov.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 7/8/2007 13:43
foi lida em 7/8/2007 14:59.

7/8/2007

Page 1 of 1

Maria da Conceicao Sales Batista
Administrador do sistema
sengel@sengel.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:51
Entregue: Return receipt

De:
Para:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

sengel@sengel.com.br
Esclarecimentos
7/8/2007 14:51

foi entregue aos seguintes destinatários:
sengel@sengel.com.br em 7/8/2007 14:52

•

•

1

r
011114 Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@cornig.cornbr
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:39
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Cvàtócvvv
A1T1440 2.txt
(407 B)

54

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
servengbh@gmail.com

•
•

1

4t,

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Paulo Henrique evangelista [servengbh@gmail.corn]
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 08:53
Maria da Conceicao Sales Batista
Re: Esclarecimentos

Caríssimo Hilton
Bom dia,
segue anexo esclarecimentos da Codemig referente a licitação do centro administrativo
de Minas Gerais.
Amplexos
Paulo- Esc. BH
2007/8/7, Maria da Conceicao Sales Batista <conceicaosales@codemig.com.br>:

•
•

1

IP

• Maria da Conceicao Sales Batista
Mail Delivery System [MAILER-DAEMON©pitfall.seven.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:28
Maria da Conceicao Sales Batista
Successful Mail Delivery Report

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

LpsrlAmck, 5 k_
Memage
Deliveryreportbd
Heademtd(10)
(661 B)

This is the maul system at host pitfall.seven.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the
message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise
you may still receive notifications of maul delivery errors from other systems.
The mail system

•

<marcos@servix.com.br>: delivery via clamav: delivered via clamay service

•

1

' Maria da Conceicao Sales Batista
Marcos [Marcos§servix.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:36
Maria da Conceicao Sales Batista
Lido: Esclarecimentos

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT143049.bt
(532B)

Mensagem

Para: marcos@servix.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviado: 07/08/2007 15:25
lido em 07/08/2007 16:31.

•

•

rr"
ct
1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT144298.td Esclarecimentos
(409 B)

postrnaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 18:01
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
monika@simbel.com.br

•
•

1

Lida: Esclarecimentos

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Monika Klein [monika@simbel.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 8 de agosto de 2007 09:49
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: monika@simbel.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviada: 7/8/2007 18:01
foi lida em 8/8/2007 09:47.

8/8/2007

Page 1 of 1

1
Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

SICEPOT-MG - Alberto Rodrigues [hcitacao@sicepot-mg.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:18
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT142081.td
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<licitacao@sicepot-mg.com.br> em 7/8/2007 15:15
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 15:17

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@pitfallseven.com.bil
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:17
Maria da Conceicao Sales Batista
Successful Mail Delivery Report

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Memaçm
Delivery report.txt
(6758)
Heademtd(10)

This is the maul system at host pitfall.seven.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the
message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise
you may still receive notifications of maul delivery errors from other systems.
The maul system

•

<licitacao@sicepot-mg.com.br>: delivery via clamav: delivered via clamav
service

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

j

orcamento@sonel.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:32
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos
( r,„âd

c:Kgc,

1\101,.

cJI,

ai. k.4,1
.

ATT142453td
(4746)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<orcamento~nel.com.br> em 7/8/2007 15:23
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/6/2007 15:32

•

•

1

'
l o'k

Mana da Conceicao Sales Batista
Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@pitfall.seven.com.bil
terça-feira, 7 de agosto de 2007 18:51
Marta da Conceicao Sales Batista
Successful Mail Delivery Report

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Message
Deliveryreporttxt
Heademtd(10)
(687 B)

This is the maul system at host pitfall.seven.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the
message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise
you may still receive notifications of maul delivery errors from other systems.
The mail system
<çonopçrencia@spaengenharia.com.br>: delivery via clamav: delivered via clamav
service
Cy

1

J

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Olivia Silva Vidigal tolivia@spaengenharia.com.bil
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 08:42
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

_J
A1T145696.td
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<concorrencia@spaengenharia.com.br> em 7/8/2007 18:50
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
8/8/2007 08:41

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:00
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

H-jA

5-Íci
A1T141761.txt
(405 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
stcobras@gmail.com

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Administrador do sistema
Rafael Dantas
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:11
Entregue: Esclarecimentos

De:
Para:
Enviado em:
Assunto:

Yckck

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

strata@strataengenharia.com.br
Esclarecimentos
7/8/2007 14:10

foi entregue aos seguintes destinatários:
Rafael Dantas em 7/8/2007 14:14

•

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Rafael Dantas [rafael.dantas@strataengenharia.com.br]
Maria da Conceicao Sales Batista
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:42
Lida: Esclarecimentos

De:
Para:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:

rafael.dantas©strataengenhana.com.br

foi lida em 7/8/2007 15:42.

•

•

Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@connig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 13:48
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Câv,/ Ur‘m
ATT140309.txt
(415 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
lcharcov@sultepa.com.br

•

•

1

,CPEL - Comissão Permanente de Licitação
postmaster@comig.com.br
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 10:59
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

A1T1471 5.txt
(401 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
engenharia@tecsul.ind.br

obfre-e-

•

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Eng° Sinval rengenharia@tecsulind.bri
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 11:09
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Lidas: Esclarecimentos

N11147200td
(448 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<engenharia@tecsul.ind.br> em 8/8/2007 10:58
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
8/8/2007 11:09

•

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:15
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT142051.bct
(429 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
anselmo@tecnoengenharia.com.br

4IP

r
E,et/w7

v

JJ

41IP

1

postnnaster©cornig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:21
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De*:
Enviado em:
". Para:
Aàsunto:

_J
Esclarecimentos

ATT140697.txt
(409 B)

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
teconsp@terra.com.br

r

e.seyn levue.ecr,

•

1

Lida: [Indesejados] Esclarecimentos

Maria da Conceicao Sales Batista
De:

tecon [teconsp@terra.com.br]

Enviado em: terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:31
Para:

Maria da Conceicao Sales Batista

Assunto:

Lida: [Indesejados] Esclarecimentos

Sua mensagem
Para: tec,onsp@terra.com.br
Assunto: [Indesejados] Esclarecimentos
Enviada: 7/8/2007 14:21
foi lida em 7/8/2007 14:30.

7/8/2007

Page 1 of 1

Maria da Conceicao Sales Batista
Jader Campos Daniel [jclaniel@oi.net.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:38
Lida: Esclarecimentos

De:
Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:

jdaniel@oi.net.br

foi lida em 7/8/2007 17:38.

kod,

1

M4ria da Conceicao Sales Batista
postnnaster@comig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:01
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

LG4)14-

'oc
ATT141752.txt
(496 B)

Esclarecimentos

This is an automaticallY generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfullY relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
concorrencia@torc.com.br

•

e

1

•

Nana da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Concorrências TORC [concorrencia@torc.com.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 16:44
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

A1T143097.1xt
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<concorrencia@torc.com.br> em 7/8/2007 14:38
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 16:43

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Dep. de Licitacoes [Concorrencia@torc.com.br]
quinta-feira, 9 de agosto de 2007 16:23
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Esclarecimentos

ATT157795.td
(474B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<concorrencia@torc.com.br> em 7/8/2007 14:38
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
9/8/2007 16:23

•

r
PodoU'. Q

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Administrador do sistema
tcemg@tce.mg.gov.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:33
Entregue: Return receipt

De:
Para:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

tcemg@tce.mg.gov.br
Eslarecimentos
7/8/2007 13:59

foi entregue aos seguintes destinatários:
tcemg@tce.mg.gov.br em 7/8/2007 13:58

•

e

cie)

Maria da Conceicao Sales Batista
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

tcemg [tcemg@tce.mg.gov.br]
terça-feira, 7 de agosto de 2007 14:54
Maria da Conceicao Sales Batista
Lidas: Eslarecimentos

ATT141488.txt
(474 B)

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<tcemg@tce.mg.gov.br> em 7/8/2007 13:59
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
7/8/2007 14:53

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Administrador do sistema
marcotulio@tuma.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 17:27
Entregue: Return receipt

De:
Para:
Enviado em:
Assunto:

-179.--Zwicao

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

marcotulio©tuma.com.br
Esclarecimentos
7/8/2007 17:27

foi entregue aos seguintes destinatários:
marcotulio@tuma.com.br em 7/8/2007 17:33

•

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@cornig.corn.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:02
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

—J
ATT141781.txt
(423 B)

ÇJM

fx3

9,cfrA/T)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
jaimesantos@unibanco.com.br

•
•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
postrnaster@cornig.com.br
terça-feira, 7 de agosto de 2007 15:18
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

A1T142072.txt
(405 B)

Esclarecimentos

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
ullysses@uptec.net

•

IwQrci
govt4T-

•

1

Maria da Conceicao Sales Batista
Administrador do sistema
Carlos Eduardo Rezende Braga
terça-feira, 7 de agosto de 2007 20:31
Entregue: Esclarecimentos

De:
Para:
Enviado em:
Assunto:
Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

~grupovia.com.br
Esc arecimentos
7/8/2007 20:30

foi entregue aos seguintes destinatários:
Carlos Eduardo Rezende Braga em 7/8/2007 20:35

•

•

Maria da Conceicao Sales Batista
Carlos [carlosb©grupovia.com.br]
quarta-feira, 8 de agosto de 2007 09:42
Maria da Conceicao Sales Batista
Lido: Esclarecimentos

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT146437.bct
(537 B)

Mensagem
Para: carlosb@grupovia.com.br
Assunto: Esclarecimentos
Enviado: 07/08/2007 20:30
lido em 08/08/2007 09:35.

áJP--

•

•

1

El g

Assunto

Enviado em

'engenhana©tecul.ind.br

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 20:52

'gdk@gdk.com'

Esdarecimentos

ter 7/8/2007 20:51

'marco.barbosa©fidens.com.br

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 20:50

'mariaamelia©estacom.com.be

Esdarecimentos

ter 7/8/2007 20:45

'emerson.santos©embratel.com.be

Esdareci mentos

ter 7/8/2007 20:45

'concorrencia@egesa.com.br

Esclarecimento

ter 7/8/2007 20:44

'ecoplan.bhc©terra.com.br

Esdarecimentos

ter 7/8/2007 20:43

.corbacho©ceteco.com.br

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 20:41

'celsocavalcanti@gruparg.com.br

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 20:40

'vneves©aciona.com.br

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 20:39

'natalia.almeida@santabarbara.co ...

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 20:38

•carlosb©grupovia.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 20:30

'secoleng@ig.com.be

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 20:29

'dj.silva@isantabarbarasa.com.br

Esclareci mento

ter 7/8/2007 20:29

'leonardo@emsa.com.br

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 20:28

'anderson©ecopav.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 20:27

ésn4

'construtorarv@construtorarvicom.... Esdaredmentos

ter 7/8/2007 20:26

kui,1

'alvimOqueirozgalvao.com'

Esdarecimentos

ter 7/8/2007 20:25

'comprasbh©pavisan.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 20:25

'concorrencia©spaengenharia.com... Esclarecimentos

ter 7/8/2007 18:50

'celsocavalcantiOgruparg .com. br

Escl ared mentos

bar 7/8/2007 18:48

'gdk©gdk.com'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 18:47

'comercial©constran.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 18:45

'ecoplan.bhc@terra.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 18:44

'contato©lopezmarinho.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 18:44

'concorrencia©engesa.com.br

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 18:40

Vialdemir©paulitec.com.br

Esdaredmentos

ter 7/8/2007 18:39

'convap.bh@convap.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 18:22

'progeo@progeo.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 18:03

'monika@simbel.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 18:01

'marco.barbosa©flndens.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 18:00

'adf@odebrecht.com'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 17:56

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 17:55

Para

Data: Ontem

Là1

6
It5

6

Là
É-á

LÁ,

k21e conteto©lopezmarinho.com.br'

ter 7/8/2007 17:38

Lá.

'fbn©grebler.com.be

b.

'rcaillaux@galvao.comitir

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 17:37

lecnico©cowan.com.br.

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 17:36

• 'helio©avalladares.com.be

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 17:35

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 17:34

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 17:33

Isabelcristina©leme.com.br

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 17:30

'elias.costa©oas.com'

Esdarecimentos

ter 7/8/2007 17:30

'dovale.eng©gmail.com.

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 17:29

'marcotulio©tuma.com.br

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 17:27

'cenedltda@terra.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 17:25

aO

'servengbh©gmail.com'

aO 'renata©diedromg.com.br'

k21

Ézá

'dalva©construcap.com.be

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 17:23

'sergio©hapengenharia.combe

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 17:22

'enganharia©tecsul.ind.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 17:21

'jdaniel©oi.net.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 17:20

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 17:15

'sfrade@solutionsbrasil.com.br'

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 17:14

m mi randa©netsol utions.com.be

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 16:55

'mario.guedes@agnet.com.te

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 16:49

'rcailllaux©galvao.com'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 16:48

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 16:47

O 'idaniel©oi.com.br'

a e .altainsilva@cariocaengenharia.co...
Maria da Conceicao Sales Batista

1

8/8/

&3 '51(

! Eg Para

Enviado em

Assunto

ter 7/8/2007 16:46

'eduardo.camargo@camargocorrea... Esclarecimentos

F)
Maria da Conceicao Sales Batista

2

§18I

opgaz
o

DE

Assunto

Enviado em

'mmiranda©netsolutions.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 16:55

'mario.guedes@agnet.com.be

Esclarecimentos

ter 718/2007 16:49

'rcailllaux@galvao.com

Esdaredmentos

ter 7/8/2007 16:48

'altair.silva@cariocaengenhana.co... Esdarecimentos
'eduardo.camargo@camargocorrea... Esclarecimentos

ter 7/8/2007 16:47

[I g Para
Data: Hoje

ter 7/8/2007 16:46

7/8/2007 16:55

Mana da Conceicao Sales Batista
T
, ) 1(,

CODE t,

n

g Para

Enviado em

Assunto

'vanessa.matozinhos©desenvolvim... Esclarecimentos

ter 7/8/2007 13:44

.anabritoOceli.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 13:42

'oreno@engeset.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 13:41

'paulo@facilitybond.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 13:31

ÉS¡

'ivina.kergbr.pwc.com'

ENC: Esclarecimentos

ter 7/8/2007 13:30

Écái

Idaniel@oi.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 13:29

'raia@orteng.com.br

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 13:27

'ivina.ker©br.pwc.com.

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 13:24

kSi

'sfrade@solutinsbrasil.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 13:19

6

Yosadias©alicerce.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 13:18

6

wina.qker©br.pwc.com.

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 13:18

bi

'carlos©furukawa.com.br

Esdaredmento

ter 7/8/2007 13:17

ÉS:

'arruda©engesetcom.br

Esclarecimento

ter 7/8/2007 13:08

6,1

Mana da Conceicao Sales Batista

3

7/8/2007 16:21

Assunto

Enviado em

'afferreira@schahin.com.br'

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 15:05

'frederico@planar.com.br

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 15:04

leo@pcmb.adv.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:04

'comprasbh@pavisan.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:03

jaimesantos©unibanco.com.be
•

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 15:02

'eduardo.casasanta@uol.com.be

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 15:00

'stcobras@gmail.com'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 14:59

'planejamento©construbase.com.be Esclarecimentos

ter 7/8/2007 14:56

'averk@arvek.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 14:54

'aterpa@aterpa.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 14:52
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Esclarecimentos

ter 7/8/2007 14:51
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ter 7/8/2007 14:32

'comercial@paulitec.com.br'
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ter 7/8/2007 14:31

'waldemir@paulitec.com.br'

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 14:29

E, 'emucci@empa.com.br

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 14:28

'marcio@atrium.srv.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 14:26

'cezarjunior@andar.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 14:25

'edson@passarelli.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 14:24

'cvpsa@terra.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 14:23

'secoleng@ig.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 14:23

'enel©veloxmail.com.te

Esdareci mentos

ter 7/8/2007 14:22

teconsp@terra.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 14:21

'vendasbh@officebrasil.com.be

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 14:20

'vneves@aciona.com.br'

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 14:19
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Esdarecimentos
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'franciscoelias@paranasa.com.br'
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Eslaredmentos
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'dagoivan@clemar.com.br'
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Esclarecimentos
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Esclarecimentos
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Esclarecimentos
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Esclarecimentos

ter 7/8/2007 16:04
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Esclareci mentos

ter 7/8/2007 15:49

'adf@odebrecht.com'

Esclareci mentos
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'monika@simbel.00m.be
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'omorais@cbmsa.com.be

Esclarecimentos
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'progeo@progeo.com.be
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'ecoplan.bhc©terra.com.be
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'engenhana@mendesjunior.com.br

ENC: Esclarecimentos
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Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:35

'comercialOconstran.com.br

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:34

'convap-bh@convap.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:34

'projetosgconcreto.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:33

'drummondjose©ig.com.br'; 'gce©... Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:32

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:31

'caio©calobrandao.adv.br

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 15:28

'orc.emccamp@terra.com.br

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 15:28

'comine@uol.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:27

'ackel@araguaiaeng.com.be

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 15:27

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:26

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 15:25

Esclareci mentos

ter 7/8/2007 15:24

Cd e 'gdk©gdk.com'

ã

a e 'marcos©servix.com.be
a 1 .paulos@lidencom.

'orca mento©sonel.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:23

'gpomercantil@uol.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:22

'comercial©planova.com.be

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:21

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:18
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ter 7/8/2007 15:17

Esdareci mentos
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L. '9eraldo©camter.com.be
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a e ,celsocavalcanti©gruparg.com.be
1 eullysses©uptec.net.
Lã ir licitacao©sicepot-mg.com.be
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ter 7/8/2007 15:11

terrayama©terrayama.com.br'

Esclarecimentos

ter 7/8/2007 15:10

'anseirno@tecnoengenharia.com.be

terrayma©terrayama.com.br'

Esclarecimentos
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'orca mento@patrimar.com.be
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'concorrencia@engesa.com.be

Esclarecimentos
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'enerconsult©enerconsult.com.br'
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ter 7/8/2007 15:05
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Enviado em: sexta-feira, 10 de agosto de 2007 14:54
Assunto:

Esclarecimento n° 02 e Arquivo DVD Lote 3.

Prioridade: Alta
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
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Assunto:

Esclarecimento n° 2.07 e Arquivo DVD lote 3

Prioridade: Alta
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Enviado em: sexta-feira, 10 de agosto de 2007 14:59
Assunto:

Esclarecimento n° 02.07 e Arquivo DVD Lote 3

Prioridade: Alta

10/8/2007

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

Procedência: Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
CODEMIG
Interessado: Secretário Executivo do Conselho Gestor
Número: 1. 465
Data:

7 de agosto de 2007/

Assunto: Reexame da Nota Jurídica ri.° 1.441, de 16 de julho de 2007 —
Orientação Jurídica.

NOTA JURÍDICA
Vem a esta Advocacia-Geral do Estado, correspondência subscrita
pela ilustre assessora jurídica da CODEMIG, por meio da qual solicita
reexame da Nota Jurídica n.° 1.441, de 2007, especialmente em relação ao seu
subitem 6.2.2, tendo em vista à possibilidade de diferenciação no número de
atestados exigidos, em razão da especificidade técnica do objeto contratual
mediante a pertinente justificativa.
2.
Em referida Nota Jurídica constou do subitem 6.2.2, a seguinte
ponderação:
6.2.2 Recomenda-se, entretanto, a fim de se evitar questionamentos
— uma vez que o Edital ora permite um só atestado, ora dois para
comprovação de capacidade técnica — que se promova a
uniformização dos critérios para a admissão da comprovação dos
quantitativos, ou seja, que se admita ou não o somatório dos
atestados técnicos.

3.
A ponderação em apreço se formulou de modo a se estabelecer uma
uniformidade no tratamento a ser dado aos atestados de comprovação técnica
dos licitantes, sem prejuízo, porém, de existindo motivação técnica exaustiva,
foss-: mantick-. a si.stmtica adcta.:1:: n3 Edital de exigir para alguns lotes
apenas um atestado e, para outros, admitir-se o somatório de atestados.
'
Sérgio Pesa de 'Paula Castro
Necurador coEsS,:ic,
OAENG 62.597 - MASP

Praça da Liberdade, s/n° - Edifício da Advocacia-Geral do Estado - Andar Térreo - CEP: 30140-912

1

1T0V1c,RNO DO ES lADO Ias MINAS GLIZAIS
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

com

Oilg,f191

A necessidade da motivação técnica para a adoção desta sistemática
4.
prende-se ao fato de não ser admitida a agressão ao princípio da
competitividade, conforme se destacou no subitem 6.2.1 da aludida Nota
Jurídica.
Assim, existindo motivação técnica que justifique a existência de
5.
atestados únicos para um determinado lote e, para outros, a possibilidade de
mais de um atestado para a comprovação da capacidade técnica do licitante,
esclarece-se a ilustre Consulente de que não haverá pecha de ilegalidade no
e ato convocatório.
É como se orienta, sub censura.

41111*

Belo Horizonte, 6 de agosto de 2007.

fm-wi a4',L prm4 d'AvP
Sergio Pessoa de Paul a Castro
Consultor Jurulico-Cheje Substituto
Masp. 598.222-8
OAB/MG-62.597
• /1
Érico Arídrade
. Procurador do Estado
Masp. 1050975-0
OAB/MG-64.102
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Advogo do-Gera1 Adjunto do Estado
OAB/MG 32.060- Mos), 278.484-1

Praça da Liberdade, sin° - Edifício da Advocacia-Geral do Estado - Andar Térreo - CEP: 30140-912
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
RUA AIMORÉS,1697 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
CEP 30140-071
PABX (0xx31) 3213-8880 - FAX (0xx31) 3273-3060

ccc. 19.791.581/0001-55
INSCR. EST. 062.001.0810047
DATA / DATE

30/07/2007

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/
FOLLOWING PAGES

01

TRANSMISSÃO DE FAX

CASO TENHAM OCORRIDO
PROBLEMAS NA RECEPÇAO,
LIGUE PARA:
IN CASE OF TROUBLE ON
RECEPTION, PLEASE CALL:

(31) 3213-8930

UNIDADE / DEPARTMENT

PARA / TO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATENÇÃO DE / ATTENTION OF

Dr. Marconi Augusto E de C. Braga
CIDADE / CITY

PAÍS COUNTRY

Belo Horizonte

Brasil

NÚMERO FAX! FAX NUMBER

1 (31) 3296-8875

REMETENTE! FROM

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
UNIDADE / DEPARTMENT

NUMERO FAX / FAX NUMBER

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇAO

(31) 3273-1331

MENSAGEM / MESSAGE

Senhores Licitantes:
Comunicamos a publicação nos jornais "MINAS GERAIS" e "O TEMPO", do dia 28 de julho
de 2007, de errata relativa ao edital de Concorrência 05/2007 nos seguintes termos:
ERRATA
Concorrência 05/2007
Objeto: Execução das obras e serviços para a implantação do Centro Administrativo do
Estado de Minas Gerais.
No item 8.1 do Edital onde se lê "Às 10:00 hs do dia 03 de setembro de 2007" leia-se "Ás
10:00 hs do dia 04 de setembro de 2007" e no parágrafo quarto da Cláusula Décima
Terceira do ANEXO VII - Minuta do Contrato onde se lê: "Concluídos os serviços e
decorridos 90(sessenta)...." leia-se" Concluídos os serviços e decorridos 90(noventa)...'
Belo Horizonte - MG, 27 de julho de 2007.
Comissão Especial de Licitação

•

Atenciosamente,

REA LIMA
SUELY IZAB
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

l

e If\-1L‘

No. OUTRO FAC-SIMILE
01 0312732719

P1/4,

kfar-v

INICIO
30 JUL. 1702

: CODEMIG-OPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURA Ao MODO
B.V.
00'54

RAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU 404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELRTORIO DE TRANSMISSA0

9)1/1/

11--

N. OUTRO FRC-SIMILE
01 32262400

04-s
INÍCIO
30 JUL. 16:52

30 JUL. 2007 lb
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇAO
SEU LOGOTIPO
X : 31 3273 1331
SEU NÚMERO DE FA
PAGINAS RESULTADO
DURA AO MODO
OK
01
----ÉNL
00'40 !

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMIESA0

040

Ci

(ic-ez, E

L•0~6A--4

30 JUL. 2007 16:51

: CODEMIG-CPEL-LICITKAO
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OUTRO FAC-SfMILE
REAL IBIZA -UEND
01

INÍCIO
30 JUL. 16:50

DURAíA0 MODO
ENU.
00'41'

PAGImAs RESULTADO
OK
01

RARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1:104.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0

NA)/à-e-1,,h1

°r"--

30 JUL. 2007 16:49

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OUTRO FAC-SÍMILE
21217890
01

INÍCIO
30 JUL. 16:48

DURAÇÃO MODO
ENU.
00'53

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

r..

No. OUTRO FAC-SfMILE
21110088
01

r • uai_
ert

30 JUL. 2007 16:43

: CODEMIG-CPEL-LICITAçA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
INÍCIO
30 JUL. 16:42

DuFAcAo MODO
Em).
00'40

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' 011

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0

(3)) 3311 -

30 JUL. 2007 16:21
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SéU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331

No. OUTRO FAC-SÍMILE
CENED
01

INÍCIO
30 JUL. 16:20

DURAÇA0 MC00
00'47
RIU.

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 2404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

PAGINAS RESULTADO
OK
01

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

(n)

3104-D-1110

30 JUL. 2007 16:27
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331

No. OUTRO FAC-SfMILE
01

Construcap

INÍCIO
30 JUL. 16:26

DURAÇA0 MODO
ENU.
00'38

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO
30 JUL. 2007 1618

(3)3.L<e6) - 5533
No. OUTRO FAC-SÍMILE
COG-RegionalBH
01

INÍCIO
30 JUL. 16:17

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURAÇA0 MODO PAGINAS RESULTADO
OK
RIU.
01
00'40

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1104.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

FELATOPIO DE TRANSMISSA0
30 JUL. 2007 16:16

(

3,1)s.sss--v-m

No. OUTRO FAC-SÍMILE
HAP ENGENHARIA L
01

INÍCIO
30 JUL. 16:16

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURAÇA0 MODO PAGINAS RESULTADO
OK
01
ENU.
00'46

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-' •

1104.
(

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0
30 JUL. 2007 16:15
: CODEMIG-CPEL-LICITAçA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OU RO FAC-SÍMILE
12 39417172
01

INÍCIO
30 JUL. 16:14

DURACAO MODO
B.V.
00'55

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1104.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

PAGINAS RESULTADO
OK
01

RELATÓRIO DE TRANSMISSÃO
eo,

eou jcvn

30 JUL. 2007 16:12

4À

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇÃO
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
INÍCIO
30 JUL. 16:12

No. OUTRO FAC-SÍMILE
553134488950
01

DURAÇÃO MODO PAGINAS RESULTADO
OK
01
ENU.
00'42

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 004.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSÃO

(al) J1/1

5.2)

No. OUTRO FAC-SÍMILE
LOPEZ MARINHO EN
01

INÍCIO
30 JUL. 16:10

30 JUL. 2007 16:11
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇÃO
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURAÇÃO MODO PAGINAS RESULTADO
OK
00'45
ENU.
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSÃO

L.„4.4._,

(e

jle
No. OUTRO FAC-SÍMILE

INÍCIO

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇÃO
SiU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURAÇÃO MODO
ENU.

sx45

1L:i. AA2bed")
01(ãY3
•

30 JUL. 2007 16:06

PÁGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 004.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSÃO
30 JUL. 2007 1601

13i) 2/4-0213
No. OUTRO FAC-SÍMILE
FIDENS_ENGENHARI
01

INÍCIO
30 JUL. 16:00

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇÃO
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : -31 3273 1331
DURAÇÃO MODO PAGINAS RESULTADO
OK
01
RIU.
00'46

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE ',MENU' 004.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU

RELATÓRIO DE TRANSMISSÃO

30 JUL. 2007 15:59
: CODEMIG—CPEL—LICITAÇÃO
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OUTRO FAC—SÍMILE
01
SIMBEL

INÍCIO
30 JUL. 15:58

DURAÇÃO MODO PAGINAS RESULTADO
OK
01
ENU.
00'42

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU 1404.
E gFIFCIONE DESL. USANDO '+' OU '—'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSÃO

(31j 3LIcro- 3b(1.)-

No. OUTRO FAC—SÍMILE
TBARBO.SE
01

INÍCIO
- 30 JUL. 15:56

30 JUL. 2007 15:57
: CODEMIG—CPEL—LICITAÇÃO
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURAÇÃO MODO
ENU.
00'46

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '—'.

o

emin~s"
19-Lor
No.
01

010

OUTRO FAC—SÍMILE
33121348

INICIO

30 JUL. 15:54

30 JUL. 2007 15:54
: CODEMIG—CPEL—LICITAÇÃO
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURACÃO MODO PAGINAS REPULTADO
OK
01
ENU.
00'39

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1104.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '—'.

183~2111"
1211

30 JUL. 2007 15:47
: CODEMIG—CPEL—LICITAÇÃO
SEU LOGOTIPO
.7,EU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331

No. OUTRO FAC—SIMILE
ECOPLRN ENGENHAR
01

INICIO
30 JUL. 15:46

o
DURAÇÃO
00'47

moDn
ENU.

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E qPIECIONE DESL. USANDO '+' OU '—'.

PAGINAS RESULTADO
OK
01

1-111r

I

III li-i‘!)(1
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UCITANTES PARTICIPANTES CONCORRÊNCIA N°05/07
p.!En,AO DB, AT, 4T011 DF

timuto FM, FAX KAGER

MS/te/x.11/
1
7

F141E ' FRON
01.!/,T.

CIA. De DESENVOLVIMLNTO ECONÓMICO DEIVIINAS GERAIS - C:ODEMIG
PFY I. `s, ta ater1)
1---NUTAE)et

—

(31) 3273-1331

crwissAo ESPECIAL DE LICITAÇAO

alideffir

LCTISPOEL, ' kataWE

benhoies I indentes.
do dia 28 de julho
Comunicamos a pubticação nos jornais "MINAS GERAIS' e 0 TEMPO",
Concorrência
0512007
nos
seguintes
tennos
de 2007. de errata relativa ao edital de
: ERRATA
Concorrência 05/2007
Administrativo do
Objeto: Execução das Obras e serviços paia a implantação do Centro
Ustulo do Minas Gerais
Nu item 8 1 do Edital onde se le M 10 00 hdo dia 03 de setomeio de 7007 leia se "As
1000 ha do dia 04 de setembro de 2007' e no parágrafo quarto da Clausula Décima
os serviços e
Terceira do ANEXO VII - Minuta do Contrato onde se Ie . -Concluldos
di-corridos 90(sessenta) " leia-se " Concluídos os serviços e cieconsios 90(noventa)
Belo Honionte - MG, 27 de julho de 2007
Comiesho Especial de licitação

Atenciosamente,
4,r,DIt4G E Ur:00MM&Á.
5)1.401
,±kin

COBREA I IMA
SUFLY
Presidente a Comissão Especial de Licitação

Scumartlott
Matte 61~

CPE_Fnr..sp.

E

U-c:007

T'd

36

Fú

j

TEET E/2£ 1£:,
d

1jJ1

ID:

66b61212

DES .11.11 !11.11-'

PAii. 001 P=94%

S30N3W :30 00:31

Lece-ec-mr

RELATÓRIO DE TRANSMISSÃO

VI/,e)-kdizi>
No. OUTRO FAC-SÍMILE
01
21219499

e! E

3
30 JUL. 2007 15:43

CODEMIG-CPEL-LICITAÇÃO
SEU LCGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
INÍCIO
30 JUL. 15:42

DURAÇÃO MODO
ENU.
00'43

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E gFIECIONE DESL. USANDO '+' OU

RELATÓRIO DE TRANSMISSÃO
30 JUL. 2007 15:41
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇÃO
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OUTRO FAC-SÍMILE
1134058097
01

INÍCIO
30 JUL. 15:40

DURAÇÃO MODO
ENU.
00'47
o

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SRECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSÃO

30 JUL. 2007 15:37
CODEMIG-CPEL-LICITAÇÃO
SEU LOGOTIPO
31 3273 1331
SEU NÚMERO DE FAX :

No. OUTRO FAC-SÍMILE
01 36211798

INICIO
30 JUL. 15:36

DURA-ÃO MODO
00'56

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

30 JUL. 2007 15:29
RELATÓRIO DE TRANSMISSÃO

pi) 3.2 S

SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE
DURA AO MODO
ENU.
00'47

: CODEMIG-CPEL-LICITACÃO
: 31 3273 1331
PAGINAS RESULTADO
OK
01

INICIO
30 JUL. 15:28
No. OUTRO FAC-SIMILE
TOCONST
01
PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

J0,„

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

3 (1 3.2

(31)

Ge

SA"
yvvr=4--“A

No. OUTRO FAC-SfMILE
RT REPRESENTACOE
01

INÍCIO
30 JUL. 16:45

30 JUL. 2007 16:46
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURACAO MODO PAGINAS RESULTADO
OK
01
ENU.
00'46

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO
30 JUL. 2007 15:25
SEU LOGOTIPO
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OUTRO FAC-SÍMILE
0;1 33639039
01(

INfclo

30 JLI. 15:24

DLRAÇAO MODO
00'44
ENU.

PAGINAS RESULTADO
01

OK.

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATCRIO DE TRANSMISSA0

30 JUL. 2007 14:59
CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
31
3273 1331
SEU NÚMERO DE FRX :

No. OUTRO FAC-SíMILE
01 03171210629002

INÍCIO
30 JUL. 14:56

DURA AO MODO
ENU.
00'44 o

PAGINAS RESULTADO
OK
01

•
PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

30 JUL. 2007 14:54

RELATÓRIO DE TRRNSMISSA0

ea--0

rà-11(-6 }e)AL

No. OUTRO FAC-SÍMILE
01 32646420

INÍCIO
30 JUL. 14:53

0
-LIITRÇA
: CODEMIG-CPEL
C
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURA AO MODO
EMIL
00'41

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.
o

PAGINAS RESULTADO
OK
01

e

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0

°DEO

30 JUL. 2007 14:30

(3-( 3„LG

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OUTRO FAC-SÍMILE
EMCCAMP
01

INÍCIO
30 JUL. 14:29

DURACAO MODO

PAGINAS RESULTADO

00'44

01

ENU.

OK

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.
o

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

ODC/
30 JUL. 2007 14:27

(
e
01/1/171;
1A-2

eglAda5:51‘-- 191/1/11-\
SEU LOGOTIPO
CODEMI6-CPEL-LICITAÇA0
( Cosiftli~J,c) )
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331

No, OUTRO FAC-SÍMILE
01
31 3621 3331

INÍCIO
30 JUL. 14:26

DURAÇA0 MODO PAGINAS RESULTADO

00'55

ENU.

01

OK

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

LbeL,

30 JUL. 2007 14:25
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331

No. OUTRO FAC-SÍMILE

01

33352290

INÍCIO

DUFAÇA0 MODO

30 JUL. 14:24

00'41

ENU.

PAGINAS RESULTADO

01

OK

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

30 JUL. 2007 14:23
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OUTRO FAC-SÍMILE

01

30367509

INÍCIO

30 JUL. 14:22

DURAWO MODO

00'45o

ENU.

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1104.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

PAGINAS RESULTADO

01

OK

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0
30 JUL. 2007 1418

No. OUTRO FAC-SÍMILE
01

INÍCIO
30 JUL. 14:17

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEJ NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
o
DURAÇÃO MODO pAGINps RESULTADO
OK
ENU.
01
00'45

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' DU

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0

3/) 335

30 JUL. 2007 14:13
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX

No. OUTRO FAC-SÍMILE
01
Panasonic FAX

INÍCIO
30 JUL. 14:13

DURAÇÃO MODO
ENU.
00'45

CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
31 3273 1331

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR
DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

egvrvcoiL
•

e,„„J.

No. OUTRO FRC-SIMILE
01 21227825

3- A--

30 JUL. 2007 14:11

: CODEMIG-CPEL-LICITRÇA0
SEU
LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331

INÍCIO
30 JUL. 14:10

DURP-A0 MODO PAGINAS RESULTADO
OK
01
ENU.
00'43

, PRESSIONE 'MENU' 1404.
O RELATÓRIO
GAR
PARA, DESLI
E SELECIONE DESL. USANDO

30 JUL. 2007 13:57

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

ã Po

31) 3 `t(c,

No. OUTRO FAC-SIMILE
GPO MERCANTIL EM
01

INÍCIO
30 JUL. 13:56

: CODEMIG-CREL-LICITRÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DUPACAO MODO
ENU.
00'47

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 004.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU

PAGINAS RESULTADO
OK
01

•
•

RELATÕRIO DE TRANSMISSA0
30 JUL. 2007 13:54

(u) 31 05 - 51)

0
0<

No. OUTRO Fnc-sfmILE
GRUPO PLANOUA
01

CODEMIG-CPEL-LICITRÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
INÍCIO
30 JUL. 13:54

DURAÇA0 MODO
ENU.
00'44

pAGINpis RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0

prv.
, No. OUTRO FAC-SÍMILE
01 32807035

30 JUL. 2007 13:51
CODEMIG-CPEL-LICITRÇA0
pEU LOGOTIPO
8EU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
INÍCIO
30 JUL. 3:50

DURAÇA0 MODO
ENU.
00'42

PAGINAS RESULTADO

01

OK

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1104.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

30 JUL. 2007 13:49
PELI=ITÕRIO DE TRANSMI5SA0

: CODEMIG-CPEL-LICITAçA0

( 3,)2,1.25-21

No. OUTRO
OAC-SIMILE
F
UPTEC LTDP
01

INICIO
30 JUL. 134

SEU LOGOTIPO
NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
SEU
PAGINAS RESULTADO
DURACAO MODO
01
ENU.
47
i

#

PRESSIONE

'MENU' 004.

RELATÓRIO,
PARA DESLIGAR O
E SELECIONE DESL. USANDO '+'

30 JUL. 2007 13:47

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0

5“it-re,
No. OUTRO FAC-SÍMILE
21210444
01

SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX :
INÍCIO
30 JUL. 13:46

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO,

DURA AO MODO
ENU.
01'05

PRESSIONE 'MENU' 004.

E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

•
•

L ICITRÇA0
CODEMIG-CPEL31 3273 1331

PAGINAS RESULTADO
OK
01

RELATOR 10 DE TRANSMISSA0

•

30 JUL. 2007 13:41

-

No. OUTRO FAC-SIMILE
01 31 3376 696S

e

2

INICIO
30 JUL. 13:40

CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
31 3273 1331

SÈU LOGOTIPO
SEU NUMERO DE FAX
DURA -AO MODO
00'56

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

••

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0

- 31 \

((t1

•

30 JUL. 2007 13:08
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX :

INfCIO
30 JUL. 13:07

No. OUTRO FAC-SIMILE
01 ECOPAU

CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
31 3273 1331

DURArA0 MODO PAGINAS RESULTADO
OK
01
ENU.
00'45

PARA DESLIGAR. O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

•o

•

30 JUL. 2007 15:06
RELATÓRIO DE TRANSMISSA0
(

a

()

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU
SEU LOGOTIPO
NÚMERO DE FAX : 31 3273 1.331
PAGINAS, RESULTADO
OK
MODO
01.
DURA -A0 84),
00'46

INICIO
30 JUL. 1306
No. OUTRO FAC-SIMILE
MELLO AZEVEDO
NU
01
PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'ME' 004.
DESL. USANDO '+' OU '-'.
ES

•
30 JUL. 2007 1305

SEU LOGOTIPO
DE F<:

EL-LICITAÇA0 ,
CODEMIG-CP31
5141(>/
\••
31 3273 13
•

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0

(34)32_6?-9-qn

30 JUL. 2007 13:02
: CODEMIG-CPEL-LICITAçA0
SEU LOGOTIFfl
SEUNÚMERO DE FAX : 31 3273 1331

INÍCIO
No. OUTRO FAC-SÍMILE
01pr_121E_ENGE.4.4WA--- 30 JUL. 13:02

DURACAO MODO
ENV.
00'47

PAGINAS RESULTADO
01
OK

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 004.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

eikr

,

No: OUTRO FAC-SfMILE
01 21081982

30 JUL. 2007 13:01

OCI

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
INÍCIO
30 JUL. 13:00

DURAÇA0 MODO
ENU.
00'46

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 004.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

•

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0
30 JUL. 2007 12:59

3242.0 3nti
No. OUTRO FAC-SÍMILE
ENERCONSULT SÃ
01

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU .LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX. 31 3273 1331
INÍCIO
30 JUL. 12:58

DURAÇAO MODO PAGINAS RESULTADO
OK
01
ENU.
00'42

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 004.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO
30 JUL. 2007 12:57

5dvtLu

s

: CCIDEMIG-CPEL-LICITAçA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331

RELATÓRIO DE TRANSMI5SA0
30 JUL. 2007 12:55

5
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX :
No. OUTRO FAC-SÍMILE
01
21034057

INfCIO
30 JUL. 12:54

DURACAO MODO
ENU.
00'54

CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
31 3273 1331

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO
7 12:53

191.AAL., &PIO
No. OUTRO FAC-SfMILE
01 313292.375.---.

65:M-a
INICIO
30 JUL. 12:52

/711'()
: CODEMIG-C EL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEUdNÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURAÇA0 MODO
ENU.
00'42

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO
30 JUL. 2007 12:50
: CODEMIG-CREL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NUMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OUTRO FAC-SfMILÉ
31 3071 3922
01

INÍCIO
30 JUL. 12:50

DURAÇAO MODO PAGINAS RESULTADO
OK
01
ENU.
00'51

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1*04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.
o

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO
(

30 JUL. 2007 12:48

Q.

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OUTRO FAC-SfMILE
XSE
01
Gt" bwk-eo

INICIO
30 JUL. 12:48

DURAÇÃO MODO PAGINAS RESULTADO
OK
01
RIU.
00'46

O REL ÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1104.
PARA DESLI
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0
30 JUL. 2007 12:45

(24) J2

CODEMIG-CREL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OUTRO
OUTRO FAC-SíMILE
DELTA CONS
01

INÍCIO
30 JUL. 12:45

DURAÇA0 MODO
ENU.
00'45

PARA DESLIGAR O RELATOR IO, PRESSIONE 'MENU' 1404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

PAGINAS RESULTADO
OK
01

)

g? °,
.. Aliaria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
segunda-feira, 30 de julho de 2007 17:47
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT98364.ba (401
B)

LOOZ/L/0£

Fax Codemig
This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
stcobras@gmail.com

N-24)v-vv
Guapo° xed

:olunssv

,wooliewb@seigo34s,

:eied

L:LI LOOZ ap oqinf ap gc wial-epunBas :wa opeyw3

eines] saies oeopouoo ep euevsj

e;sneg soles oeo!e3uo0 ep epevy
1
JO 1aged

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
segunda-feira, 30 de julho de 2007 17:47
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

A1T98364.bd (401
B)

Fax Codemig

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
stcobras@gmail.com

1

Cl C

na Ro!s2 or,33s.ru)0 nb

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO
G

cb

moe.rjíteCJ.•.'",::
welu( eb O.
or.eie:s.r,o0 rfr
n EraftiLktaffiqIi
\ti

: '1')

30 JUL. 2007 12:4.'

CODEMIG-CPEL-LICITÃçA0
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331

No. OUTRO Fnc-sfmILE
1121246122
01

INfc10
30 JUL. 12:42

DURAÇA0 MODO
00'53
ENU.

PAGINAS

01

RESULTADO
OK

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'rENu'_04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

eo-t446.tc,ozo

12rtife)6
•

No. OUTRO Fnc-sfmILE
01
11 30329432

30 JUL. 2007 12:39

SEU LOGOTIPO
CODEMIG-CPEL-LICITAÇAO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
INICIO
30 JUL. 12:38

DURA Ao MODO
00'42
ENU.

PAGINAS RESULTADO
01
OK

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 004.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

neweanzaza"
j;finfe-,

•

No. OUTRO FAC-SIMILE
01 21255050

INICIO
30 JUL. 12:36

30 JUL. 2007 12:37
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURPCAO MODO PAGINAS RESULTADO
OK
01
ENU.
00'40

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 004.
E SELECIONE DESL. USANDO ,+, ou ,-,.

30 JUL. 2007 13:35

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0
litbx

M),(5

crNo. OUTRO FAC-SIMILE
00
01 51 400996

INICIO
30 JUL. 13:34

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
SEU
PAGINAS RESULTADO
DURA AO MODO
OK
01
ENU.
00'55

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' U04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO
30 JUL. 2007 12:33
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX :
No. OUTRO FAC-SÍMILE
01
CONSTRUTORA RU--

INÍCIO
30 JUL. 12:33

DuRaçAo tinto

00'46

ENU.

CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
31 3273 1331

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATORIO DE TRANSEISSA0
30 JUL. 2007 12:31
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX :
No. OUTRO FAC-SÍMILE
01 21227444

INÍCIO
30 JUL. 12:30

DURAÇA0 MODO
°AU.
00'43

CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
31 3273 1331

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, rcsSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE

•

30 JUL. 2007 12:24

TRWsmissAo

-LICITAÇA0

CODEMIG-CPEL

31 3273 1331
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX :
PAGINAS RESULTADO
OK
DURA AO MODO
01
ENU.
00'46

(3t) 3 ,kY -

INICIO
LE
30 JUL. 12:24
No. OUTRO FAC-SSMI
CINZEL>CC
01
PARA DESLIGRR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1404.
O
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU
o

e 61

0/3
30 JUL. 2007 12:22
RELATÓRIO DE TRANSMISSRO

ei447Je, No
01

OUTRO FAC-SIMILE
062 40061520

14-W'2'vl

INfC10
30 JUL. 12:21

'CU
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU
LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURA-AO MODO
RAU.
00'42

PARA DESLIGAR O RELRTORIO, PRESSIONE 'MENU' 1404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU

PAGINAS RESULTADO
OK
01

RELATÓRIO DE TRANSMISS40

•

30 JUL. 2007 12:20
: CODEM1G-CPEL-LICATACAO
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1.31
No. OUTRO FAC-SÍMILE
5511
01

INfclo
30 JUL. 12:20

DURAÇA0 MODO
EN1).
00'43

PAL,INAS RESULTODO
CK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSmISSA0

•

30 JUL. 2007 12:18

o

SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX :

No. OUTRO FAC-SÍMILE
01 03161331586'38

INÍCIO
30 JUL. 12:17

DURAÇA0
00'53

CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
31 3273 1331

MODO PAGINW; RESULTADO
EM. 01 OK

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0

Pa,-0-0
Ho. OUTRO FAC-SfMILE
01 0316133158698

30 JUL. 2007 12:15

edCd61-'

-LICITAÇA0
CODEMIG-CPEL
31 3273 1331

SEU LOGOTIPO

:
s* NÚMERO DE FAX
PAGINAS RESULTADO

IA CIO
30 JUL. 12:14

DURA AO MODO
ENU.
00'52

01

OK

PRESSIONE 'MENU' 004.
PARA DESLIGAR O RELATÓRIO,
E SELECIONE DESL. USANDO '+'

30 JUL. 2007 12:13

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

(31) 33s,- os 0.2,
No. OUTRO FAC-SIMILE
PAUOTEC LTDP
01

INICIO
30 JUL. 12:12

-LICITAÇA0
CODEMIG-CPEL
31 3273 1331

SEU LOGOTIPO
FAX :
SEU NÚMERO DE
PAGINAS RESULTADO
DURA Ao MODO
01
ENV.
00' 46

, PRESSIONE 'MENU' 004.
RELATÓRIO
PARADE
SLIGAR 0. USANDO '+' OU
•
E SELECIONE DESL

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO
30 JUL. 2007 11:56
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NUMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OUTRO FAC-SÍMILE
01 0311139166050

INICIO
30 JUL. 11:55

DURAÇA0 MODO
00'45
ENV.

PAGINAS PESLLTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. uSANDO '+' ou

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

•

30 JUL. 2007 11:54

(31) 3Z_ 211-I

CODEMIG-CPEL-LICITAçA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OUTRO FAC-SÍMILE
TORC
01

INÍCIO
30 JUL. 11:53

DURAÇA0
00'45

MODO PAGINAS RESULTADO
OK
ENU.
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

30 JUL. 2007 1138

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

•

: CODENIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331

No. OUTRO FAC-SIMILE
CONSTRUTORA FERR
01

INICIO
30 JUL. 11:37

AO MODO
ENÚ.
01'15

DURA

PAGINAS RESULTADO
OK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

30 JUL. 2007 11:35

SA0
RELATÓRIO DE TRPINSMI9

No. OUTRO FAC-SÍMILE
ovl 32969081

INICIO
30 JUL. 11:34

-LICITAÇAO
CODEMIG-CPEL
SEU LOGOTIPO
31 3273 1331
SEU NUMERO DE FAZ :
INAS RESULTADO
DURACAO MODO PAG
01
ENV.
00'54

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.
E

•

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0

.ceD (e' e t.stxr-d-r-1 /4

ri

30 JUL. 2007 11:30
SEUILOGOTIPO
CODEMIG-CFEL-LICITAÇAO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331

No. OUTRO FAC-SÍMILE
01
55 31 32373030

INÍCIO
30 JUL. 11:29

DURAçA0 MODO PAGINAS RESULTADO
00'56
ENU.
01
OK

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

P0_,,dà.ttc. •

30 JUL. 2007 15:04
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX

•

No. OUTRO FAC-SÍMILE
01 01121962490

INfcm
30 JUL. 15:03

CODEMIG-CPEL-LICITAçA0
31 3273 1331

DuRAçA0 MODO PAGINAS RESULTADO
00'59
ENU.
01
OK

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENP' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0

Êe.ftxuc;02i jcte--

30 JUL. 2007 11:07
SEU LOGOTIPO
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331

•

No. OUTRO FAC-SÍMILE
01 01121962490

INICIO
30 JUL. 11:06

DURAÇA0 MODO
01'04
ENU.

PAGINAS RESULTADO
DK
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSA0

r

54.

No. OUTRO FAC-SÍMILE
01 32214256

INICIO
30 JUL. 11:00

014-4.c.0-avvve;L

30 JUL. 2007 11:01

CEn-=-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
31
SEU NÚMERO DE FAX
PAGINAS RESULTADO
DURA A0 MODO
01
EtV.
00'57

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELRTORIO DE TRANsmissAci
•

(31)

30 JUL. 2007 12:26
SEU LOGOTIPO
: CODEMIG-CPEL-LICITRÇA0
SEU NÚMERO DE FRX : ,31 3273 1331

No. OUTRO FAC-SÍMILE
01
ATRIUM

INICIO
30 JUL. 12:25

DuRAÇA0 MODO
00'42
EM).

PAGINAS RESULTADO
01
OK

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATaPIO DE TRANSMISSAO

•

30 JUL. 2007 11:03
SEU LOGOTIPO
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇ
SEU NÚMERO DE FRX : 31 3273 1331
No. OUTRO FAC-SÍMILE(
01 32752560

INÍCIO
O JUL. 11:03

Wo'

DURRÇA0 MODO PAGINAS RESULTADO
00'42
EM).
00
O OUTRO FAX NO RESPONDE
RESULTADO : O OUTRO FPX NAO RESPONDE ,
<< PROBLEMAS PROVAUEIS >>
1.0 FAX ESTA OCUPADO.
2.0 FAX ESTA SEM PIAPEL.
3.NAO HA ENERGIA/OUTRO.
INSIRA O DOCUMENTO TOTALMENTE ATE OUVIR UM BIPE E
PRESSIONE A TECLA 'FRX/START'
APÓS RECEBER O SINAL DE FAX.

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1104.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATORIO DE TRANSMISSAn
c__)1^-61144

IMÂL.

Avi-a"‘"

No. OUTRO FAC-SÍMILE
3132883055
01

INÍCIO
30 JUL. 10:57

30 JUL. 2007 10:58
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DLIRAÇA0 MODO
EM).
00'42

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 1104.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

PAGINAS RESULTADO
OK
01

RELATÓRIO DE TRANSmISSA0

et
No. OUTRO FAC-SÍMILE
01(h)3037 8400

30 JUL. 2007 10:56
Palg arLa2t^

: CODEMIG-CPEL-LICITRÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
INÍCIO
30 JUL. 10:55

DURAÇAO MODO PAGINAS RESULTADO
OK
00'41
ENU.
01

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' Ou '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

:SHA

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇAO
SEU irí2)
LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331

(-P27c"-1/1A-4_
•

No. OUTRO FAC-SÍMILE
01 0311138152118

30 JUL. 2007 10:52

INÍCIO
30 JUL. 10:51

DURAÇA0 MODO PAGINAS RESULTADO
OK
ENU.
01
00'54

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO
30 JUL. 2007 10:40

(.34)33v5 -(0900

: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURAÇA0 MODO
INÍCIO
No. OUTRO FAC-SÍMILE
ENU.
00'46
30
JUL.
10:39
SECOL ENG. LTDA
011101
PIARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'.

PAGINAS RESULTADO
OK
01

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

e

No. OUTRO FAC-SÍMILE
01 0312822715

INÍCIO
30 JUL. 10:37

30 JUL. 2007 10:38
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
DURAÇÃO MODO PAGINAS RESULTADO
OK
01
ENU.
01'05
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RELATÓRIO DE TRANSMISSAO
30 JUL. 2007 13:38
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇAO
SEU LOGOTIPO
SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331
No. OUTRO FAC-SfMILE
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Maria da Conceicao Sales Batista
De:

Maria da Conceicao Sales Batista

Enviado em: terça-feira, 31 de julho de 2007 08:36
Para:

'cgalery@raytel.com.br'

Assunto:

Errata

o

RELATÓRIO DE TRANSMISSAO

(-34) 3(1021
No. OUTRO FAC—SIMItE
01 RAYTELTELEMATIc

INICIO
31 JUL. 08:38

31 JUL. 2007 08:38
SEU LOGOTIPO
SEU NÚmERO DE Fge :: CODEMIG—CPEL—LICITAÇA0
31 3273 1331
DUPArA0 MODn
00'46
PAGINAS RESULTADO
ENU.
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OK

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' 404.
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '

o

31/7/2007

Maria da Conceicao Sales Batista
postmaster@comig.com.br
terça-feira, 31 de julho de 2007 08:36
Maria da Conceicao Sales Batista
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

ATT1003 2.txt
(411 B)

Errata

This is an automatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
cgalery@raytel.com.br
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31 JUL. 2007 16:57
SEU LOGOTIPO
: CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0
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E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '—'.
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INÍCIO
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MINAS GERAIS - CADERNO I
207 eld302.915.4'746.11001.31039.29.' 49.1 Nota de Empenho:
691/2007. Signatários: Roberto Porto Fonseca - Diretor de Saúde e
Doidejo Caldonceli Vidal - Representante Legal da Contratada. Data
Assinatura: 26/07/07.
Assunto: Extrato para Publicação do Contrato/Convênio da área de Saúde n°214/07. Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG. Contratada: CEDOV Ltda. Objeto:
Contrato para prestação de serviço na ateu de clínica de Densitornetria
- Governador Valadares - MG. Valor do Empenho: R$7.050,00 (Sete
mil e cirtquenta reais) correspondente ás despeses do periodo de
11/07/2007 à 31/072007 e o restante do contrato será compromisso
ao crédito orçamentário próprio sempre no inicio do trimestre, Pelo
responsavel pela execução do presente Contrato/Convênio. Prazo e Vigência: 11/07/2007 a
11/07/2012. Dotação orçamentária:
2011.10.302.315.4.738.0001.3390.39.29.50.1
Nota de Empenho:
0001747/07 Signatários: Roberto Porto Fonseca - Diretor de Saúde e
Sandra M.a F. Alves Pereira. - Representante Legal da Contratada.
Data Assinatura: 11/07/07.
Assunto: Extrato para Publicação do Contrato/Convênio da área de Saúde re 203/07. Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estudo de Minas Gerais - IPSEMG.Contratada: Unifisio Reabilitação
Ltda. Objeto: Contrato para prestação de serviço na afta de clínica de
Fisioterapia - Patos de Minas - MG. Valor do Empenho: R$1.500,00
(Hum mil e quinhentos reais) correspondente ás despesos do periodo de
02/07/2007 á 31/07/2007 co restante do contrato será compromisso
ao crédito orçamentário próprio sempre no inicio do trimestre, Pelo
responsavel pela execução do presente Contrato/Convênio. Prazo e Vigência: 02/07/2007
a
02/07/2012. Dotação orçamentária:
2011.10.302.315.4.738.0001.3390.39.29.50.1
Nota de Empenho:
0001695/07 Signatários: Roberto Porto Fonseca - Diretor de Saúde e
Clara Fonseca Lacerda - Representante Legal da Contratada Data Assinatura: 02/07/07. Obs.: A publicação extemporânea deste extrato
deve-se ao atraso na tratnitação do processo.
Assunto: Extrato para Publicação do Contrato/Convênio da área de Saúde te 256/07. Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG. Contratada: Centro de Reabilitação Fisioterapica Ltda. Objeto: Contrato para prestação de serviço na
afta de clinica de Fisioterapia - Muriaé - MG. Valor do Empenho:
R54.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) correspondente ás despeses do periodo de 02/07/2007 á 31/07/2007 e o restante do contrato
será compromisso ao crédito orçamentário próprio sempre no inicio do
trimestre, Pelo responsavel pela execução do presente Contrato/Convênio. Prazo e Vigência: 02/07/2007 a 02/07/2012. Dotação orçamentária: 2011.10.302.315.4.738.0001.3390.39.29.50.1 Nota de Empenho:
001693/07 Signatários: Roberto Porto Fonseca - Diretor de Saúde e
Marlene Meireles Carvalho do Amaral e Marilene Mescolin de Aquino
- Representantes Legais da Contratada. Data Assinatura: 02/07/07.
Obs.: A publicação extemporânea deste extrato deve-se ao atraso na
tramitação do processo.
Assunto: Extrato para Publicação do Contrato/Convênio da área de Saúde
226/07. Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG.Contratada: CBU - Centro Barbacenense de Ultras.nografia Lula. Objeto: Contrato para Prestação de
Serviço na Area de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstenicia Barbacena MG. Valor do Empenho: R$ 3.000,00 ( Três mil reais) corresponderrte ás despesas do período de 13/07/2007 á 31/07/2007 e o
restante do contrato será compromisso ao crédito orçamentário próprio
sempre no inicio do trimestre, Pelo responsava pela execução do presente Contrato/Convênio. Prazo e Vigência: 13/07/2007 a
13/07/2012.
Dotação
orçamentária:
2011.10.302.315.4.738.0001.3390.39.29. 50.1 Nota de Empenho:
0001775/07 Signatários: Roberto Porto Fonseca - Diretor de Saúde e
Falai Haddad - Representante Legal da Contratada. Data Assinatura:
13/07/07.
38em 27 696.638 -X

EMATER-MG
Emp..á. A*0401.01011..400 Frdenwiel4w01

áe .40eletMM1100,60.00

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n."000318/2007
Pregão Eletrônico n.° 0032/2007
Objeto: Aquisição de Adubo/Fertilizante para Projetos de Combate a
Fonte e Gana., da Segurança Alimentar e NutricionaVPrograma Minas Sem Fome.. Recebimento das propostas até 09/08/2007 às 08:15h.
Informações: e-mail walterguanao@ematertng.gov.br Telefone: (31)
3349-8142 Fax: (31) 3293-3252. Edital 2007-0032 através do site
www.licitanettng.gov.br.
Belo Horizonte, 27 de julho de 2007.
Comissão Permanente de Licitação
5an 27 696.536 -X
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',INSTITUTO MINEIRO

DE AGROPECUARIA - IMA

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
Extrato do convênio IMA n" 1841/2007. Partes: IMA e o Sindicato dos
Produtores Rurais de Passos. Objeto: defesa sanitária animal e vegetal.
Valor:
IMA:
R535.000,00.
Dotação
Orçamentária:
2371.20.603.517.4232-339014/339030/339039
Ftes
601/241;
2341.20.604.517.4646-339014239030/339039 Ftes 601/241. Prazo:
três anos, a partir da data da assinatura em 27-7-2007.
3cm 27 696.637 -X

4,,,,'

Emalo

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Pregão Elentnico n°005 / 2007
Objeto:uquisição de Equipamentos para Laboratório , conforme especificações e condições constantes do Edital. Para serem entregues e
instalados nas Faz. Exp. de Caldas e Getulio Vargas - Uberaba. Abertura das propostas comerciais às 08:00 H e sessão para lances ocorrerá
às 09:00 li no dia 13/08/2007. Edital e anexos se encontram disponíveis tta Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais na Av. José Cândido da Silveira, 1647 Cidade Nova - Belo Horizonte - MG ou
pelo site www.licitaneung.gov.br. Informações complementares através do telefone (31) 3489-5040 - 3489-5041; (35)3735-1566 Geraldo
Cançado.
4cm 27 696.537 -X
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - IPEM/MG
Homologação. O ordenador de despesas do IPEM-MG torna público
que homologou o Pregão Eletrônico ri" 028/2007 - Aquisição de Impressos Gráficos Personalizados IPEM-MG. Lote 01(único) Valor R$
9.850,00. Gráfica e Editora Gerais Lula.
Contagem, 27 de julho de 2007.
Tadeu José de Mendonça.
3cm 27 696.574 -X

FAPEM G
Fundação de ~Ore à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais

DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
Fundação De Arni;ano Á Pesquiàa Do Estado De Minai Gris'
'
Fapernig
Extrato De Termo De Outorga E Aceitação De Auxílio - Período
26/07/07 A 27/07/07 Em Cumprimento À Lei N° 8666/93 E Suas Modificações Posteriores.
Sha; 1572; 7; Implementacao Da Gestão Para A Excele.. Do Sistema De Ciencia, Tecnologia E Ensino Superior De Minas Gerais; Alberto Duque Portugal; 2071.19.571.025.4.081.0001.44.90.20.01.10.1; ;
19n/2007; 18/1/2009; Sectes-Sec.EstCienc.E Tec.E Ensino Sup.Do
EstMg; R$; 226.082,00
Sha; 1503; 7; Evento:"Valuation In Life Sciences"; Denise Braz Golgher; ; ; 1/10/2007; 2/10/2007; Biorninas-Fund. Biominas; R5;
5.000,00
Sha; 1513; 7; Evento:Mi Jornada Internacional De Politicas Publicas"
Local De RealizacaoeSao Luiz - Ma Titulo Do Trabalho:" O Cerrado
Como Especo De Gestão Coletiva - Um Caminho Para A Sustentabilidade Ambienta E Social"; Herbert Toledo Martins;
2071.19.571.025.4.080.0001.44.90.20.01.10.1; ; 28/8/2007:30/812007;
Unimontes-Universidade Estadual De Montes Claros; RS; 1.500,00
Cds; 1595; 7; Evento:"24 Reunia, Anual Da Sociedade Brasileira De
Pesquisa Odontologica"; Jose Eustaquio Da Costa;
2071.19.571.025.4.080_0001.44.20.42.01.10.1; ; 2/9/2007; 4/9/2007;
Ufmg-Universidade Federal De Minas Gerais; RS; 10.795,00
Edt; 34; 7; Caracterizacao Da 15d-Pgj2 Sobre A Migraras Leucocitaria E Seu Papel No Controle Da Hipemocicepcao hiflonatoria; Marcelo
Henrique
Napimoga;
2071.19.571.025.4.771.0001.44.50.42.01.10.1;
2071.19.571.025.4.771.0001.44.50.42.01.24.1; 21/6/2007; 20/6/2009;
Uniube-Universidade De Uberaba; R$; 23.000,00
Ern; 218; 7; Controle De Posicao Aplicado A Um Prototipo De Padrão
Priinario
Torque;
Mareio
Falcão
Santos
Barroso;
2071.19.571.025.4.771.0001.44.50.42.01.10.1;
2071.19.571.025.4.771.0001.44.50.42.01.24.1; 18/6/2007; 17/6/2009;
Ceteo-Fund. Centro Tecnologico De Mg; RS; 28.195,00
Tec; 1520; 7; Evento:"Xxxix Simposio Brasileiro De Pesquisa Operacional" Local De Realizacao:Fortaleza - Ce Titulo Do Trabalho,"Uma
Abordagem Fuzzy/ Bayesiana Para O Problema De Deteccao De Pontos De Mudanca Em Series Temporais"; Marcos Flavio Silveira V.
D'angelo; 2071.19.571.025.4.080.0001.44.90.20.01.10.1; ; 28/8/2007;
31/8/2007; Unhnontos-Universidade Estadual De Montes Claros; R$;
1.500,00
I2cm 27 696.583 -X
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

002/07; &h; 24000/04; Pronogacao ; 15/11/2007
001/07; Cds; 899/07; Suplernentocao ; 5.000,00;
001/07; Elt; 2072/06; Prorrogacao ;29,2/2008

Extrato de Termo Aditivo
PARTES: EMG/SEDS e Thadeu Magno da Silva-ME. ESPÉCIE:
Quarto Tenno Aditivo ao Contrato de fornecimento de refeições e lanches. OBJETO:Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 04 (quatro) meses, a contar de 10/07/07.Parágrafo Único: Em docorrência de acordo
ora formalizado, a CONTRATADA renuncia ao reajuste previsto na
cláusula quinta do contrato inicial, relativamente ao período anterior.
VIGÊNCIA: 04(quatro) meses a contar de 10/07/07. VALOR: R$
309.577,86(trezentos e nove mil quinhentos e setenta sete reais oitenta
e seis centavos). .DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1451.06.421.312.4124.0001.339039.101.0. SIGNATÁRIOS: Maurício de Oliveira Campos Júnior, Thadeu Magno da Silva.
7cm 27 696.505 -X
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REVOGADO
MODALIDADE Pregão Eletrônico n° 003/2007. PROCESSO o"
026/2007. OBJETO: CONTRATO ANUAL DE FORNECIMENTO
DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SENTENCIADOS E SERVIDORES DO CENTRO DE REMANEJAMENTO DE SEGURANÇA
PÚBLICA - CERESP-BH. Fica revogado o processo em referência,
baseado no parecer jurídico fl: 402/409 dos autos, que fundamenta a
revogação, pelo fato do preço cotado pela empresa estar bem acima do
praticado pela Secretaria em contratos análogos ao presente, em detrimento do princípio da proposta mais vantajosa e de risco de prejuízo
ao erário. Diretora da Superintendência de Logística e Recursos Humanos, Ana Costa Rego. Belo Horizonte, 27 de julho de 2007.
4cm 27 696.600 -X
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Reitor Prof. Paulo César Gonçalves de Almeida
Atos do Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças
Aviso de Licitação - Pregão Tipo - Eletrônico
A Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMOIITES toma público que realizará Licitação Pública, na modalidade Pregão sob o e
074/2007, do tipo Eletrônico, para aquisição de colméias montadas e
imunizadas. O referido certame será realizado por meio de sistaa eletrônico, pelo site: www.licitanetmg.gov.br e terá como referência, o
horário de Brasília - DF. As propostas comerciais deverão ser encaminhadas das 081t do dia 06/08/2007 até às 131130min do dia 09/08/2007
pelo endereço eletrônico acima determinado. A abertura da sessão pública do referido certame será no dia 09/08/2007, às 1411, exclusivamente, pelo site: ww.licitanet.mg.gov.br. Os interessados poderão ter
acesso ao respectivo Edital e anexos pelo site: www.unimorneshr e
www.licitanet.mg.gov.br, a partir de 30/07/2007. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38)
3229-8136/3229-8137 ou pelo e-mail: pregao@unimontes.br. Daniel
Alves Teixeira - Pregoeiro
Extrato de contratos
Contratos referente ao Pregão n." 056/2007 - Objeto: Aquisição de livros. Contrato 170/2007. Contratada: Livraria Daldegan Ltda. Valor:
R$ 7.126,05. Contrato 171/2007. Contratada: Aminah Livraria e Distribuidora Ltda Valor: R$ 4.617,93. Contrato 172/2007. Contratada:
Falimo:1.s Comércio e Serviços Ltda. Valor: R$ 763,77. Dotação OP
çarteentária: 2311.12.244.143.4173.0001.4490.52.18.60.1.0. Daniel Alves Teixeira - Pregoeiro
Extrato de contratos
Contratos referente ao Pregão n." 057/2007 - Objeto: Aquisição de móveis e tela de projeção. Contrato 176/2007. Contratada: TES Tecnologia, Sistemas e Comércio Ltda. Valor. RS 12.586,40, Contrato
177/2007. Contratada: RIM Indústria e Comércio Ltda, Valor: RS
34.487,10. Contrato 1782007. Contratada: Empresas Mamar Lula.
Valor: R$ 35.219,85. Contrato 179/2007. Contratada: Comercial Toazur e Giraldi Ltda. Valor RS 6.607,00. Contrato 180/2007. Contratada: Trajeto Móveis para Escritório Lula. Valor: R$ 1.598,00. Dotação
Orçamentária:
2311.12.122.001.2002.0001.4490.52.12.24.1.0
e
2311.12.122.001.2002.0001.4490.52.12.10.3.0 . Daniel Alves Teixeira
- Pregoeiro
Extrato de contratos
Contratos referente ao Pregãon."058/2007
- Objeto: Aquisição de reagentes e produtos químicos para limpeza de piscina. Contrato
173/2007. Contratada: Claribel Higiene e Limpeza Ltda, Valor: R$
13.146,24, Contrato 174/2007. Contratada: Jerbra Comercial Lula. Valor R$ 9.936,00. Contrato 175/2007. Contratada: WL Comercial Lula.
Valor:
36936.
Dotação
R$
Orçamentária:
2311.12.122.001.2002.0001.3390.30.17.60.1.0
e
2311.12.122.001.2002.0001.3390.30.17.10.1.0 Daniel Alves Teixeira
- Pregoeiro
Extrato de contratos
Contratos referente ao Pregão n."059/2007 - Objeto: Aquisição de material de laboratório. Contrato 182/2007. Contratada: Interlab Distribuidora de Produtos Científicos S/A Valor: R$ 129.800,00. Contrato
183/2007. Contratada: Central de Artigos para Laboratórios Ltda. Valor. R$ 7.997,20. Contrato 185/2007, Contratada: Núcleo Diagnóstico
Produtos Especializados Lula. Valor: Rã 78.191,38. Contrato
187/2007. Contratada: CMG Diagnóstica Ltda. Valor: ES 18.649,90.
Contrato 189/2007, Contratada: Plast Labor Ind. e Coro. de Equipamentos Hospitalar e Laboratório Ltda. Valor: R$ 2.620,80. Contrato
190/2007. Contratada: Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda,
Valor: R$ 5.980,03. Contrato 191/2007. Contratada: Lab Line Diagnóstica Lula. Valor R$ 13.700,00. Dotação Orçamentária:
2311.10.302.058.4709.0001.3390.30.13.60.1.0. Daniel Alves Teixeira
- Pregoeiro.
Extrato de contratos
Contrato referente ao Pregão n."060/2007 - Objeto: Aquisição de papel
toalha. Contrato 181/2007. Contratada: Dom Stephano Embalagens
Lula.
Valor:
RS
3.900,00.
Dotação
Orçamentária:
2311.12.122.001.2002.0001.3390.30.17.24.1.0
2311.12.122.001.2002.0001.3390.30.17.10.3.0. Daniel Alves Teixeira - Pregoeiro.
17an 27696.643 -X

e

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE MINAS GERAIS
AVISO DE RETIFICAÇÃO
A Secretaria de Estado de Cultura de MG torna público que a data para
realização da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico n.° 042007 aquisição de instrumenrns musicais, será no dia 09/08/2007, às 09:30
horas de Brasília - DF no site hrtp://www.licitaneang.gov.br.
MOTIVO:A pesquisa de preços feita para o item 3, lote IV, do edital
04/2007, não constou ser Trombone de Vara com motor ou sem rotor,
porém registrado no referido edital , Trombone de Vara com motor.
Esta Secretaria de Estado de Cultura retifica a aquisição através deste
edital de Trombone de Vara sem rotor O Edital com a alteração está
disponível
nos
sites
latp://www.licitaneang.gov.br
e
Intp://www.culturamg.gov.br. a partir das 14:00 horas do dia
30/07/2007. Telefone para dirimir dúvidas Oxx31 32691049. Belo Horizonte, 27 de julho de 2007. Celma Regina Ferreira. Diretora da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.
4cm 27 696.632 -X
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Extrato De Termo Aditivo - Período 26.07.07 A 27.07.07
Em Cumprimento Á Lei N" 8666/93 E Suas Modifireçóos Posteriores

Sábado, 28 de Julho 4e,2007 -

oluafizaçdo monetâne do valor do Contrato em 3,89% (três vírgula oitenta e nove por cento), pelo 1GPM-FGV.VIGÊNCIA:04(quatro) meses a contar de 10/07/07. VALOR: O valor estimado deste Termo Aditivo para o período de 04(quatro) meses é de R$ 244.057,14(duzentos
quarenta e quatro mil cinqüenta e sete reais quatorze .inavos). DOTAÇAO
ORÇAMENTÁRIA:
1451.06.421.312.4124.0001.339039.101.0. SIGNATÁRIOS: Maurício
de Oliveira Campos Júnior, Amaury Moreira de Queiroz.
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Extrato de Termo Aditivo
PARTES: EMG/SEDS e Sabor da Gente Comercial Ltda. ESPÉCIE:
Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de fornecimento de alimentação
destinado ao Presídio "Sebastião Sátiro". OBJETO: Constitui objeto do
presente Termo Aditivo: a) a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 04 (guano) meses, a contar de 03/07/07; b) a

AVISOS DE LICITAÇAO
Modalidade: Pregão Eletrônico te 006/2007
Objeto: Roteadores Wireless
Abertura da sessão: 09 de agosto de 2007, às 09:30 horas
O Edital está disponibilizado no site www.licitaneang.gov.br. Outras
informações poderão ser obtidas pelo telefone 3270-9318 ou e-mail
gestorsiad@desenvolvimentoang.gov.br.
Belo Horizonte, 27 de julho de 2007
Wilson Pereira Neves
Pregoeiro
3cm 27 696.541 -X

CP-MIG

Companhia Energética
de Minas Gerais
COMPANHIA ABERTA - CNPJ 17 155 730/0031-04

I.
ulduntnic

AVISO DE EDITAIS
Contratação de Serviços
Cemig Geração e Tr.smissão S/A
Tornada de Preço com entrega de propostas até as 18:00 horas do dia
16/08/2007:
510-B70296 - Serviços de transportes de empregados da Cemig, em
escala de revezamento de domingo a domingo, do centro da cidade de
Divinópolis à Subestação de São Gonçalo do Pará e vice - versa, em
um veículo coro capacidade mínima para 04 (quatro) moageiros reais
o motorista, cujo modelo e ano de fabricação seja a partir de 2005.
Tornada de Preço cora entrega de propostas até as 18:00 horas do dia
15/08/2007:
510-B70302 - sistema de vigilância eletrênica para as Usinas Hidrelêtricas Joasal, Marmelos e Paciência, conforme Especificação Técnica
11153-GA/0M-1385/07.
Cemig Sá Carvalho
Tornada de Preço com entrega de propostas a. as 18:00 horas do dia
16/08/2007:
800-B70293 - Adaptação de comportas ensecadeiras de jusante para a
unidade 2 da Usina Hidrelétrica de Sá Carvalho, conforme Especificação Técnica 92003-GA/0M-1310/07.
Aquisição de Material
Tomada de Preço com entrega de propostas até as 18:00 horas do dia
15/08/2007:
510-1/0293 - Compressor de ar comprimido, 270 kg/cm2.
Cenrig Distribuição S.A
Tomada de Preço atm entrega de propostas até as 18:00 horas do dia
15/08/2007:
530-170289 - Transformador autoprotegido 15Kv.
530-770294 - Ferragem Eletrotécnica.
Tomada de Preço coai entrega de propostas até as 18:00 horas do dia
17/08/2007:
530-770295 Gancho-Olhal e Balancim.
Aviso de Edital - Aquisição de Material
Cemig Distribuição S.A. - CIOP.1 me 06.981.180/0001-16
Pregão Eletrônico: 530-G70258, Objeto: Cabo Condutor, para Aquisição Imediata, do tipo menor preço por item equalizado, regime de corro-mação empreitada por preço unitário. Envio das propostas: Por meio
do sítio www.cemig.com.br - Portal de Compras da Cemig, no período
compreendido entre 0h01 da data desta publicação e 71130 de 13/08/07,
data da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 911. O pregão
será realizado pela pregoeira Juliana Moreira Rodrigues - de pessoal
50134, tendo como equipe de apoio: Alexandre A. Medeiros Barbosa n° de pessoal 51889 (que poderá atuar como pregoeiro substituto) e
Clarice Nogueira G. A. Pimenta - n° de pessoal 51707. Edital disponível a partir da data desta publicação no Portal de Compras da Cemig,
ou, de 2.a 6" feira, de 9h às Ilh e de 141s às 17h, na Superintendência
de Material e Serviços - MS, à Avenida Barbacona, 1200 - bairro Santo
Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte,
24/07/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejamento e
Aquisição de Material - Cemig.
Aviso de Edital - Aquisição de Material
Sá Carvalho S.A - CNPJ n." 03.907.799/0001-92
Pregão Eletrônico: 800-G70216. Objeto: Fonte Energia Ininterrupta
No-Break, para Aquisição Imediata, do tipo menor preço por item
equalizado, regime de con.tação empreitada por preço unitário. Envio das propostas: Por meio do sítio www.cemig.com.br - Portal de
Compras da Cernig, no período compreendido entre 0h01 da data desta
publicação e 71130 de 21/08/07, data da realização do pregão. Abertura
da sessão pública: 911. O pregão será realizado pelo pregoeiro Ivan
Moyses Figueiredo Marques - ir" de pessoal 40978, tendo como equipe
de apoio: Webber Eustáquio Pereira de Aguiar - 33118 - , Alexandre
A. Medeiros Barbosa - me de pessoal 51889 (que poderá atuar corno
pregoeiro substituto), Edelson Batista Passos - n° de pessoal 51705 e
Juliana Moreira Rodrigues - n° de pessoal 50134. Edital disponível a
partir da data desta publicação no Portal de Compras da Cemig, ou, de
2' .6' feira, de 911 às 1111 e de 141Pis 1711, na Superintendência de Material e Serviços - MS, à Avenida Barbacena, 1200 - bairro Santo
Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte. MG. Belo Horizonte,
16/07/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejarnenro e
Aquisição de Material - Cernig.
Aviso de Edital - Aquisição de Material
Cemig Distribuição S.A. - CNPJ n° 06.981.180/0001-16
Pregão Eletrônico: 530-G70264. Objeto: estruturas Ineullicas, para
Aquisição Imediata, do tipo menor preço por item equalizado, regime
de contratação empreitada por preço unitário. Envio das propostas: Por
arreio do sítio www.cemig.com.br - Portal de Compras da Canig, no
período compreendido entre 01101 da data desta publicação e 71130 de
10/08/07, data da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 911.
O pregão será realizado pelo pregoeiro Alexandre A. Medeiros Barbosa - rede pessoal 51889, tendo como equipe de apoio: João Tosto Filho
- n° de pessoal 45327, Leandro Corrêa de Castro - n° de pessoal 56279
e Aguiar. Jesus Vieira - re de pessoal 32612. Edital disponível a partir
da data desta publicação no Portal de Compras da Cemig, ou, de 2' a 6.
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feira, de 911 às 1111 e de 1411 às 171,, na Supennteadênciade Material e
Serviços - MS, à Avenida Barbacena, 1200 - bairro Santo Agostinho CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte, 24/07/07.
Wagner Delgado Costa Reis. Gerente de Planejmunento e Aquisição de
Material - Canig.
Retomada da Sessão Pública
Pregão Presencial MS/AS - 530-N70086
Pregão Presencial objetivando a contratação dos serviços de conservação, limpeza e manutenção predial, copa, jardinagem, vigia e transporte intento e externo de mensagens para a Gerência de Relacionamento
Comercial e Serviços de Passos DO/PS, compreendendo as localidades de Bom Despacho, Lagoa da Prata, Luz, Dores do Indaiá, Abaete,
Morada Nova de Minas, Maninho Campos e Nova Serrana, conforme
descritos no Anexo V (Projeto Básico-Escopo dos Serviços) da Minuta
de Contrato.
Convocamos todos os licitantes para a retomada da sessão pública do
Pregão acima referenciado, a realizar-se no dia 31/07/07 às 09 horas,
no Mini-auditaio-Térreo da Cemig situado na Avenida Barbacena n'
1200, Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais.
COMUNICADO
Tomada de Preços para Material - 530-T70283
Objeto: Envelope.
Empresa Inabilitada: Gráfica e Editora Geraes Lula
Motivo: Proponente não possui o Certificado de Registro Cadastral CRC em vigência. Sua proposta será devolvida lacrada, via correio,
após transcorrido o prazo recursal, conforme resultado da Reunião de
Abertura, datada de 25/07/2007.
COMUNICADO
Tomada de Preço para Material - 530-170277
Objeto: Reboque C/ Carretel hidráulico
Empresa Inabilitada: IFN Ind. Ferroviária Nacional Ltda
Motivo: Proponente não possui Certificado de Registro Cadastral CRC. Sua proposta será devolvida lacrada, via correio, conforme resultado da Reunião de Abertura, datada de 26/07/2007.
Após transcorrido o prazo recurso', a nova data para abertura da proposta comercial será em 08/08/2007.
27em 27 696.540 -X

omG

Companhia Energética
de Minas Gerais
COMPANHIA ABERTA- CNPJ 17 155 7..001-60

whocreAmell
Neu

CONTRATOS
DO/EM-CT-4680003567. Partes: Cemig Distribuição S.A. x Norte
Cai Ltda Fundamento: Tomada de preços MS/AS530-B70282.
Objeto:Atualização do sistema Gemini, atualização no sistema Sigem e
tiragem de cópias de plantas urbanas e rurais Prazo:180 dias. Valor
R$171.743,76. Ass: 17/07/2007. Homologada em: 17/07/2007.
DC/CM-CT-4570010377/530. Partes: Conig Distribuição S.A. x Emtcel
Engenharia de Construções Elétricas Ltda. Fundamento: Tomada de
Preços MS/AS-530-B70276. Objeto Poda de Árvores, supressão e recolhimento de galhos e destinação final. Prazo: 06 meses. Valor:
R$1.031.910,00. Ass: 28/07/2007. Homologada em: 28/07/2007.
CE-CT-45700010434. Partes: Cemig Distribuição S.A.x Holdline Tecnologia e Sistemas Ltda. Fundamento: Pregão Presencial - MS/AS
530-N70087. Objeto: Serviço de espera telefônica. Prazo:24 meses.
Valor: R$45.600,00. Ass: 01/08/07. Homologada em: 23/07/07.
Homologação
MS/AS-Processo: Pregão Presencial - MS/AS 530-N70087. Objeto:
Serviço de espera telefônica. Prazo: 24 meses. Valor R$45.600,00.
Homologada enr. 23/07/07 e adjudicada para a Holdline Tecnologia e
Sistemas Ltda.
Aditivos
DO/EO-Partes: Canig Distribuição S.A. x Cet Engenharia Lula Objeto: Prorrogação e acréscimo de Serviço ao CT-4680003458. Prazo: 9
meses Valor: de: R$108.500,00 para: R1135.625,00. Ass: 17/07/2007.
Resultado Pregão Presencial
MS/AS-530-N70087. Objeto: Serviço de espera telefônica. Proponentes classificadas por ordem de menor lance: 01 - Holdline Tamologia e
Sistemas Ltda..
7cm 27 696.539 -X

BDMG
AVISO
AOS ACIONISTAS DO EX-BANCO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS S/A- BEMGE
NA POSIÇÃO ACIONÁRIA DE 29.06.1998.
Avisamos aos acionistas do EX-BANCO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS S/A - BEMGE, na posição acionária constante de seus registros, em 29,06.1998, que não haverá distribuição de valores oriundos
da recuperação de créditos, a cargo da MGI - Minas Gerais Participações S/A, em virtude de esta ter sido negativa, no 1" sanes. de 2007,
conforme sua correspondência CT-PRES 0324/2007, de 25.07.2007.
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG.
4cm 27 696.518 -X

iCCODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
CODEMIG
ERRATA
Concorrência 05/2007
Objeto: Execução das obras e serviços para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.
No item 8.1 do Edital onde se lê "Às 10:00 hs do dia 03 de setembro
de 2007" leia-se "Ás 10:00 hs do dia 04 de setembro de 2007" e no
parágrafo quarto da Cláusula Décima Terceira do ANEXO VII - Minuta do Contrato onde se lê: "Concluídos os serviços e decorridos
90(sessenta)...." leia-se "Concluídos os serviços e decorridos
90(noventa)...'
Belo Horizonte - MG, 27 de julho de 2007.
Comissão Especial de Licitação
4cm 27 696.578 -X

COPASA
A água de MMas
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
COMUNICADO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS N" DVLI. 0920070099
Objeto: execução com fornecnnento parcial de materiais, das obras e
serviços de ampliação e implantação do Sistema de Abastecimento de
Água da cidade de Wenceslau Braz/MG.
Julgamento: Belo Horizonte, 26 de julho de 2007.
Informamos que a empresa SER Sistemas Energéticos Renováveis interpôs Recurso Administrativo contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações que considerou inabilitada no processo em
referencia.
Está aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para vistas ao processo.
A DIRETORIA
COMUNICADO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS DVLI. 0920070107
Objeto: Execução, tom fornecimento total de materiais, das obras e
serviços de implantação de Estação de Tratamento de Esgotos no municipio de Santa Maria do Salto - MG, pertencentes ao LOTE IX, Programa SEDRU VI - ETE, arnvênio SEDRU/SEDER 0153/2004 COPASA.
Julgamento: Belo Horizonte, 26 de julho de 2007.

INTERNET: www.iof.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE

82.816

N°
Sempre Editora Ltda.
CNPJ: 26.198.515/0004-84
I.E.: 186.669.993.0209
Fone: 3369-3000

O TEMPO
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RAZÃO SOCIAL

CODEMIG
NOME FANTASIA

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

COMIG

19.791.581/0001-55
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MG

30180-120

(31) 3213-8959

EDIÇÃO / DATA DE VEICULAÇÃO

COR

28.07.07

FAX

(31) 3213-8909
P&B

COL

CM

01

TOTAL

11

11 CM

TÍTULO DO ANÚNCIO

N° DE EDIÇÕES

ERRATA DA CONCORRENCIA NO. 005/07
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X

CUSTO CM/COL

CUSTO P/ED. TAB.

R$13,00
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CUSTO TOTAL BRUTO CUSTO TOTAL LIQUIDO

R$143,00
CHEQUE CARTEIRA BANCO

R$143,00

INSTRUÇÕES PARA FATURAMENTO
VENCTO.

BRUTO

LÍQUIDO

CONF. CONTRATO
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X
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SEDE 36/07
Objeto, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de diagramação, elaboração de foto/to e impressão
colorida do jornal do IPSEMG, jornal interno,
jornal mural e panfletos, peio período de 12
(doze) meses. Sessão Pública: 09/08/2007
as 10:00 horas de Brasília. Local de recebimento e abertura das propostas: www.licitanet.mg.gov.br. O edital poderá ser obtido
na Divisão de Material e Patrimônio, na Rua
Gonçalves Dias 1.434 sala 406, no horário
de 8h as 18h, ou através da rede de comunicação internet, no endereço www.ipsemg.
mg.gov.br.
Belo Horizonte, 27 de julho de 2007
Luiz Otávio Lunardi - Chefe do
Departamento de Material e Patrimônio

DE LICITAÇÃO

005/2007.
1 Empresa Municipal de Turismo de Belo
ias atribuições legais, comunica que realizao MENOR PREÇO GLOBAL, em conformição e manutenção de site para o seminário
)servadas as condições gerais e especiais
da entrega dos envelopes: dia 06 de agosLOTUR, à Rua dos Aimorés, 981, 5u andar,
res: 06 de agosto de 2007, às 10:30 horas,
ão adquirir o Edital, gratuitamente, através
om.br ou walmon@belotuncom.br), ou junimorés, 981, 55 andar), mediante protocolo

?7 de julho de 2007.
.residente da CPL BELOTUR.

ASA

MENTO DE MINAS GERAIS
LICITAÇÃO
N2 DVLI. 0920070211
rcial de materiais das obras e serviços de
ode Água de Buritis.
ua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo

lo poderão ser obtidos, gratuitamente, atra)asa.com.br (link: licitações), a partir do dia

Resultado de Diligência Pregão Presencial
011/2007 - Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios para atender as Escolas
Municipais (Merenda Escolar), conforme
anexo Ido Edital e requisição n°0628/2007 da
Secretaria Municipal de Educação do
Município de Sete Lagoas/ MG. O Pregoeiro
procedeu diligência. para verificar
questionamento feito pela empresa
Amaratcom Comércio de Alimentos LTDA
quanto ao Ramo de Atividade do Alvará de
Vigilância Sanitária da empresa Alterosa Ind. e
Com. de Alimentos LTDA e constatou que a
referida empresa não está apta a trabalharcom
hortifrutigranjeiros. Com base 1105 argumentos
apresentados na diligência o Pregoeiro
considera vencedora do Lote 07 a empresa
Amaralcom Comércio de Alimentos LTDA,
segunda colocada no certame. Maiores
informações poderão ser obtidas no
Departamento de Licitações e Compras da
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Augusto
Carlos Mondes. Pregoeiro.
Aviso de Edital • Pregão Presencial n°
022/2007, A Prefeitura Municipal de Sete
Lagoas (MG), torna público, em cumprimento â
Lei n° 10.520 de 17/0712002. Decreto n°3.555
de 08/08/2000 e subsidiariamente pela Lei n°
8.666 de 21/06/1993 e respectivas alterações
que realizará Licitação Pública na modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços
para aquisição de Ovos de galinha branco tipo
13 conforme especificações constantes no
anexo III do editai. Recebimento dos envelopes
até 09/0812007 às 14:00h Credenciamento a
partir de 09/08/2007 às 14:15h no
Departamento de Licitações e Compras - Rua
Cônego Raimundo. n' 32 - Centro - Sete
Lagoas/ MG. Abertura das Propostas e inicio
da sessão pública 09:08:2007 às 14:30h no
Departamento de Licitações e Compras - Rua
Cônego Raimundo, n° 32 - Centro - Sete
Lagoas/ MG. O referido Edital encontra-se à
disposição dos interessados no site
www.setelagoescng.gov.br . Maiores
informações poderão ser obtidas através do
telefax: (31)3774-1546 ou 3773-2740. Augusto
Carlos Mendes -Pregoeiro.
Aviso de Edital - Pregão Presencial n°
023/2007. A Prefeitura Municipal de Sele
Lagoas (MG), torna público, em cumprimento à
Lei n° 10.520 de 17/07:2002, Decreto n°3,555
de 08/0812000 e subsidiariamente pela Lei n°
8.666 de 21/06/1993 e respectivas alterações,
que realizará Licitação Pública na modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços
para locação de 600 computadores conforme
especificações constantes no anexo III do
edital. Recebimento dos envelopes até
10/08/2007 ás 14:00h Credendamento a partir
de 10/08/2007 és 14:15h no Departamento de
Licitações e Compras - Rua Cônego
Raimundo, n° 32 - Centro Sete Lagoas/ MG.
Abertura das Propostas e inicio da sessão
pública 10/08/2007 às 14.30h no
Departamento de Licitações e Compras - Rua
Cônego Raimundo. n° 32 - Centro - Sete
Lagoas/ MG, O referido Edital encontra-se à
disposição dos interessados no sue
www.setetagoas.mg.gov.br . Maiores
informações poderão ser obtidas através do
telefax: (31)3774-1546 ou 3773-2740 Augusto
Carias Mendes-Pregoeiro.

PREFEITURA DE IBIRITÉ
O Município de Ibirité declara estar
em processo de licenciamento do
Sistema de Tratamento de Esgoto
Sanitário ri° 350763/2007, conforme determinado pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

ICCODEMIG
'Ret.**

Companhia de
Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais CODEMIG
ERRATA
Concorrência 05/2007
Objeto: Execução das obras e
serviços para a implantação do
Centro Administrativo do Estado
de Minas Gerais.
No item 8.1 do Edital onde se
lê "Às 10:00 hs do dia 03 de
setembro de 2007" leia-se "Ás
10:00 hs do dia 04 de setembro
de 2007" e no parágrafo quarto
da Cláusula Décima Terceira do
ANEXO VII - Minuta do Contrato
onde se lê: "Concluídos os serviços e decorridos 90(sessenta)...."
leia-se "Concluídos os serviços
e decorridos 90(noventa)...'
Belo Horizonte - MG, 27 de
julho de 2007.
Comissão Especial de
Licitação

iETORIA

MENTO DE MINAS GERAIS
LICITAÇÃO
N. DVLI. 0920070164
enção e assistência técnica especializadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA MG
PROCESSO DE LICITAÇÃO N., 3342/07
MOD. Concorrênica N.,003/07 Tipo: Menor preço Global. OBJETO: Aquisição de geomembrana de polietileno de alta densidade c/ prestação de serviço e instalação p/ impermeabilização da 10 plataforma do Aterro Sanitário.
Recebimento dos Envelopes :31/08/07 , até às 14:00 - Abertura dos Envelopes :31/08/07 às 14:30 — Custo do Edital — R$20,00 (Vinte reais) Local: R.
Barão de Piumhi, 92 A, Licitação, Formiga MG 037-3322-5132 / 3322-5142.

e montagem de componentes), usinagem,

) materiais, para as sondas Prominas P350,

nidades de testes.

Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo

lo poderão ser obtidos, gratuitamente, atra-

)asa.com.br (link: licitações), a partir do dia

COMUNICADO
A exigência de pagamento antecipado de qualquer quantia
para recebimento de empréstimos financeiros, carta de crédito de consórcio e venda de veículos automotores, pode
ser indício de_qolide contra o consumidor. Antes de fechar

EDITAIS

O TEM70

UNTE • SÁBADO • 28 DE JULHO DE 2007

Sete Lagoas 7 -O Município de
se público, em
e suas alterações
Licitação Pública,
TOTAL para
de engenharia
ião e reforma da
erreira Diniz. no
-nunicipio de Sete
da Secretaria
Entrega dos
iumentação e as
7/08/2007. até às
s envelopes dá
2 Edital na integra
ra análise dos
aquisição dos
no Departamento
1/unicipal de Sete
Rio Raimundo. 32,
s: 221 e 231.
6. Victor Cordeiro
1.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SEDE 36/07
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de diagramação, elaboração de fotolito e impressão
colorida do jornal do IPSEMG, jornal interno,
jornal mural e panfletos, pelo período de 12
(doze) meses. Sessão Pública: 09/08/2007
às 10:00 horas de Brasilia. Local de recebimento e abertura das propostas: www.licitanet.mg.gov.br. O edital poderá ser obtido
na Divisão de Material e Patrimônio, na Rua
Gonçalves Dias 1.434 sala 406, no horário
de 8h às 18h, ou atreves da rede de comunicação internet, no endereço www.ipsemg.
mg.gov.br.
Belo Horizonte, 27 de Julho de 2007
Luiz Otavio Lunerdi - Chefe do
Departamento de Material e Patrimônio

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONVITE n.. 005/2007.
e de Licitação da Empresa Municipal de Turismo de Belo
UR, no uso de suas atribuições legais, comunica que realizaide CONVITE, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformi6/93, para produção e manutenção de sita para o seminário
tina e Caribe, observadas as condições gerais e especiais
horário e local da entrega dos envelopes: dia 06 de agos, na sede da BELOTUR, à Rua dos Aimorés, 981, 55 andar,
ura dos Envelopes: 06 de agosto de 2007, às 10:30 horas,
eressados poderão adquirir o Edital, gratuitamente, através
I (mkt@belotur.com.br ou walmon@belotur.com.br), ou junTUR (Rua dos Aimorés, 981, 5. andar), mediante protocolo

teto Horizonte, 27 de julho de 2007.

zes Lourenço - Presidente da CPL BELOTUR.

COPASA

IHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
:nada de Preços N. DVLI. 0920070211
fornecimento parcial de materiais das obras e serviços de
de Abastecimento de Água de Buritis.
horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo
e/MG.
aderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, atradereço: www.copasa.com.br (link: licitações), a partir do dia
A DIRETORIA

COPASA
HIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

nada de Preços N. DVLI. 0920070164

irviços de manutenção e assistência técnica especializadas

Resultado de Diligência Pregão Presencial
011/2007 - Objeto: Aquisição de géneros
alimentícios para atender as Escolas
Municipais (Merenda Escolar), conforme
anexei do Edital e requisição n 0628;2007 da
Secretaria Municipal de Educação do
Município de Sete Lagoas/ MG. O Pregoeiro
procedeu diligência, para verificar
questionamento feito pela empresa
Amarai.com Comércio de Alimentos LTDA
quanto ao Ramo de Atividade do Alvará de
Vigilância Sanitária da empresa Alterosa Ind. e
Com. de Alimentos LTDA e constatou que a
referida empresa não está apta a trabalhar com
hortifnitigranjeiros. Com base nos argumentos
apresentados na diligência o Pregoeiro
considera vencedora do Lote 07 a empresa
Arnaralcom Comércio de Alimentos LTDA,
segunda colocada no certame. Maiores
informações poderão ser obtidas no
Departamento de Licitações e Compras da
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Augusto
Carlos Mendes- Pregoeiro.
Aviso de Edital - Pregão Presencial n°
022/2007 A Prefeitura Municipal de Sete
Lagoas (MG), toma publico em cumprimento à
Lei n° 10.520 de 17/07/2002. Decreto n°3,555
de 08/08/2000 e subsidianamente pela Lei n°
8.666 de 21/06/1993 e respectivas alterações.
que realizará Licitação Pública na modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços
para aquisição de Ovos de galinha branco tipo
El conforme especificações constantes no
anexo III do edital. Recebimento dos envelopes
até 09/08(2007 às 14:00h. Credenciamento a
partir de 09/08/2007 às 14:15h no
Departamento de Licitações e Compras Rua
Cônego Raimundo. n° 32 - Centro - Sete
Lagoas/ MG. Abertura das Propostas e inicio
da sessão pública 09/08/2007 ás 14:30h no
Departamento de Licitações e Compras -Rua
Cônego Raimundo, n° 32 - Centro - Sete
Lagoas' MG. O retendo Edital encontra-se á
disposição dos interessados no site
www.setelagoas.mg.gov.br . Maiores
informações poderão ser obtidas através do
telefax: (31)3774-1546 ou 3773-2740. Augusto
Carlos Mendes - Pregoeiro.
Aviso de Edital • Pregão Presencial n°
023/2007. A Prefeitura Municipal de Sete
Lagoas (MG), torna publico, em cumprimento à
Lei n°10.520 de 17/07/2002, Decreto ri° 3.555
de 08/08/2000 e subsidiariarnente pela Lei n°
8.666 de 21/0611993 e respectivas alterações,
que realizará Licitação Pública na modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços
para locação de 600 computadores conforme
especificações constantes no anexo III do
edital Recebimento dos envelopes ate
10/08/2007 ás 14:00h. Credenciamento a partir
de 10/08/2007 ás 14:15h no Departamento de
Licitações e Compras - Rua Cônego
Raimundo, n°32 - Centro - Sete Lagoas/ MG.
Abertura das Propostas e inicio da sessão
pública 1 0108/2 007 as 14:30h no
Departamento de Licitações e Compras - Rua
Cônego Raimundo. n° 32 - Centro - Sete
Lagoas/ MG. O referido Edital encontra-se â
disposição dos interessados no site
www.setelagoas.mg.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas atrevas do
telefax: (3113774-1546 ou 3773-2740. Augusto
Carlos Mendes-Pregoeiro.

PREFEITURA DE IBIRITÉ
O Município de Ibirité declara estar
em processo de licenciamento do
Sistema de Tratamento de Esgoto
Sanitário n° 350763/2007, conforme determinado pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

i2CODEMIG
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Companhia de
Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais CODEMIG
ERRATA
Concorrência 05/2007
Objeto: Execução das obras e
serviços para a implantação do
Centro Administrativo do Estado
de Minas Gerais.
No item 8.1 do Edital onde se
lê "Às 10:00 hs do dia 03 de
setembro de 2007" leia-se "Ás
10:00 hs do dia 04 de setembro
de 2007" e no parágrafo quarto
da Cláusula Décima Terceira do
ANEXO VII - Minuta do Contrato
onde se lê: "Concluídos os serviços e decorridos 90(sessenta)...."
leia-se "Concluídos os serviços
e decorridos 90(noventa)...'
Belo Horizonte - MG, 27 de
julho de 2007.
Comissão Especial de
Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA MG
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.2 3342/07
MOD. Concorrênica N.2003/07 Tipo: Menor preço Global. OBJETO: Aquisição de geomembrana de polietileno de alta densidade c/ prestação de serviço e instalação p/ impermeabilização da 1,plataforma do Aterro Sanitário.
Recebimento dos Envelopes :31/08/07 , até às 14:00 - Abertura dos Envelopes :31/08/07 ás 14:30 — Custo do Edital — R$20,00 (Vinte reais) Local: R.
Barão de Piumhi, 92 A, Licitação, Formiga MG 037-3322-5132 / 3322-5142.

(desmontagem e montagem de componentes), usinagem,
fornecimento de materiais, para as sondas Prominas P350,

dper GP300, e unidades de testes.
5 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo

a/MG.

iderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, atra-

iereço: www.copasa.com.br (link: licitações), a partir do dia

COMUNICADO
A exigência de pagamento antecipado de qualquer quantia
para recebimento de empréstimos financeiros, carta de crédito de consórcio e venda de veículos automotores, pode

iC•DEMIG

DATA

COMUNICAÇÃO INTERNA

27/7/2007

aesernpeNmenICETfl1COda ...Vá.,

UNIDADE

'PARA

SAJUC

UNIDADE

DR. JOLCIO CARVALHO PEREIRA

SAJUC

PROTOCOLO

734/07

ASSUNTO/REFERÊNCIA

REPUBLICAÇÃO EDITAL CONCORRÊNCIA 05/2007
Senhor Secretário Assuntos Jurídicos:
Solicitamos autorização para publicação nos jornais MINAS GERAIS e O TEMPO de errata relativa ao
edital Concorrência 05/2007 nos seguintes termos:

ERRATA
Concorrência 05/2007
Objeto: Execução das obras e serviços para a implantação do Centro Administrativo do Estado de
Minas Gerais.
No item 8.1 do Edital onde se lê "Às 10:00 hs do dia 03 de setembro de 2007" leia-se "Ás 10:00 hs
do dia 04 de setembro de 2007" e no parágrafo quarto da Cláusula Décima Terceira do ANEXO VII inuta do Contrato onde se lê: "Concluídos os serviços e decorridos 90(sessenta)...." leia-se
'Concluídos os serviços e decorridos 90(noventa)...'
Belo Horizonte - MG, 27 de julho de 2007.
Comissão Especial de Licitação

Ate ncio

ente,

L CORREA LIMA
SUEL
Presidente da Comissão Especial de Licitação

At,_\ck
AVV\

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

iCCODEMIG
CompanIde de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

ERRATA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

No item 8.1 do Edital onde se lê
"Às 10:00 hs do dia 03 de setembro de 2007"
leia-se
"Ás 10:00 hs do dia 04 de setembro de 2007"
No parágrafo quarto da Cláusula Décima Terceira do ANEXO VII - Minuta do
Contrato onde se lê:
"Concluídos os serviços e decorridos 90(sessenta)...."
leia-se
"Concluídos os serviços e decorridos 90(noventa)...

Belo Horizont iti)27 de julho de 2007.
...\ieb
SUELY IZAB
Presidente da

- EA LIMA
ssão Especial de Licitação

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

1

ACCODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econteko de Ninas Gerai.

Belo Horizonte, 20 de julho de 2007.

limo Sr.
Dr. Sérgio Pessoa de Paula Castro
DD. Procurador do Estado de Minas Gerais
CAPI TAL

1011,

Prezado Procurador,

Com nossos cumprimentos e relativamente à Nota Jurídica 1.441 de 16.03.07,
que cumpre preceito integrante do Decreto Estadual 44.473 de 28.02.2007,
apreciando a minuta do edital licitatório e do instrumento contratual que tem por
objeto a contratação da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive
fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários
para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais,
solicitamos nova análise do seu item 6.2.2 , no que diz respeito à possibilidade
de diferenciação no número dos atestados exigidos, em razão da especificidade
técnica do objeto contratual mediante a pertinente justificativa.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e informações julgadas
necessárias,

IMA
P/ Secré aria de Assuntos Jurídicos da CODEMIG

44 tíZUr—

‘,./

Adriana Torres de Carvalho
Diretor - Consultoria Jurídica
MASP 1127026-1

Rua Aimorés, 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

•

la

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

Procedência: Companhia de Desenvolvimento Econômico
mas Gerais —
CODEMIG
Interessado: Secretário Executivo do Conselho Gestor
Número: 1.441
Data:
16 de julho de 2007
Assunto: Exame da minuta do Edital e seus Anexos para a execução das obras e
serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de
equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.

•

•

NOTA JURÍDICA
Vem a esta Advocacia-Geral do Estado, por meio da
CE.34.CAMG/2007, pedido de análise e emissão de parecer a respeito da minuta
do Edital em referência para submissão daquele material ao Conselho Gestor do
Centro Administrativo, nos termos da previsão do § 2° do art. 7° do Decreto
estadual n.° 44.473, de 28 de fevereiro de 2007.
2.
De ordem do Sr. Advogado-Geral do Estado foram realizadas reuniões
entre os Procuradores do Estado que esta subscrevem e os ilustres assessores
jurídicos da Consulente de modo a adequar os termos do Edital às exigências
legais, sobretudo, àquelas contidas na Lei federal n.° 8.666, de 1993.
3.
Neste contexto, de se dizer que o Edital visa disciplinar a contratação
pública cujo objeto se consubstancia na execução de obras e serviços de
engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamento e

Praça da Liberdade, sin° - Edifício da Advocacia-Geral do Estado - Andar Térreo'L CEP: 30140-912

PCA
•

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1-....1f% ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

2

-.•,. ',.
.i, j
'i
.•
\-,0 ',....„.,...., ,..^ -.,
,,,/,
t57.; h5f*jo ..,,,..—..........•
—
.c• '.
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9, do Estado de
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4.
Conforme nos foi relatado e se encontra demohStz&t1a página virtual
da Consulente, na internet, realizou-se, a tempo e modo, tendo em vista o valor
estimado para a contratação, audiência pública, nos termos do art. 39, da Lei
federal n.° 8.666, de 1993, oportunidade na qual foram detalhados aos
interessados o projeto em apreço, bem como delineada a forma de execução do
empreendimento público, estando tal evento, portanto, regularmente
documentado.

•

5.
Quanto ao conteúdo do Edital e de seus Anexos, de se destacar que, nas
reuniões realizadas, acima mencionadas, foram perpetradas as alterações tidas
como indispensáveis para a submissão do ato convocatór:o as diretrizes da
legislação de regência, afigurando-se-nos, na versão final que segue em anexo,
devidamente rubricada, estar o mesmo em sintonia com as normas e princípios
jurídicos que regem as contratações públicas.
6.

•

Algumas questões, no entanto, merecem sejam registri.-das.

6.1.
A primeira delas, à vista de que o Edital permite a participação de
empresas em consórcio, a de que o ato convocatório optou legalmente, ex-vi do
item 6.1.4, letra 1, em admitir que os atestados comprobatórios da capacitação
técnico-profissional e técnico-operacional poderão ser efetivaçlos, no todo ou em
parte, por qualquer uma das consorciadas, o que atende ao disposto no art. 33,
inciso III, da Lei federal n.° 8.666, de 1993, não se criando, pois, qualquer
restrição na participação de empresas em consórcio.
6.1.1 De se registrar, outrossim, que na análise dos atestados técnicos deverá
ser considerado, no caso de execução de obra ou serviço em consórcio, na
integralidade, salvo discriminação de percentual no próprio atestado.
6.2.
Em segundo lugar, saliente-se, ante o fato de que a previsão de índice de
liquidez corrente e de liquidez geral, os quais visam demonstrar a qualificação
econômico-financeira dos licitantes, são superiores a 1% (um por cento),
percentual este usualmente praticado, que a área técnica da Consulente deverá
motivar a razão da eleição dos índices em questão no percentual de 2% (dois por
cento), bem assim o índice de endividamento total, observando-se o art. 31, § 50,
da Lei federal n.° 8.666, de 1993. Aliás, o Prof. Jessé Torres Pereira Júnior (in,
Comentários à nova Lei de Licitações Públicas, p. 20), adverte:
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A fixação deste índice deve ser acompaeizia_-- -4 atoriamente de
justificativa, o que em grande parte irá inibir a'fixaÇao de índices altos
capazes de afastar interessados.

6.2.1. Igualmente, em relação aos atestados técnicos, em que pese à definição
dos quantitativos serem de natureza discricionária, os mesmos devem ser
exaustivamente motivados quando, como no caso do presente Edital, forem
fixados em relação a cada um dos lotes em que se subdividiu o empreendimento
de sorte a não acarretar violação ao princípio da ampla competitividade. A
propósito esclarece Marçal Justen Filho (M Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, Ed. Dialética, 5a ed., 1998, p. 311):
Pode-se avaliar a experiência anterior quer tendo em vista a natureza
(qualitativa) da atividade como também em função das quantidades
mínimas ou dos prazos máximos na execução de prestações similares.
Existem situações em que o fator quantitativo é relevante, para fins de
qualificação técnico-profissional... Seria reprovável a exigência de
experiência anterior como quantidades mínimas,ou prazos máximos se
isso fosse desnecessário para comprovação da qualificação técnica do
sujeito, em função das peculiaridades do objeto licitado.

6.2.2. Recomenda-se, entretanto, a fim de se evitar questionamentos -uma vez
que o Edital ora permite um só atestado, ora dois para comprovação de
capacidade técnica- que se promova a uniformização dos critérios para a
admissão da comprovação dos quantitativos, ou seja, que se admita ou não o
somatório dos atestados técnicos.
Em terceiro lugar de se dizer que a data agendada para a realização da
6.3
licitação pública, qual seja, 17 de agosto de 2007, está aquém do prazo de 45
(quarenta e cinco) dias a que se refere o art. 21, § 2°, inciso I, alínea b, da Lei n.°
8.666, de 1993. Ainda que o Edital faça menção ao fato que a execução do
objeto licitado será realizada sob o regime de empreitada global, depreende-se
da leitura de todo o ato convocatório, o que inclui a minuta do contrato, que
competirá à empresa ou ao consórcio contratados a execução integral de todo o
empreendimento, o que atrai o preceptivo legal citado para a espécie.
Daí, ad cautelam, entende-se que a data lançada na minuta do Edital para
6.4
recebimento dos envelopes deverá ser retificada de modo a que se respeite o
período de 45 (quarenta e cinco) dias entre a divulgação do aviso da licitação
pública e o recebimento das propostas ou da realização do evento.
Em relação ao quadro que define a equipe técnica mínima para efeito de
6.5
qualificação técnica (item 6.1.4, letra d e d.1, do Edital), há de ser ponderado
que a exigência em questão deve se limitar ao compromisso de disponibilizar
Praça da Liberdade, s/n° - Edifício da Advocacia-Geral do Estado - Andar Terreo -
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equipe na execução do contrato, nos termos do art. 30, § 6°, da Lei n.° 8.666, de
1993.
Deste modo, manifestamo-nos no sentido de que o Edital e seus Anexos
encontram-se em condições de reger o certame a ser oportunamente deflagrado.
Belo Horizonte, 13 de julho de 2007.

N.vavvií& p0,0,14
Sérgio Pessoa de Paula Castro
Consultor Jurídico-Chefe Substituto
Masp. 598.222-8
OAB/MG-62. 597
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Érico An rade
Procurador do Estado
Masp. 1050975-0
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Belo Horizonte, 20 de julho de 2007.

limo Sr.
Dr. Sérgio Pessoa de Paula Castro
DD. Procurador do Estado de Minas Gerais
CAPI TAL

*111

Prezado Procurador,

Com nossos cumprimentos e relativamente à Nota Jurídica 1.441 de 16.03.07,
que cumpre preceito integrante do Decreto Estadual 44.473 de 28.02.2007,
apreciando a minuta do edital licitatório e do instrumento contratual que tem por
objeto a contratação da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive
fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários
para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais,
solicitamos nova análise do seu item 6.2.2 , no que diz respeito à possibilidade
de diferenciação no número dos atestados exigidos, em razão da especificidade
técnica do objeto contratual mediante a pertinente justificativa.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e informações julgadas
necessárias,

Cordi

SUE
A
P/ S creta ia de Assuntos Jurídicos da CODEMIG

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
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Belo Horizonte, 20 de julho de 2007.

limo Sr.
Dr. Sérgio Pessoa de Paula Castro
DD. Procurador do Estado de Minas Gerais
CAPI TAL

Prezado Procurador,

Com nossos cumprimentos e relativamente à Nota Jurídica 1.441 de 16.03.07,
que cumpre preceito integrante do Decreto Estadual 44.473 de 28.02.2007,
apreciando a minuta do edital licitatório e do instrumento contratual que tem por
objeto a contratação da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive
fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários
para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais,
solicitamos nova análise do seu item 6.2.2 , no que diz respeito à possibilidade
de diferenciação no número dos atestados exigidos, em razão da especificidade
técnica do objeto contratual mediante a pertinente justificativa.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e informações julgadas
necessárias,

IMA
P/ Secr aria de Assuntos Jurídicos da CODEMIG

,4driana Torres de Carvalho
Diretor 1 - Consultoria JUI'ídie.13
MASP 1127026-1

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
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Belo Horizonte, 26 de junho de 2007.

limo Sr.
Dr. José Bonifácio Borges de Andrade
DD. Advogado Geral do Estado
CAPI TAL

Prezado Advogado Geral,

Com nossos cumprimentos e cumprindo preceito integrante do Decreto Estadual
44.473 de 28.02.2007, encaminhamos em anexo minuta do edital licitatório e do
instrumento contratual que tem por objeto a contratação da execução das obras
e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de
equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Solicitamos a emissão de parecer para avaliação do Conselho Gestor do Centro
Administrativo, nos termos da previsão do §2° do artigo 7° do Decreto Estadual
mencionado,
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e informações julgadas
necessárias,

Cordial— -nte,
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
1. INTRODUÇÃO
1.1. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS
GERAIS-CODEMIG, sociedade de economia mista da Administração indireta do
Governo do Estado de Minas Gerais, CNPJ 19.791.581/0001-55, leva ao
conhecimento dos interessados que no dia 17 DE AGOSTO DE 2007, ÀS 10:00
hs (DEZ HORAS), em sua sede, à rua dos Aimorés, 1697, Bairro de Lourdes em
Belo Horizonte, neste Estado, através da COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO, procederá à abertura de CONCORRÊNCIA, do tipo "menor preço",
destinada a contratar a EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em regime de
empreitada por preço global. Os envelopes contendo os documentos de
habilitação e a proposta de preços serão recebidos e protocolados ATÉ AS 10:00
HS (DEZ HORAS) DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2007 conforme item 5.1 deste
Edital.
1.2. O recibo de protocolo dos envelopes consistirá prova de sua entrega, sendo
que não serão recebidos propostas, impugnações ou recursos enviados pelo
correio ou feitas por telegramas, fax ou endereço eletrônico, ou entregues em
local diverso do indicado.
1.3. O Edital e seus anexos, encontram-se a disposição dos interessados na Sede
da CODEMIG, à rua, dos Aimorés 1697, Bairro de
Lourdes em Belo
Horizonte/MG, de 9:00 às 12:00 hs. e das 14:00 às 17:00 hs., a partir do dia 16
de julho de 2007 até o dia 14 de agosto de 2007, podendo ser adquiridos
mediante pagamento na Tesouraria da CODEMIG do valor de R$ 50,00
(cinqüenta reais).
Sérgio Pessoa de Paula Castro
Procurador do Escudo
0AliNG 62.5G7 - MASP 5r 222-8
Rua Aimorês, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
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1.4. Alegações relacionadas com o desconhecimento de informações e das
condições locais não serão admitidas ou aceitas para futuras reclamações sendo
obrigatória a todos os interessados a visita técnica ao local de prestação de
serviço.
1.5. A Visita Técnica será obrigatória para todos os interessados a participar da
licitação, isoladamente ou como membro de consórcio e se realizará às 10:00 hs
do dia 06/08/2007 devendo ser designado o representante Responsável
Técnico (RT) da licitante, devidamente credenciado e acompanhado da certidão
de registro emitida pelo CREA em vigor. A CODEMIG, emitirá declaração
comprovando que o Responsável Técnico da Licitante visitou o local das obras
onde tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações, objeto da mencionada licitação, de acordo com o
inciso 111, do Art. 30, da Lei Federal 8.666/93.
1.6. A Garantia da Proposta deverá ser prestada por todas as empresas
interessadas em participar da licitação, seja isoladamente ou como membro de
consórcio, com validade de 120 (cento e vinte) dias contados da data da
apresentação da proposta, em qualquer das modalidades estabelecidas pelo Art.
56 § 1° incisos 1, 11,111, da Lei Federal 8.666/93, devendo a mesma ser depositada
naTesouraria da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas
Gerais - CODEMIG, até às 17:00 hs (dezessete horas) do dia 14 de agosto de
2007. A garantia será de 1% do valor do orçamento de referência da CODEMIG,
representando:
LOTE - 1 - R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte
três reais e oitenta sete centavos);
LOTE - 2 - R$ 3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta
nove reais e noventa três centavos);
LOTE - 3 - R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e
nove reais e oitenta nove centavos);
1.7. Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre a presente licitação
poderão ser obtidos na CODEMIG, junto à Comissão Especial de Licitação — Rua
dos Aimorés, 1697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG, sempre por escrito,
pelo fax (31) 3273-1331, que serão transmitidos a todos os interessados
cadastrados no certame, assim considerados os que retiraram edital na
CODEMIG, bem como os esclarecimentos prestados. As Respostas aos
esclarecimentos serão fornecidas diretamente às empresas que tiverem adquirido
o Edital.
1.8. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Presidente da
Comissão Especial de Licitação, por escrito, até o dia 10 de agosto de 2007,
sendo que as impugnações aos termos do edital e seus anexos observarão a
antecedência mínima de 2(dois) dias úteis da data de abertura do certame.
P

1.9. Não serão recebidas impugnações ou recursos enviados pelo correio ou
feitas por telegramas, fax ou endereço eletrônico, ou entregues em local diverso \00 P°,cy
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do indicado. A remessa de propostas pelos correios é de inteira responsabilidade
da interessada, que deverá, por meios seguros, garantir o protocolo eletrônico da
recepção, na CODEMIG, na forma do presente Edital, até a data e horário
aprazado.
2. DA DISCIPLINA LEGAL
2.1. A presente licitação, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA reger-se-á pela
Lei Federal n° 8.666 de 21.06.93, com alterações introduzidas pela Lei 8.883, de
09.06.94 e supletivamente pelos procedimentos estabelecidos, para o Estado de
Minas Gerais, pelas demais disposições legais e regulamentares vigentes e
aplicáveis, bem como cláusulas e condições deste edital e seus anexos, que dele
constituem parte integrante para todos os efeitos e fins legais.
3. DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS
3.1. Poderá participar da licitação empresa de construção civil, nacional ou
estrangeira autorizada a funcionar no país, regularmente constituída, que esteja
em condições legais de exercício e atenda os requisitos adiante relacionados,
relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal,
qualificação técnica e
econômico-financeira:
a) isoladamente
b) em consórcio

1

b.1) Será permitido consórcio composto de no máximo 3 (três) empresas, por
lote, desde que atendam as condições previstas no Art. 33 da Lei 8.666/93, e
aquelas estabelecidas neste Edital;
b.2) Fica vedada a participação simultânea de empresa em mais de uma
proposta por lote, integrando um consórcio ou isoladamente e de profissional em
mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio;
b.3) A empresa ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela
inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação
e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;
b.4) As consorciadas deverão apresentar individualmente, além dos
documentos comprobatórios de habilitação jurídica, regularidade fiscal, habilitação
geral e econômico-financeira exigidos neste Edital, compromisso de constituição
do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório
de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder com
autoridade para assumir compromissos perante a CODEMIG, bem como a
participação de cada consorciado, atendendo integralmente o disposto no Art. 33
da lei Federal 8.666/93;
b.5) O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo
de conclusão do objeto definido neste Edital,
b.6) As consorciadas deverão apresentar compromisso de que não alterarão a
constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas
que asseguraram a sua habilitação;
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b.7) As consorciadas deverão apresentar compromisso de que não se constituem
nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o
consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes; e
b.8) As consorciadas deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura
do contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição do
Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das
empresas, para autorizar a alienação de bens do ativo fixo e registrado no
órgão competente. O contrato de consórcio deverá observar, além dos
dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste
subitem 3.1.b;
3.2 - NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA PRESENTE CONCORRÊNCIA:
a) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração
pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal;
b) Empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com a CODEMIG;
c) Empresa em processo de falência, concordatária ou em recuperação
judicial;
d) Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios,
sejam funcionários ou empregados ou ocupantes de cargo comissionado
da CODEMIG;
e) Autor do projeto de engenharia, pessoa física ou empresa da qual dito
autor seja dirigente, gerente, acionista ou controlador, responsável técnico
ou sub-contratado.
3.3 - No presente Edital somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a
pessoa ou pessoas por ela credenciada. Nenhuma pessoa, ainda que munida de
procuração, poderá representar mais de uma empresa junto à CODEMIG, nesta
CONCORRÊNCIA, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.
3.4. A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade do
licitante, que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
3.5. A participação na licitação implica a aceitação integral dos termos deste
Edital, de seus anexos e das normas legais e regulamentares que o embasam,
bem como das cláusulas contratuais a serem pactuadas conforme minuta em
anexo.
4. DO OBJETO
4.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa,
nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e na minuta de contrato
integrante, para contratação pela CODEMIG, de EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
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NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
4.2. Todos os serviços e obras estão especificados nos Anexos deste Edital que
passam a fazer parte integrante do presente edital independente de transcrição.
Os projetos, especificações, anexos e demais documentações da licitação são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento, mesmo que omitido em outro, será considerado especificado para
essa licitação.
4.3. A realização da obra e entrega dos serviços será feita na cidade de BELO
HORIZONTE- MG, região de Venda Nova.
4.4. O empreendimento do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais
será licitado em 03 (três) lotes conforme detalhado a seguir:
LOTE 1 - Compreende as obras de INFRA-ESTRUTURA
compostas de
Terraplenagem, Drenagem Superficial, Irrigação, Meio Ambiente, Redes Externas,
Paisagismo, Pavimentação, Praça Cívica, PALÁCIO DO GOVERNO contendo,
fundação e estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio,
Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas (SPDA), Sistema de Automação
Predial (SAP), Sistema de Detecção Alarme e Incêndio (SDAI), Sistema de Ar
Condicionado e Cabeamento estruturado, AUDITÓRIO incluindo fundação e
estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio, Sistema de
Proteção a Descargas Atmosféricas (SPDA), Sistema de Automação Predial
(SAP), Sistema de Detecção Alarme e Incêndio (SOAI), Sistema de Ar
Condicionado e Cabeamento estruturado.
LOTE 2 - Compreende as obras da SECRETARIA PRÉDIO - 1,
inclusive
fundação e estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio,
Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas (SPDA), Sistema de Automação
Predial (SAP), Sistema de Detecção Alarme e Incêndio (SDAI), Sistema de Ar
Condicionado e Cabeamento estruturado.
LOTE 3 - Compreende as obras da SECRETARIA PRÉDIO - 2 e
CENTRO DE
CONVIVÊNCIA, inclusive fundação e estrutura, arquitetura e acabamentos,
elétrica, hidráulica, incêndio, Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas
(SPDA), Sistema de Automação Predial (SAP), Sistema de Detecção Alarme e
Incêndio (SOAI), Sistema de Ar Condicionado e Cabeamento estruturado.
5. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA
PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. O interessado deverá protocolar na sede da CODEMIG, à Rua Aimorés,
1697, Belo Horizonte/MG, até às 10 (dez) horas do dia 16 de agosto de 2007, o
envelope contendo o envelope A e o envelope B como se segue:
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. ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
. ENVELOPE B — PROPOSTA DE PREÇO - IDENTIFICAÇÃO DO LOTE
Cada envelope será identificado (A ou B) mencionando-se ainda, os dizeres:
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO — A
ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇO — B - IDENTIFICAÇÃO DO LOTE
CONCORRENCIA: 05/07
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
NOME DO LICITANTE:
ENDEREÇO DO LICITANTE:
TELEFONE/FAX:
5.2. Os envelopes deverão ser apresentados lacrados, distintos, indevassáveis,
sob pena de não aceitação da participação na licitação e sua devolução imediata.
5.3. Os documentos apresentados não poderão conter emendas ou rasuras
capazes de comprometer sua higidez, a juizo da Comissão Especial de Licitação.
5.4. Caso necessário, o Envelope B poderá ser apresentado em mais de um
volume devidamente identificado e numerado seqüencialmente.
5.5. Os envelopes serão recebidos na portaria da CODEMIG impreterivelmente
até o horário especificado no item 5.1, prazo preclusivo do direito de participação.
Caso necessário, no horário de encerramento do prazo, serão distribuídas senhas
aos presentes.
5.6. O recibo de protocolo dos envelopes é prova de sua entrega.
5.7. Não serão recebidas propostas, impugnações ou recursos enviados pelo
correio ou por telex, telegramas, fax ou endereçamento eletrônico, ou ainda
entregues em local diverso do indicado.
5.8. Todos os documentos do ENVELOPE A poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de
imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis.
5.9. Quando os documentos do ENVELOPE A forem apresentados em fotocópia,
sem autenticação passada por cartório competente, a licitante deverá apresentar
os originais na reunião de abertura dos documentos de habilitação, no horário
requerido pela Comissão de Licitação que os autenticará, se for o caso.
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5.10. A inserção de qualquer documento da PROPOSTA DE PREÇO no
ENVELOPE A da DOCUMENTAÇÃO de HABILITAÇÃO, acarretará a exclusão
sumária da licitante no certame.
5.11. Todos os documentos deste ENVELOPE, deverão estar numerados
seqüencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número
exato.
5.12. A eventual falta de numeração e/ou duplicidade de numeração ou ainda a
falta da rubrica nas folhas, será suprida pelo representante credenciado ou por
membro da Comissão de Licitação, na sessão de abertura do respectivo
ENVELOPE, nos termos do presente Edital.
6.

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.1. Para comprovar sua qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômicofinanceira, a licitante deverá apresentar no envelope A, em uma via, em original
ou cópia autenticada por cartório competente ou publicação em jornal oficial,
encadernados em páginas seqüencialmente numeradas e rubricadas, os
seguintes documentos de habilitação, todos dentro de seu prazo de validade,
vedada sua substituição por protocolo de requerimento para sua obtenção.
6.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
6.1..2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo à sede do licitante;
c) Prova de regularidade para com as fazendas, a saber:
c.1) Fazenda Federal — incluindo a Certidão Negativa de Débitos de Tributos
e Contribuições Federais e a Certidão negativa quanto à Dívida Ativa da
União, ou a certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos,
contribuições federais e à Dívida Ativa;
c.2) Fazenda Estadual — da sede da Empresa;
c.3) Fazenda Municipal — da sede da Empresa.
d) Prova de regularidade com a Previdência Social — CND;
e) Prova de regularidade com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal.
P.:&:x;a de
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6.1.3 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO GERAL
a) Carta de apresentação dos documentos de habilitação(Modelo - Anexo I),
contendo as seguintes informações:
a .1. Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação;
a .2. Prazo de validade da proposta, não inferior a 120 (cento e vinte) dias;
a .3. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregados menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXIII do art. 7° da Constituição
Federal (Lei n° 9.854/99);
a .4. Credenciamento do(s) representante(s) legal(is)
6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA
a) Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da empresa e dos
seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da licitante,
exercício de 2007;
b) Atestado(s) ou certidão(s) de capacidade técnica comprovando que a
licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para abertura
do presente certame, profissional(is) de nível superior ou outro(s)
reconhecido(s) pelo CREA nas respectivas categorias profissionais
exigidas, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os
serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, obras e serviços de características técnicas similares às
do objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica
e de valor significativo são as seguintes, não se admitindo atestado(s) de
fiscalização ou supervisão de obras e serviços:

LOTE — 1
1- Ter executado em Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos.
2- Ter executado obra(s) de construção predial com instalação/ montagem
dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central tipo
água gelada, sistema de detecção de alarme conta incêndio, instalações
elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado
LOTE —2
1- Ter executado em Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos.
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2- Ter executado obra(s) de construção predial com instalação/ moii-tagerridos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central tipo
água gelada, sistema de detecção de alarme conta incêndio, instalações
elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.
LOTE -3
1 - Ter executado em Contrato de Empreitada por Preço Global ou
EPC ou TURN-KEY, os serviços de construção predial e
acabamentos.
2 Ter executado obra(s) de construção predial com instalação/
montagem dos equipamentos compreendendo sistema de ar
condicionado central tipo água gelada, sistema de detecção de
alarme conta incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e
cabeamento estruturado.
c)Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional registrado no
CREA da respectiva região onde os serviços foram executados, que comprove(m)
que a licitante, tenha executado como contratada principal ou membro de
consórcio para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, obras e serviços de características técnicas similares às do objeto da
presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores
significativos são:
LOTE -1

1- Ter executado em 1(um) Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento,
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de ar
condicionado com capacidade superior a 500TR, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.

2- Ter executado em 1(um) Contrato, estrutura(s) em concreto armado e/ou
protendido com altura mínima de 35m e vão livre mínimo de 80m, inclusive vigas
pré-moldadas ou moldadas in loco e com as seguintes parcelas significativas:
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2.1 Concreto Estrutural

10.000m3;

2.2 Formas

42.000m2;

2.3 Aço

1.000.000kg;

2.4 Protensão

100.000kg.

3- Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos,
construção de sistema viário, estacionamento/garagem, terraplenagem,
pavimentação, paisagismo e urbanismo, com as seguintes parcelas significativas:
3.1- Área construída de Edificações

10.000m2;

3.2- Sistema viário e/ou estacionamento/garagem

77.000m2;
3.3- Execução de estacas com 0 25cm (Pré-moldadas, Franki ou Escavadas)
3.800m;
3.4- Execução de escavação mecânica e carga de material de 1a. Categoria
370.000m3;
3.5- Concreto betuminoso Usinado a quente (CBUQ)

7.800ton;
3.6- Sub-Base e/ou Base de bica corrida/brita graduada/material granular
21.300m3;
3.7- Esquadrias de Alumínio com Vidros.

3.350m2;

3.8- Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

8.600m2;

3.9- Impermeabilizações

7.750m2;

3.10- Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito

32.100m2;

3.11- Cimbramento metálico

134.000m3;

3.12- Conjunto de Subestações com potência de transformação
1.000KVA

1 Conjunto;

4- Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os seguintes serviços:
4.1- Sistema de irrigação de parques e/ou jardins;
4.2- Isolamento termo-acústico;
4.3- Sistema " Structural Glazing" e/ou pele de vidro;
4.4- Concreto estrutural com Fck 35 Mpa, com adição de Silica/Micro-sílica.
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LOTE —2
1- Ter executado em 1(um) Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento,
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de ar
condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.
2- Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos,
estruturas de concreto armado, com as seguintes parcelas significativas:
2.1- Área construída de Edificações

58.000m2;

2.2- Execução de estacas com 0 25cm (pré-moldadas, Franki ou Escavadas)
5.600m;
2.3- Aço

2.400.000kg;

2.4- Formas

128.000m2;

2.5- Concreto estrutural

19.000m3;

2.6- Vidros laminados e/ou vidros temperados
2.7- Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado
2.8- Impermeabilizações

14.200m2;
42.000m2;
7.200m2;

2.9- Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
2.10- Cimbramento metálico

78.000m2;
210.000m3;

2.11- Conjunto de Subestações com potência de transformação
3.500KVA

1 Conjunto;

3- Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os seguintes serviços:
3.1- Isolamento termo-acústico;
3.2- Sistema de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos;
3.3- Sistema " Structural Glazing" e/ou pele de vidro;
3.4- Concreto estrutural com Fck 35 Mpa, com adição de Silica/Micro-sílica.

(
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LOTE -3
1- Ter executado em 1(um) Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento,
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de ar
condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.
2- Ter executado em até 2(dois)
fundações,

acabamentos,

Contratos, obra(s) de edificação(ões),
pisos,

esquadrias

e
vidros,
cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto armado, com as seguintes
parcelas significativas:

2.1- Área construída de Edificações

61.000m2;

2.2- Execução de estacas com 0 25cm (pré-moldadas, Franki ou Escavadas)
6.300m;
2.3- Aço

2.500.000kg;

2.4- Formas

136.000m2;

2.5- Concreto estrutural

20.000m3;

2.6- Vidros laminados e/ou vidros temperados

1111

14.200m2;

2.7- Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

43.000m2;

2.8- Impermeabilizações

9.700m2;

2.9- Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
2.10- Cimbramento metálico

83.000m2;
220.000m3;

2.11- Conjunto de Subestações com potência de transformação
3.750KVA

1 Conjunto;

3- Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os seguintes serviços:
3.1- Isolamento termo-acústico;
3.2- Sistema de esgoto a vácuo/estação de tratamento de esgotos;
3.3- Sistema " Structural Glazing" e/ou pele de vidro;
3.4- Concreto estrutural com Fck .?. 35 Mpa, com adição de Sílica/Micro-sílica.
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d) Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado no qual os
profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação
técnica, declarem que participarão, permanentemente, a serviço da licitante, das
obras e serviços objeto desta licitação, conforme Modelo do Anexo II;
d.1 E ui e Técnica mínima a ser com rovada:
FORMAÇÃO
Engenheiro Civil

FUNÇÃO
Coordenador
de
Obras
Engenheiro Civil
Gerente de Obras
Engenheiro Civil
Gerente de Produção
Engenheiro Civil
Gerente
de
Engenharia
Engenheiro Mecânico Engenheiro
de
Montagem Mecânica
Engenheiro
Engenheiro Eletricista
Eletricista
Engenheiro Civil
Engenheiro
de
Planejamento
Curso Superior
Gerente
Administrativo
Curso Superior
Gerente de Qualidade
e Meio Ambiente
Curso Superior
Gestor Ambiental
Engenheiro
com Segurança
do
Especialização
Trabalho
Médico
com Médico do Trabalho
especialização

LOTE 1
1

LOTE 2
1

LOTE 3
1

1
2
1

1
3
2

1
3
2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

e) Atestado de Visita passado pela CODEMIG, em nome da licitante de que esta,
através de seu representante Responsável Técnico (RT), visitou os locais onde
serão executadas as obras e serviços, tomando conhecimento de todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, no
dia e hora marcada no subitem 1.5, deste Edital;
f).Compromisso de constituição de consórcio, conforme indicado no subitem 3.1,
alínea "h" deste Edital.
g) Para atender aos subitens
6.1.1,
6.1.2,
6.1.3, 6.1.4, as empresas
consorciadas deverão apresentar a sua documentação isoladamente, e
comprovar a sua habilitação individualmente sob pena de inabilitação do
consórcio.
h).Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica profissional e
técnico operacional, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque,
os seguintes dados: data de início e término das obras e serviços; local de
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execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s)
responsável(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e número(s) de
registro(s) no CREA; especificações técnicas das obras e serviços e os
quantitativos executados.
i).Cada atestado deverá vir acompanhado por um espelho/resumo onde a licitante
destacará qual o subitem do Edital que o mesmo atenderá; a descrição das obras
e serviços executados com as quantidades; o nome do RT e o n° do registro do
atestado no CREA; sua situação funcional na empresa licitante; o local das obras
e serviços e qual(ais) a(s) obra(s)/serviço(s) cuja execução o atestado comprova
(Modelo Anexo III); bem como deverá ser destacado com marcador de texto,
preferencialmente na cor amarela, no correspondente atestado, a(s)
obra(s)/serviço(s) que se presta(m) para comprovação de atendimento da(s)
exigência(s).
j).Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
a)empregado; ou
b) sócio; ou
c) Diretor/Administrador; ou
d) Responsável Técnico.
k).A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá
atender os seguintes requisitos:
k.1) Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na
DRT ou, ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
k.2) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
k.3) Diretor/Administrador: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade anônima;
k.4) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou
Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT.
I) A comprovação da capacitação técnico-profissional e técnico-operacional
exigidos neste Edital poderá ser efetivada, no todo ou em parte, por qualquer uma
das consorciadas.
m) Deverá ser apresentado ainda o "Curriculum Vitae" dos profissionais indicados
para fins de comprovação de capacitação técnica, nos termos do Modelo
constante do Anexo IV.
6.1.5 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
FINANCEIRO
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios.
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b) Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial
expedida pelo distribuidor de sede da pessoa jurídica, ou de execueão
patrimonial, com data não anterior a 30 (trinta) dias contados da data prevista
para a entrega das propostas.
c) Comprovação de boa situação financeira da empresa, através do cálculo de
índices contábeis abaixo previstos:
c.1)

índice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 2,0;

ILC = AC / PC,
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante.
c.2)

índice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 2,0;

ILG = AC + RLP / PC + ELP,
AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável de Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível de Longo Prazo.
c.3)

onde:

onde:

índice de Endividamento Total - IET - igual ou inferior a 0,45;

IET = (PC + ELP) / AT;
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível de Longo Prazo.
AT = Ativo Total.

onde:

d) Recibo firmado pela CODEMIG, comprovando o recolhimento pela licitante, da
"Garantia de Proposta".
e) A Garantia de Proposta terá o prazo de validade mínimo de 120 (Cento e vir te)
dias, contado da data de entrega dos documentos de habilitação e da proposta de
preços.
f) Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de
validade da Proposta e/ou do prazo de validade da Garantia de Proposta (Fiança
Bancária ou Seguro Garantia), deverá a licitante, independente de comunicacão
formal da CODEMIG, revalidar, por igual período, ambos os documentos, :,ob
pena de ser declarada desistente do feito licitatório.
g) A Garantia de Proposta na forma de Carta de Fiança, deverá obedecer ao
modelo constante do Anexo IV - A deste Edital.

ç.
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h) No caso de Seguro Garantia, a licitante deverá apresentar a apólice e
anexos, contendo as cláusulas gerais e especiais.

SEUS

i) A Garantia de Proposta, após formalmente requerida, será liberada no prazo de
10 (dez) dias úteis após esgotada a fase administrativa de habilitação para as
empresas inabilitadas e após a adjudicação, para as demais empresas exceto a
vencedora da licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a assinatura do
Contrato.
7— ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
7.1 - A Proposta de Preço, apresentada no Envelope B, em uma única via, em
português, sem emenda, rasura ou entrelinha que comprometa sua higidez a
juizo da Comissão Especial de Licitação, deverá ser datada e assinada pelo
representante legal do licitante, em invólucro opaco e lacrado, contendo as
seguintes indicações:
ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS — B — IDENTIFICAÇÃO DO LOTE
CONCORRENCIA 05/07
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
NOME DO LICITANTE:
ENDEREÇO DO LICITANTE:
TELEFONE/FAX:
7.1.1 — As licitantes deverão apresentar separadamente para cada lote q_ie
pretenda participar toda a documentação exigida para a Proposta de Preços.
7.2 -Todos os documentos do ENVELOPE B deverão estar numeradDs
seqüencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu númE ro
exato;
7.2.1 - A eventual falta de numeração, deverá ser suprida pelo representante ia
licitante ou por membro da Comissão de Licitação na seção de abertura das
propostas.
7.3 - O ENVELOPE B deverá conter todos os elementos a seguir relacionados
a) Carta de apresentação da proposta de preço (Modelo Anexo VI);
b) Prazo de execução das obras e serviços, em dias consecutivos, que no
poderá ser superior aos seguintes prazos:
Lotei: 27 (vinte e sete) meses
Lote2: 26 (vinte e seis) meses
Lote3: 25 (vinte e cinco) mess
C
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c) Preço global em Real (R$) expresso em algarismos e por extenso.
d)Planilhas de Serviços e Quantidades, com valores monetários, em Real (R$),
conforme Lista de Serviços e Quantidades fornecida (Anexo IX), em papel e em
mídia eletrônica (CD-ROM), cujos itens, discriminações, unidades de mediçãe e
quantidades não poderão ser alterados pelas licitantes, exceto quando
devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
expedidos pela Comissão de Licitação. Em caso de conflito entre as informações
constantes no documento impresso e aqueles constantes em meio magnético, as
primeiras prevalecerão sobre as segundas.
e)
Cronograma de implantação físico-financeiro, detalhando os marcos
contratuais principais e os correspondentes eventos com periodicidade de 30
(trinta) dias corridos;
f) Cronograma de Eventos de Pagamentos com periodicidade de 30 (trinta) dias
corridos para:
f.1 ) Cronograma de Pagamentos do LOTE — 1
f.1.1 —Obras
Instalação de Canteiro, mobilizações, operação e manutenção do Canteiro e
desmobilizações;
Obras Civis de Infra-estrutura;
Obras Civis do Palácio do Governo;
Obras Civis do Auditório;
f.1.2 — Equipamentos e Sistemas
Fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos e sistemas do:
Palácio do Governo
Auditório
Praça Cívica
f.2) Cronograma de Pagamentos do LOTE — 2
f.2.1 — Obras
Instalação de Canteiro, mobilizações, operação e manutenção do Canteiro e
desmobilizações;
Obras Civis da Secretaria Prédio 1
f.2.2 — Equipamentos e Sistemas
Fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos e sistemas da:
Secretaria Prédio 1
f.3) Cronograma de Pagamentos do LOTE — 3
f.3.1 — Obras
Instalação de Canteiro, mobilizações, operação e manutenção do Canteiro e
desmobilizações;
Obras Civis da Secretaria prédio 2
Obras Civis do Prédio de Convivência
f.3.2 — Equipamentos e Sistemas
Fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos e sistemas da:
Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
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Secretaria Prédio 2
Prédio da Convivência
7.3.1 - A Planilha de Serviços e Quantidades (Anexo IX) consta o item de
mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e à instalação e do canteiro de
apoio das obras e serviços, não devendo os custos serem diluídos ou acrescidos
nos preços unitários dos outros serviços.
7.3.2 - A licitante apresentará o planejamento de instalação do canteiro de apoio
das obras e serviços e seu Lay Out de implantação e o local escolhido.
7.3.3 - O escritório de apoio das obras e serviços será de propriedade da
Contratante e deverá ser construído conforme projeto apresentado no lote 1.
7.3.4 - A Planilha de Serviços e Preços em meio magnético (CD-ROM) deverá ser
feita com base no programa MS-EXCEL da Microsoft e apresentada pela licitante
junto com sua Proposta de Preços.
7.4 - A proposta da licitante deverá ser elaborada levando-se em consideração
que as obras e serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica e de
aprimorado acabamento e, ainda, entregues em perfeitas condições de
funcionamento.
7.5 - A licitante deverá considerar incluídas nos valores propostos todas as
despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, encargos sociais,
ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, vigentes
até a data de referência do orçamento da CODEMIG que possam influir direta DU
indiretamente no custo de execução das obras e serviços e, ainda, as despesas
relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos.
A omissão ou a incorreção de qualquer destas despesas não desobriga a licitante
contratada de executar o serviço ou fornecer o equipamento, sem qualquer cuto
adicional para a CODEMIG.
7.6 — Os preços considerados pela licitante deverão ser os preços normais de
mercado, neles incluída toda a tributação devida. Entretanto a licitante deverá
levar em conta que, tendo em vista a possibilidade de a CODEMIG vir a gozar de
isenção da alíquota interna de ICMS (não incluída a alíquota interna do Estado
de origem, caso a mercadoria provenha de outro Estado, na conformidade do
convênio aprovado pelo CONFAZ), fica a licitante advertida de que, no momento
do pagamento da fatura caso a isenção ocorra, será deduzido o valor do imposto
que seria devido ao Estado de Minas Gerais.
7.7 — As Quantidades de serviços, equipamentos, sistemas e demais elementos
constantes das Planilhas fornecidas neste Edital distintamente para cada Lo:e
deverão ser calculadas com base nos projetos executivos, memoriais descritivo; ,
cadernos de especificação, metodologia dos trabalhos e todos os documentos
integrantes das especificações, que deverão ser conferidos e analisados
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detalhadamente pelas licitantes e não poderão ser alterados devendo as
variações, se encontradas, serem assumidas integralmente pela licitante.
7.8 — Em nenhuma hipótese a CODEMIG se responsabilizará por qualcuer
variação de quantidades, especificações, serviços que a licitante deixar de
considerar em seu preço alegando desconhecimento ou insuficiência de dados ou
projetos.
7.9 - O Valor Global Orçado para as obras e serviços objeto desta
licitação referidos ao mês de MAIO /2007 é de:
LOTE - 1 - R$ 172.562.386,02 (cento setenta e dois milhões, quinhentos sessen a e
dois mil, trezentos oitenta seis reais e dois centavos);
LOTE - 2 - R$ 350.983.993,17 (trezentos cinqüenta milhões, novecentos oitenta e
três mil, novecentos noventa três reais e dezessete centavos);
LOTE - 3 - R$ 374.760.988,93 (trezentos setenta quatro milhões, setecentos e
sessenta mil, novecentos oitenta oito reais e noventa três centavos
7.10 - A não apresentação ou apresentação incompleta de quaisquer dos itens
supra implicará a desclassificação do licitante.
7.11 A proposta deverá ser assinada por profissionais devidamente habilitados, e
deverão ser observadas as exigências dos artigos 13 e 14 da Lei FedE ral
5.194/66.
8 - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA E JULGAMENTO
8.1. Às 10:00 hs do dia 17 de agosto de 2007, em sessão pública, a Comissão
procederá a abertura dos Envelopes A, cujos documentos serão rubricados pe os
seus membros e por representantes de licitantes presentes.
8.2. Na mesma sessão, será rubricado, externamente, pelos membros da
Comissão e por representantes presentes, o fecho dos Envelopes B, que
permanecerão lacrados até a fase seguinte.
8.3. Realizado o exame e julgamento da documentação constante dos Envelopes
A, a Comissão publicará no Jornal Oficial do Estado - "Minas Gerais" e no jornal
"O Tempo", o respectivo resultado, que será também comunicado, por fax, as
licitantes.
8.4. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, ou decidido eventi. al
recurso interposto, a Comissão comunicará aos licitantes, por fax, a data, a hora e
o local em que será aberto o Envelope B, com a proposta de preço.
8.5. Serão devolvidos fechados, os Envelopes B, ao participante definitivamente l
inabilitado.
\
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8.6. No dia, hora e local determinados em convocação para a sessão púb ica
encaminhada aos licitantes participantes, a Comissão procederá à abertura dos
Envelopes B, cuja documentação será imediatamente rubricada por seus
membros e por representantes de licitantes presentes.
8.7. Julgada a Proposta de Preço , a Comissão publicará no Jornal Oficial do
Estado - "Minas Gerais" e no jornal "O Tempo", o respectivo resultado, que s erá
também comunicado, por fax, aos licitantes.
8.8. Para maior celeridade, os licitantes poderão desistir expressamente do prazo
de 5(cinco) dias úteis para recurso, o que possibilitará à Comissão passar
imediatamente à fase seguinte da licitação.
8.9. A Comissão poderá promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originalmente do envelope.
8.10. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da
fase subseqüente do procedimento licitatório.
8.11. Finda a fase de habilitação e abertos os Envelopes B, o licitante não mais
será excluído da licitação por motivo relacionado com a habilitação, salvo iam
razão de fato superveniente ou somente conhecido após o julgamento, e na
conformidade de ato escrito e motivado da Comissão.
8.12. De cada sessão lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e
também, quando sessão pública, por representantes dos licitantes.
8.13. Após a fase de habilitação não caberá desistência por parte de licitante,
salvo por motivo justo e aceito pela Comissão.
8.14. O resultado das decisões da Comissão será publicado no Jornal Oficial do
Estado - "Minas Gerais" e no jornal "O Tempo", e comunicado via fax aos
licitantes participantes, abrindo-se o prazo de 5(cinco) dias úteis para eventuais
recursos.
9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
9.1. A proposta será julgada pelo seu valor GLOBAL, desde que atendidos os
requisitos estabelecidos nesta licitação e os previstos na legislação pertinente,
sendo que os preços unitários serão examinados relativamente à sua adequaçao,
proporcionalidade e exeqüibilidade.
9.2 - Na data, hora e local comunicados, a Comissão de Licitação, abrirá o
ENVELOPE B das licitantes habilitadas e divulgará o valor global de ca ia
proposta cujos documentos serão analisados e rubricados pelos representantes
das licitantes presentes e rubricados pela Comissão de Licitação.

c
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9.3 - A Comissão de Licitação verificará a PROPOSTA DE PREÇO quanto a
eventuais erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação,
na forma seguinte:
a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por exten
30,
prevalecerá o valor por extenso;
b) No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a
quantidade e o preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço
unitário;
c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade
correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço
unitário e a quantidade;
d) No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas.
9.4 - O preço total da proposta será ajustado pela CODEMIG, em conformidaie
com os procedimentos enumerados no subitem precedente para correção Je
erros meramente formais. O valor resultante consistirá no preço-corrigido global
da PROPOSTA DE PREÇO.
9.5 - A Comissão de Licitação analisará a PROPOSTA DE PREÇO das licitantàs
habilitadas, desclassificando aquela que:
a) deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos neste Edital,
,)11
apresentá-los em desacordo com qualquer exigência deste Edital; ou
b) apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas dos demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou
a fundo perdido;
d) apresentar preço global ou preço unitário (para um ou mais serviços) irrisólio
ou simbólico ou de valor zero ou excessivo; ou
e) apresentar preço global, superior ao limite estabelecido no item
9.8,
inexeqüível, observado o disposto no art. 48 da Lei Federal 8.666/93;
f) deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços;
g) apresentar prazo de execução das obras e serviços objeto desta licitação
diferente do estabelecido neste Edital.
9.6 - Observado o critério de aceitabilidade da proposta estabelecido nos
subitens anteriores, a Comissão de Licitação classificará as propostas pela
ordem de menor preço global, em Real (R$), e divulgará a classificação rio
órgão oficial do Estado — "MINAS GERAIS" e no jornal "O Tempo. Seâ
classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o menor Preço. A
seqüência da classificação se fará pela ordem crescente do Preço.
9.7. - Poderá ser desclassificada, a juízo da Comissão e por ato motivado, a
proposta que contiver preço incoerente, excessivo ou manifestameni e
inexeqüível, ou que não atenda as exigências deste edital, nos termos dos artigos
44 e 48 da Lei 8.666/93; e que não se refira à integralidade do objeto, ou que
contiver rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de
linguagem capazes de dificultar o julgamento.
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9.8 — Os preços globais propostos pelas licitantes para cada um dos Lotes, r ão
poderá ser superior a 10% (dez por cento) acima do valor constante do item 7.9.
9.9 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-s13-á
através de sorteio, em ato público, ao qual todas as licitantes classificadas se..ão
convocadas, em horário e local a serem definidos pela Comissão de Licitação.
9.10 - No julgamento das propostas não serão consideradas ofertas e out -as
informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências
10- DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
10.1. A autoridade competente homologará e adjudicará o objeto licitadc à
primeira classificada, se outra não for sua decisão, nos termos da Lei e deste
Edital.
10.2. - A Comissão de Licitação comunicará formalmente este ato às licitantes.
10.3. Realizado o julgamento final e esgotado o prazo para recurso, o resultado
da licitação será submetido à homologação do Diretor Presidente da CODEMIG,
para adjudicação do objeto da licitação ao vencedor(es).
10.4. O contrato será celebrado com o licitante vencedor(es), em conformidade
com este Edital, com a legislação aplicável e com a minuta anexa, salvo no caso
de recusa justificada.
10.5. O prazo para assinatura do contrato é de 10(dez) dias úteis contados da
data da ciência da notificação. Convocado, o adjudicatário que não comparecer
no prazo e condições estabelecidos decairá do direito à contratação.
10.6. Caso o primeiro classificado desista formalmente do direito de ser
contratado, por motivo considerado justo e acatado pela CODEMIG, s3rá
convocado para exercer o mesmo direito, o licitante classificado em segundo
lugar, nas mesmas condições da proposta vencedora.
11 — IMPUGNAÇÃO E RECURSO
11.1 - A impugnação do Edital e de seus anexos, deverá ser dirigida à autoridade
que assinou o Edital e protocolada no Protocolo Geral da CODEMIG:
a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada p3ra
recebimento da proposta objeto deste Edital;
b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento da
proposta objeto deste Edital;
11.1.1- Tomar-se-á por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusão da
data fixada para recebimento da proposta objeto deste Edital e a inclusão da data
do vencimento para o recebimento das impugnações.
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11.1.2- Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessaco,
dando-se ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura dos
envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
11.1.3-A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a Ela
pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇO à Comissão de Licitação, junto cc m
as outras licitantes, na data, hora e local fixados no presente edital.
11.2 - Dos atos relativos a esta licitação cabe recurso administrativo, com efe to
suspensivo, no prazo de 05(cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou lia
lavratura da ata. Divulgada a decisão da Comissão de Licitação, no tocante à fase
de habilitação ou de classificação, se dela discordar, a licitante terá o prazo de 1)5
(cinco) dias úteis para interpor recurso, contado da data de intimação lio
resultado.
11.3 - Interposto o recurso, em qualquer fase da licitação, dele se dará ciência
formalmente às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
11.4 - O recurso deverá ser interposto ao Presidente da Comissão de Licitação
da CODEMIG, e entregue, mediante protocolo, no Edifício Sede, situado à rua
dos Aimorés n° 1.697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte — MG de 2' a 6' feira,
das 8h às 12h e das 14h às 18h.
11.4.1 - O recurso poderá ser interposto via fax N.c's (0xx31) 32731331, dentro lio
prazo regulamentar, desde que a licitante apresente o respectivo original no
protocolo, respeitado o prazo de 05 (cinco) dias corridos, da data do término lio
prazo recursal.
11.4.2 - A Comissão de Licitação poderá, no prazo de 05(cinco) dias úteis
reconsiderar a sua decisão ou fazer subir o recurso àquela autoridace,
devidamente informado, para que dele se digne conhecer, em última instância, no
sentido de dar-lhe provimento ou não, cuja decisão será também proferida no
prazo de 05(cinco) dias úteis contados do recebimento.
11.5- O recurso referente à fase de habilitação ou de classificação, terá efe to
suspensivo.
11.6 - A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condiçõ .3s
deste Edital não será conhecido.
11.7 -Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de
início e incluir-se-á o do vencimento.
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12- PRAZO CONTRATUAL
12.1 - O prazo máximo para execução das obras e serviços será aquE le
apresentado no item 7.3.b, contado a partir da data da expedição da Ordem lie
Serviço.
12.1.1 -A expedição da Ordem de Serviço somente se efetivará após a
publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Min as
Gerais — "Minas Gerais".
12.2 - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admiti ia
nas condições estabelecidas no parágrafo 1°, incisos 1 a VI, art. 57 da Lei Fede -al
8.666/93.
13- PAGAMENTOS
13.1 - Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, a
CODEMIG terá 05(cinco) dias úteis, após formalmente comunicado pela licitante
contratada, para a conferência da medição, pela constatação da conclusão dos)
evento(s) relacionado(s) no Contrato, bem como pela verificação e conferência da
documentação hábil de cobrança.
13.2 - Somente serão pagos obras e serviços efetivamente executados e
equipamentos e sistemas cujas etapas (eventos) previstas nos Cronograrr as
estejam cumpridas e após a verificação da Regularidade fiscal da Contratada.
13.3 - Ocorrendo a antecipação do cronograma de execução das obras e serviços
a CONTRATADA fará jus à sua medição e ao devido pagamento nas mesn- as
condições já estabelecidas neste Edital, com prévia e expressa autorização da
CODEMIG.
13.4 - Os pagamentos serão efetuados até o 300 (trigésimo) dia do rr ês
subseqüente ao da medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente :;er
emitida até 5 (cinco) dias úteis após a certificação por representante da
CODEMIG designado para esse fim.
13.5- Os valores correspondentes a cada medição deverão ser apresentados , 3m
Notas Fiscais distintas, sendo uma para obras e serviços e outra para
equipamentos/sistemas.
13.6 - De acordo com a Instrução Normativa n.° 3 de 2005, do Instituto Nacional
do Seguro Social do MPAS, a CODEMIG, fará a retenção de 11% (onze liar
cento) sobre o valor dos serviços discriminados na nota fiscal de prestação de
serviços e efetuará o recolhimento à Seguridade Social, até o dia 02 (dois) do
mês subseqüente ao da prestação do serviço.
13.7-Eventuais acertos de acréscimos ou supressões serão efetuados no
faturamento do mês subseqüente.
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13.8 - Respeitadas as condições previstas neste Edital, em caso de atraso de
pagamento, motivado pela CODEMIG, o valor a ser pago será atualizado
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efeti
pagamento, tendo como base a Taxa Referencial pró rata tempore, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
AF = [( 1 + TR/100) N/30 - 1] x VP , onde:
AF = Atualização financeira;
TR = Percentual atribuído à taxa referencial;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
14— REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
14.1. -Os Preços contratuais serão reajustados com periodicidade anual, a con.ar
da data de referência do orçamento da CODEMIG constante do item 7.9 de:de
Edital, pela variação de índices Nacionais calculados pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), e publicados na Seção de índices Econômicos da revida
"Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte fórmula:
R = V x [ (li - lo ) / lo]
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado;
lo = índice inicial — (índice Nacional de Custo da Construção - INCC Total —
Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV- Fundação Getúlio Vargas)- na
data fixada para referência dos preços — Maio/2007.
li= índice relativo à data do reajuste — (índice Nacional de Custo da Construção
- INCC Total —Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV- Fundação Getúlio
Vargas).
14.2- Ocorrendo a hipótese de alteração legal do prazo de reajuste estabelec do
neste Edital, o Contrato decorrente desta Concorrência, se adequará de pronto às
condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no
tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.
14.3 Em caso de atraso na execução das obras e serviços atribuível à ContratE da
prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas das obras e
serviços seriam realizados de conformidade com o programado no cronogra -na
físico-financeiro.
15- ALTERAÇÃO DE PREÇO
15.1. O preço global poderá ser alterado nos termos da legislação em viç or,
especialmente no tocante ao determinado no artigo 65 da Lei 8.666/93.
16 FONTE DE RECURSOS
16.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação corre -ão
por conta de recursos próprios da CODEMIG.
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17- DA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
17.1- Transitada em julgado a homologação da licitação, além das obrigaçõ as
legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seis
anexos, obriga-se, ainda, a licitante vencedora e adjudicatária deverá prestar a
garantia de cumprimento do contrato, através de depósito do va or
correspondente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta global, q
deverá ser feita em moeda corrente nacional, fiança bancária ou seguro garanta,
como condição para formalização do contrato. A recusa de prestar garantia à
execução ou de assinar o contrato implicará automática suspensão do licitante io
seu direito de contratar com a CODEMIG.
17.2. -Para prestar a garantia, a adjudicatária deverá depositar na Tesouraria ia
CODEMIG, localizada no Edifício Sede da CODEMIG rua dos Aimorés 1.67
Bairro Lourdes em Belo Horizonte —MG 50 andar, antes da assinatura do Contra:o,
Garantia de Cumprimento do Contrato, com o prazo da vigência contratual, nuria
das seguintes modalidades, no valor de 10% (dez por cento) da contratação:
a)Caução em dinheiro ou em título da dívida pública, negociável na Bolsa ie
Valores, certificado por Corretora, contendo valor facial do título e custodiado ia
CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos;
b) Fiança Bancária (Modelo Anexo V-B);
c) Seguro - Garantia.
17.2.1. - Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá a Taxa
Referencial - TR, pro rata tempore pela fórmula estabelecida neste Edital,
atualizada à partir da data de recolhimento à Tesouraria da CODEMIG.
17.3. - Apresentar até 20 (vinte) dias após o ato da assinatura do Contrato a
composição analítica de preços unitários de todos os itens das planilhas.
17.4 -Apresentar, até 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do Contrato, apóli:;e
de seguro dos serviços (Seguro de Riscos de Engenharia), em favor ia
CODEMIG, por valor e prazo de vigência não inferiores aos do Contrato. O va or
segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção io
montante contratual; do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual
a vigência da apólice deverá ser prorrogada por igual período.
17.5 - Após a assinatura do Contrato, providenciar a Anotação ie
Responsabilidade Técnica - ART no CREA da região onde os serviços serão
realizados, entregando uma via ao Órgão de Fiscalização da CODEMIG. Ete
comprovante é indispensável para o início das obras e serviços.
17.6 - A garantia será devolvida juntamente com o Termo de Recebimer to
Definitivo da obra.
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18— PENALIDADES
18.1 - Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o Contrato ou, convidado
a fazê-lo, não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa,
será considerada inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações:
a) Perda integral da "Garantia de Proposta", estabelecida neste Edital, em favor
da CODEMIG;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação, sendo parte do
pagamento a garantia de proposta;
c) Responder por perdas e danos ocasionados à CODEMIG, os quais serão
apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que
tenham contribuído para a ocorrência do fato;
d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a CODEMIG e com o Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 02 (dois)
anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, até o efetivo pagamento dos valores constantes nas alíneas "a", "h" e "r,"
acima, desde que depois de decorrido o prazo estabelecido na alínea "d" acima.
18.2 - A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação;
retirar sua proposta de preços após conhecer os preços das demais participantes,
ou ainda demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a CODEMIG, eTi
virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades
previstas no subitem precedente deste Edital, e outras que couberem.
18.3 - A aplicação das penalidades estabelecidas nesta cláusula estarão sujeitas
a recurso nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/92.
18.4 - A Comissão de Licitação poderá reconsiderar a punição aplicada, ou faz, ?r
subir o recurso à autoridade competente, devidamente informado, que decidirá
pelo seu provimento ou não.
18.5 - O valor da devolução pertinente às multas aplicadas, face ao provimen o
de recurso, será atualizado financeiramente, tendo como base a Ta> a
Referencial, pro rata tempore, pela fórmula estabelecida neste Edital.
19- PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO DO PROJETO
19.1 - A alteração do Projeto e/ou Especificações efetuadas pela Contratarr e
caso se torne necessária, deverá ser formalizada e comunicada à Contratada cit. e
deverá num prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis subseqüentes ao recebimerr o
da comunicação verificar o efeito da modificação nos seus preços contratuais e
nos prazos aprovando ou não a proposta formulada, que deverá ser adicionaca
ou suprimida do contrato através do respectivo Termo Aditivo.

P

19.2 Quando a proposta de alteração for efetuada pela Contratada esta deverá \c,SCI1
ser acompanhada de todos os elementos e informações necessárias a análise e
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....
aprovação ou não pela Contratante, que disporá do mesmo prazo estabelecido lio
item 19.1.
Caso os preços dos serviços não constem do contrato a Contratante e/ou
Contratada deverá formalizar sua proposta de alteração dos projetos e/ou
especificações, apresentando detalhadamente a composição dos preps
propostos e os novos prazos e seus impactos no contrato.

20 — DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da Comissão de Licitação qLe,
após lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pel Ds
representantes das licitantes presentes.
20.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.
20.3. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas nele
Edital e seus anexos, pois a simples apresentação da DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à
aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem
como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita
alegação de desconhecimento de qualquer pormenor;
20.4. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos,
prevalecerão as disposições do primeiro.
20.5. A CODEMIG reserva a si o direito de revogar a presente licitação por
razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vicio Du
ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura
da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA DE
PREÇOS, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer
proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade
financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direitc a
indenização ou ressarcimento de qualquer natureza;
20.6. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, sendo, no entanto, vedado à licitante a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente
da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ou da PROPOSTA DE
PREÇOS;
20.7. A licitante adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, após
formalmente convidada, a apresentar a garantia e a assinar o Contrato,
que obedecerá o modelo Anexo VII;
20.8. Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constanies
deste Edital e não assinar o Contrato no prazo estabelecido no subitorn
precedente é facultado à CODEMIG declará-la desclassificada e convidar a
segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinar o Contrato
nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou .
os)
revogar a licitação;
20.9. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitaçáo,
serão disponibilizadas a todos na Sede da CODEMIG.
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20.10. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Ed tal,
ou o contrato de prestação de serviços vinculado a esta licitação, a
empresa licitante deve se subordinar ao foro da Fazenda Pública Estac ual
da Comarca de Belo Horizonte - do Estado de Minas Gerais , com
exclusão de qualquer outro foro.
20.11. Os documentos e a proposta, apresentados pelo licitante vencedor(es),
desde que não contrariem disposição deste edital, constituirão parte
integrante do contrato. No caso de divergência, prevalecerão os termos do
contrato.
20.12. Qualquer declaração nesta Licitação será feita pelo titular da empresa,
através de seu representante legal ou pessoa devidamente credenciada
20.13. O licitante ou contratado ficará sujeito às penalidades conforme Artigo 87
da Lei 8.666 de 21.06.93.

Belo Horizonte - MG, 13 de julho de 2007.

OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO
Diretor Presidente da CODEMIG
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ANEXO 1- (MODELO)

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Belo Horizonte,

de

de 2007:

À
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerai; —
CODEMIG.

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para
submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminadDs,
necessários para a licitação referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo ie
habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes 10
presente Edital e seus anexos.
Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias
('

corridos, a contar da data de abertura da licitação.

, 51j ,

,-/

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores cie
18(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores cie
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16(Dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos
termos do inciso XXIII do art. 70 da Constituição Federal (Lei n° 9.854/99);
Na oportunidade, credenciamos junto à CODEMIG o Sr.
Carteira de Identidade n°

, Órgão Expedidor

, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para
interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos
e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.
Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:
FUNÇÃO:

EM CASO DE CONSÓRCIO ESTA CARTA DEVE SER FIRMADA POR TODAS
AS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO
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ANEXO - II
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO
INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS

RAZA0 SOCIAL DA LICITANTE

NOME

FUNÇÃO

FORMAÇÃO

Conforme consta do subitem
alínea
do Edital,
comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em
referência.

Assinatura
Nome:
Cargo:

Assinatura
Nome:
Cargo:
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Companhia de Desenvolvimento Económico de Mines Gerais

ANEXO III - (MODELO)

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

LOCAL DO SERVIÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO / N2 REGISTRO CREA:

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(

) EMPREGADO

( ) SÓCIO (

) DIRETOR ( ) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA:
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:
FUNÇÃO:
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ANEXO IV - (MODELO)
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007

"CURRICULUM VITAE"

NOME DA EMPRESA:
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL:
DATA DE ADMISSÃO:

FORMAÇÃO:
ESCOLA:
TÍTULO:
CURSOS COMPLEMENTARES:
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades exercidas):

LOCAL E DATA:
ASSINATURA DO PROFISSIONAL:
ASSINATURA DA LICITANTE:

Obs.: Recomenda-se que as informações acima constem de, no máximo, de
2 (duas) folhas, obedecendo este modelo.

_I 0
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ANEXO V - (MODELO-A)

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.

CARTA DE FIANÇA - GARANTIA DA PROPOSTA

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - CODEMIG
Pela presente Carta de Fiança, o Banco

, Com

sede

CNPJ/MF

n°

, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante à
COMPANHIA DE DESENVOVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CODEMIG, com sede á rua Aimorés 1.697, Bairro de Lourdes Belo Horizonte! MG, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador,
com expressa renúncia ao benefício estatuído no artigo 1.481 do Código Civil
Brasileiro, da firma

,com sede
CNPJ/MF

da
(

importância

de

n°

R$

), destinada à Garantia de Manutenção da Proposta

para a CONCORRÊNCIA N°

/ 2007, que tem por objeto

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de
24 horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que
exigidas pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS-CODEMIG sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou
interposição de recurso administrativo ou judicial.

Esta Fiança vigorará pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar de
.1.....1....,(data de abertura da licitação), de acordo com as disposições do Edital
da Concorrência n° 05/2007.
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Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por
este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste
ato e por este Instrumento perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO [)0
ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas
judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese
da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAISCODEMIG se ver compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimer to
da obrigação a que se refere a presente Fiança.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente
contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos
preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste
Instrumento estão autorizados a prestar a presente Fiança. Declara, finalmente,
que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que
o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela
referida entidade federal.

A presente Fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

),

de

de 2007.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)

\c.
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ANEXO V - (MODELO-B)

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007
CARTA DE FIANÇA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CO )EMIG
Pela presente Carta de Fiança, o Banco

, ccm sede
, CNPJ/MF n°

, por si

diretamente e seus sucessores, se obriga perante à COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG, CNPJ/MF n° , em
caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa
renúncia ao benefício estatuído no artigo 1.481 do Código Civil Brasileiro, ( a firma
com
, CNPJ/MF n°

sede
, da imp )rtância

de R$

), correspondente a 10% (dez

por cento) do valor do Contrato, a qual será reajustada a partir da data de quE trata o
subitem 2.1 do Edital da Concorrência n°

/

-

/

, na mesma periodicidade

e fórmula de reajuste constante do Contrato n°
/

, datado de

/

A presente Fiança é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, ppr
parte de nossa afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referid ),
celebrado, por nossa afiançada e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DD
ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG.

Por força da presente Fiança e em consonância com o Contrato acima indicado,
obriga-se este Banco a pagar à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DD
ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG, no prazo de 24 (vinte e quatro) hora:;,
contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor
fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.
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Esta Fiança vigorará pelo prazo de

) dias

corridos ou até a extinção de todas as obrigações assumidas por nossa afiança ia
através do referido Contrato.

Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada or
este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida ne; te
ato e por este Instrumento perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despes3s
judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese
da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAI 3CODEMIG se ver compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimerto
da obrigação a que se refere a presente Fiança.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente Fiança está devidamente
contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos
preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste
Instrumento estão autorizados a prestar a presente Fiança. Declara, finalmente,
que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que
o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela
referida entidade federal.

A presente Fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

(

),

de

de 2007.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)

(

c'opel
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ANEXO VI - (MODELO)

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007. LOTE

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAISCODEMIG

Prezados Senhores:

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para "EXECUÇÃO DAS OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS A
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS",

pelo preço global correspondente a R$
).

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custps
diretos e indiretos para perfeita execução das obras e serviços, inclusive das
despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou no,
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação
Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilida ie
civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes ie
impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfi -n,
tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e d as
obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e
especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direto
regressivo em relação à CODEMIG.
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Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem
necessárias para a perfeita execução das obras e serviços, comprometendo-nos
desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal,
desde que assim o exija a fiscalização da CODEMIG, para o cumprimento das
obrigações assumidas.

Na execução das obras e serviços, observaremos rigorosamente as
especificações da normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma q Je
garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções
da fiscalização da CODEMIG, assumindo, desde já, a integral responsabilidaie
pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com os projetos
executivos.

O prazo de execução total das obras e serviços é ie
) dias consecutivos a contar da data de expedição
da Ordem de Serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocaç o,
, Carteira de Identidade IV.

indicando para esse fim o Sr.
expedida em _I!
CPF n°

, Órgão Expedidor

e

, como representante legal desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO F ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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CARGO:
FUNÇÃO:

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
Cartident.:
Nome:
Cart.ident.:

No caso de consórcio esta carta deve ser firmada por todas as integrantes
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ANEXO VII
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - LOTE XXX, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS
GERAIS-CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o número
19.791.581/0001-55, com sede em Belo Horizonte/MG, à Rua dos
Aimorés, 1697, Bairro Lourdes, neste ato representada por seus
Diretores Presidente Oswaldo Borges da Costa Filho 3 de
Administração e Finanças Marcello Lignani Siqueira, denom nada
, endereço à Rua
, CNPJ/MF
CODEMIG, e a
/MG,neste ato representada por
em
doravante denominada CONTRATADA, celebram nos termos da
em
Lei 8.666 de 21.06.93, com as modificações posteriores
decorrência da licitação, CONCORRÊNCIA n° 05/07, ProGesso
Interno 265/07, o presente contrato, conforme cláusul :s e
condições a seguir especificadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a execução de obras de E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO
( Descrever as 3bras
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS," LOTE N°
conforme consta do Edital), com fornecimento de materiais e mão de obra, adjudica Jos a
CONTRATADA em decorrência da CONCORRÊNCIA 05/07.

db
w

PARÁGRAFO ÚNICO
Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, nos termos da letra "a" do item VIII do art. 6° e da letra "a" do iterr II do
art. 10° , ambos da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
A CONTRATADA executará o objeto deste contrato em conformidade com a Lei 8.66( ,/93 e
suas alterações e nos termos do edital e demais documentos vinculachs à
CONCORRÊNCIA 05/07, bem como da proposta apresentada datada de /2007 e ar exos,
que passam a fazer parte integrante do contrato, independentemente de sua transcrição,,
desde que não contrariem as disposições licitatórias e contratuais.
CLÁUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA
A CONTRATADA oferece, como garantia de execução do contrato, em (def nir a
modalidade na forma do edital e da legislação aplicável), no valor de R$ (
correspondente a 10% (dez por cento) do seu valor global.

•c
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
A garantia prestada visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrige ções
estipuladas neste Contrato: ressarcir a CODEMIG de quaisquer prejuízos decorrentes de
sua rescisão unilateral e injustificada; cobrir multas que vierem a ser aplicada:. em
decorrência de rescisão contratual ou aplicadas por descumprimento de quaisquer outras
obrigações contratuais ou, ainda, cobrir perdas e danos causados à CODEMIG, bem como
responderá pelas multas aplicadas à CONTRATADA, podendo ser retida para satisfaçáo de
perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou cu posa
da CONTRATADA.

110

PARÁGRAFO SEGUNDO
Não ocorrendo a hipótese prevista no inciso anterior, a garantia será liberada alé 60
(sessenta) dias após a data da emissão do "Termo de Recebimento Definitivo das Obras e
serviços", mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas tock.is as
obrigações contratuais.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Na hipótese de aditamento e acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu
prazo, a CONTRATADA apresentará garantia complementar, no mesmo percentual e/ou
prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo.
PARÁGRAFO QUARTO
Ocorrendo a rescisão unilateral e injustificada do Contrato, nos termos ajustados no su )item
precedente, a CODEMIG reterá a garantia prestada pela CONTRATADA e, após o
competente processo administrativo, para apuração dos danos e prejuízos que sofreu,
ressarcir-se-á do valor correspondente apurado, inclusive o pertinente a quaisquer multas
aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir os danos, os
prejuízos e as multas, a diferença será cobrada judicialmente;

gio

PARÁGRAFO QUINTO
A garantia quando prestada em dinheiro, respeitadas as demais condições contratuais, será
liberada e acrescida do valor correspondente à remuneração da Taxa Referencial - TF, pro
rata tempore, de acordo com a fórmula estabelecida neste Contrato, entre a data em cl Je foi
prestada e a da liberação.
CLÁUSULA QUARTA -DOS SEGUROS
4.1. A CONTRATADA apresentou nesta data comprovante de Seguro de Risccs de
,
, emitida pela Seguradora
Engenharia, representada por Apólice de Seguro n°
), com prazo de vigência de ..../ ..... / .... a
com importância segurada de R$
/
/
4.1.1. Prorrogado o prazo inicial do Contrato e/ou acrescido o seu valor, a CONTRA—ADA
apresentará apólice complementar de Seguro de Riscos de Engenharia, no mesmo )razo
e/ou valor, no ato da assinatura do Termo Aditivo.
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4.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade do Segtfro de Riscos de
Engenharia até a expedição, pela CODEMIG, do Termo de Recebimento Definitivo das
obras e serviços.
4.2. Deverá contratar Seguro de Responsabilidade Civil considerando:
4.2.1. A CONTRATADA obriga-se, às suas expensas, contratar junto à Seguradora de sua
preferência, Seguro de Responsabilidade Civil Geral, modalidade obras civis, que garanta
danos causados a terceiros (materiais, pessoais e propriedades), em decorrênc a da
execução dos serviços e obras, objeto deste Contrato;
4.2.2. A CONTRATADA deve responder por despesas com franquias obrigatórias jt.nto à
seguradora, para qualquer sinistro que eventualmente se verificar;
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CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
Pela prestação dos serviços e execução da obra objeto desta licitação a CODEMIG paçará à
CONTRATADA a importância total de R$
(
), em pagamentos me nais,
contados da assinatura deste instrumento, após comprovação da execução física das
etapas,
PARAGRAFO PRIMEIRO
A CODEMIG realizará ao final de cada mês civil as medições mensais dos seiviços
executados que servirão de base ao cálculo e emissão do Boletim de Medição Financ aira e
Nota Fiscal/Fatura, hábil para pagamento após aferição por representante designadc para
este fim e que deverá ser entregue pela CONTRATADA à CODEMIG até o quinto dia util do
mês subseqüente ao da realização dos serviços. Cada medição será formalizada e datada
no último dia de cada mês civil, tendo por base as quantidades efetivamente executada;.

4)

PARÁGRAFO SEGUNDO
As medições serão sempre feitas no período de 30(trinta) dias corridos. A periodic dade
poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medição, quando o início ou
término das etapas das obras e serviços ocorrerem no curso do mês; neste ce so o
cronograma será ajustado à situação.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serão efetuados até o 300 (trigésimo) dia do mês subseqüente e o da
medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser emitida até 5 (cinco) dias úteis
após a certificação por representante da CODEMIG designado para esse fim.
PARÁGRAFO QUARTO
A recepção dos serviços de cada medição será precedida de uma verificação por parle da
CODEMIG, necessária à comprovação da perfeita execução de todos os serviços
contratados, para o que a CONTRATADA deverá acompanhar e facilitar, por todos os rieios
a seu alcance, referida verificação.
PARÁGRAFO QUINTO
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Somente serão pagos obras e serviços efetivamente executad'.0.s1..-T-, equipamentos e
sistemas cujas etapas (eventos) previstas nos cronogramas estejam cumpridas e após a
verificação da Regularidade fiscal da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEXTO
Os valores correspondentes a cada medição, deverão ser apresentados em Notas Fiscais
distintas, sendo uma para serviços e outra para materiais/equipamentos;
PARÁGRAFO SÉTIMO
Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, o Órgão de Fiscali2ação
terá 05 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicado pela CONTRATADA, para a
conferência da medição, pela constatação da conclusão do(s) evento(s) relacionades no
Contrato, bem como pela verificação e conferência da documentação hábil de cobrança
PARÁGRAFO OITAVO
O pagamento relativo à última etapa só será efetuado após a expedição do "Tenro de
Recebimento Provisório" das obras e serviços.
PARÁGRAFO NONO
Ocorrendo a antecipação do cronograma de execução das obras e serviços a
CONTRATADA fará jus à sua medição e ao devido pagamento nas mesmas condiçêes já
estabelecidas neste Contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO
Os pagamentos estão condicionados à apresentação de cópia autenticada da guia de
recolhimento dos encargos mensais de: GPS - Guia da Previdência Social na matrícula
específica da obra e GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdiància
Social, acompanhada da folha de pagamento correspondente, inclusive de eventuais subempreiteiras, se for o caso, sob pena de retenção de importância que gararta o
cumprimento das obrigações para com a seguridade social, segundo previsto no inciso VI do
artigo 3° da Lei 8.212/91.
4110 PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
O preço contratual é independente de qualquer encargo ou tributo, cabenco à
CONTRATADA o pagamento de todos os impostos, encargos ou custos, direto3 ou
indiretos, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como todos
os pagamentos das despesas decorrentes da execução deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
As parcelas do Preço Global contratual serão reajustados com periodicidade anual, pela
variação de índices Nacionais calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) do pe -iodo
anual imediatamente anterior, e publicados na Seção de índices Econômicos da rE vista
"Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte fórmula:
R = V x [ (li - lo ) / lo]
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado;
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lo = índice inicial — (índice Nacional de Custo da Construção- INCC Total —Coluna 6publicado mensalmente pela FGV-Fundação Getúlio Vargas) na data fixada para referencia
dos preços
Ii = índice relativo à data do reajuste — (índice Nacional de Custo da Construção - INCC
Total —Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV-Fundação Getúlio Vargas).

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste contrato, de
pronto, as suas condições se adequarão às normas baixadas pelo Poder Executivó ou
Legislativo, se delas divergente.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Em caso de atraso na execução das obras e serviços atribuível à CONTRATADA,
prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas das obras e serviços seriam
realizados de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Considerar-se-á como "data de conclusão das obras e serviços", para contagem de prezo, a
da emissão pela CODEMIG do respectivo "Termo de Entrega e Recebimento Definitivo das
Obras e Serviços" respeitados os prazos máximos definidos pelo Art. 73 da Lei Federal
8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA
O prazo do presente contrato é de 810 (oitocentos e dez) dias, com vigência a partir da
publicação no Diário Oficial do Estado do extrato do presente instrumento, podend ser
prorrogado, através de termo aditivo, a critério da CODEMIG.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O "termo inicial", para contagem do prazo e início dos serviços, conta-se da da:a da
expedição, pela CODEMIG, da "Ordem de Serviço".
•

PARÁGRAFO SEGUNDO
Os prazos parciais, para execução de cada etapa dos serviços, constam do cronogram 3 que
integra o Contrato para todos os fins e efeitos.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os dias considerados impraticáveis por motivo de força maior, se comprovados pela
CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO, serão abonados na contagem do(s)
prazo(s) contratual(is).
PARÁGAFO QUARTO
A prorrogação do prazo somente será admitida nas condições estabelecidas no parrigrafo
1°, incisos I a VI, Art. 57 Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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CODEMIG
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Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras CiáUSUidS e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se,
ainda, a CONTRATADA a:
8.1. Exigir de eventuais pessoas jurídicas que venham a executar as obras e serviços
relativos a instalações elétricas, de água, de esgotos, de telefonia, contra-incêndio,
de ar condicionado, e demais serviços complementares de engenhariatarquitstura,
cópia da ART das obras e serviços realizados, apresentando-a à fiscalizaçã 3 da
CODEMIG, quando solicitado, sob pena de incorrer nas cominações estabelecidas
neste Contrato;
8.2. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, o cronograma físico-financeiro e as
obrigações contratadas;
8.3. Apresentar, para aprovação da CODEMIG, no prazo de 10 ( dez ) dias úteis a c•mtar
do recebimento da "Ordem de Serviço", o Cronograma Físico-Financeiro definitivo das
obras e serviços de que trata este Contrato, respeitados os valores das par.elas
mensais do cronograma apresentado na proposta;
8.4. Executar as obras e serviços objeto deste Contrato, em conformidade cori o
respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as
instruções emitidas pela CODEMIG;
8.5. Obedecer fielmente às instruções, especificações, informações, detalhes técnicos e
ordens de serviço emitidas ou ditadas pela CODEMIG, executando com a melhor
técnica os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT
8.6. Obedecer integralmente às normas legais de proteção ambiental, responsabilizandose por quaisquer penalidades decorrentes da sua inobservância;
8.7. Cumprir as condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos e tomar as
medidas de sua competência para atender à legislação;
8.8. Disponibilizar mão-de-obra especializada na execução dos serviços, nos termos da
proposta apresentada, mantendo, diariamente, na condução dos serviços um
responsável técnico que responderá por quaisquer questões da CODEMIG cu de
sua inteira
órgãos fiscalizadores, devendo para tanto admitir e dirigir, sob
responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em •.odos
os níveis de trabalho, para a execução das obras e serviços, correndo por sua
conta todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil,
apresentando, ainda, à CODEMIG, quando solicitado, a relação atualizada
desse pessoal;
8.9. Disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços
contratados, em quantitativo e especificação que assegurem o cumprimeni o do
cronograma físico, a qualidade e especificação técnica dos trabalhos;
8.10. Fornecer toda a mão-de-obra, todo o material, equipamentos e ferramentas, para a
execução das obras e serviços das construções provisórias, quando necessárias e
que serão de sua propriedade, devendo mantê-las em perfeitas condições de
limpeza e conservação, durante o prazo de vigência contratual, sendo facultado à
CODEMIG inspecioná-las quando lhe aprouver, independente de autorizaçá". o da
CONTRATADA. Salvo determinação em contrário, as construções provisórias, após
a conclusão das obras e serviços e o seu recebimento definitivo, serão desmontadas
e retiradas pela CONTRATADA, de imediato. As construções que forem do interesse
da CODEMIG de serem mantidas, poderão permanecer no local de construção e nã
serão objeto de ressarcimento.
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8.11. Manter no recinto das obras e serviços um livro denominado "Diário de Ocorrênoias",
onde serão registrados o andamento das obras e serviços e os fatos relativo; às
reclamações da fiscalização da CODEMIG. Os registros feitos receberão o vis:o da
CONTRATADA e da fiscalização da CODEMIG;
8.12. Responder pela correção e qualidade dos serviços, nos termos da proposta
apresentada e ainda que autorizada a sua execução por terceiros, observadé-is as
normas éticas e técnicas aplicáveis;
8.13. Participar, com os demais Lotes, das despesas de seguro contra-incêndio e de
responsabilidade civil, proporcional à dimensão da área onde serão executadas as
obras e serviços de sua responsabilidade e aos riscos decorrentes das atividades
nela exercidas;
8.14. Indicar por escrito um representante para, em seu nome, coordenar a execução dos
serviços, com poderes para deliberar sobre todas as questões relacionadas com o
presente Contrato;
8.15. Participar à fiscalização da CODEMIG a ocorrência de qualquer fato ou condição que
possa atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos, no todo ou em parte, de aoordo
com o cronograma físico, indicando as medidas para saneamento da questão;
8.16. Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
contadas do recebimento da solicitação escrita e devidamente justificada pela
CODEMIG, qualquer empregado ou contratado, cuja atuação ou perman5ncia
prejudique o prosseguimento regular dos trabalhos ou cujo comportamentc seja
julgado inconveniente pela fiscalização da CODEMIG.
8.17. Permitir e facilitar à fiscalização da CODEMIG a inspeção dos trabalhos, em qualquer
dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados;
8.18. Não prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento das obras e
serviços, objeto do presente Contrato, ou divulgá-los através da imprensa escrita,
falada, televisada e/ou outro meio qualquer de divulgação pública, salvo autori2ação
expressa da CODEMIG,
8.19. Não autorizar a visita ao local de execução das obras e serviços de pe;soas
estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da CODEMIG,
8.20. Assegurar, durante a execução dos trabalhos e até seu recebimento definitivo, a sua
proteção e conservação;
8.21. Providenciar junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de
taxas e emolumentos, incumbindo-se da obtenção das licenças necessárias à
execução dos serviços contratados, dentre outras, especificamente: matricu a da
obra no INSS, licença para construção junto aos órgãos fiscalizadores ( alva á de
construção) e "habite-se" junto à Prefeitura local..
8.22. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos serviços,
assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus
trabalhistas e previdências;
8.23. Dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem os equipamentos de
proteção (cintos, luvas, óculos de segurança e outros) de uso recomendado 3 ou
obrigatórios pela legislação de higiene e segurança do trabalho;
8.24. Toda movimentação de materiais e equipamentos pela CONTRATADA, seja a partir
do local onde os trabalhos estejam sendo executados, de estabelecimentos próprios,
da CODEMIG ou de terceiros, deverá obrigatoriamente estar acobertada por Nota
Fiscal especifica, conforme determina a legislação vigente, sujeitando-se aos ônus
resultantes em caso de descumprimento;
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8.25. Inteirar-se, junto à CODEMIG, com a assistência da fiSCal
Qa CODEMIG, dos
detalhes de entrada e saída, na área de execução das obras e serviços, ce seu
pessoal, equipamentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando
as medidas de segurança exigidas;
8.26. Apresentar as guias quitadas de recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço — FGTS e do Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, relativas ao mês
anterior da execução das obras e serviços, acompanhadas da relaçâ o de
empregados e da respectiva folha de pagamento, específica do Contrato firmado com
a CODEMIG, nos termos do que determina a Lei 8.212, consolidada em 14 de e gosto
de 1998, ou outros documentos pertinentes à comprovação do recolhimento das
obrigações trabalhistas;
8.27. Responder administrativa e civilmente pelos eventuais danos causados à CODEMIG
e a terceiros, decorrente de culpa ou dolo seus ou de seus prepostos na exeução
dos serviços contratados cumprindo-lhe, quando envolvidos terceiros, promove r, em
seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais
necessárias;
8.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções, sem que lhe
caiba qualquer indenização;
8.29. Registrar no CREA-MG, por sua conta e responsabilidade, a Anotação de
Responsabilidade Técnica, referente ao Contrato, de acordo com o disposto na Lei n°
6.496, de 07/12/77, e Resolução n° 257, do CONFEA, de 19/09/78. Ao término dos
serviços, deverá ser providenciado o encerramento da ART naquele Órgão, sendo
que a comprovação do registro da Anotação de Responsabilidade Técnica ¡leste
Contrato no CREA é condição indispensável à liberação do primeiro pagame -do e
seu encerramento à liberação do último pagamento.
8.30. Responsabilizar-se pela vigilância desarmada do prédio e das suas instalações da
obra.
8.31. Cumprir fielmente as disposições legais e contratuais pertinentes ao contrato.

CLÁUSULA NONA - DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA
A direção técnica e administrativa das obras e serviços, objeto deste Contrato, ca pe à
CONTRATADA, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura
• constatada na sua execução.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A omissão, ainda que eventual, da fiscalização da CODEMIG, no desempenho de suas
atribuições, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução das
obras e serviços contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA será representada na obra pelo "Engenheiro Gerente do Contrato"
indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos
poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos às obras e serviços contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA— DAS OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATADA :;erá
responsável, ainda:
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12.1 Pela inexecução, mesmo que parcial, das obras e serviços contratados desde que a
CODEMIG não tenha dado causa a inexecução;
12.2 Pela segurança, estabilidade e durabilidade das obras e serviços executados, para as
cargas e condições de trabalho especificadas, nos termos do Art. 618 do Código Civil
Brasileiro;
12.3 Perante à CODEMIG
ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, pc ,
r sua
exclusiva culpa por ação ou omissão, erro ou imperícia, vício ou defeit), na
condução ou execução das obras e serviços;
12.4 Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições ¡este
Contrato;
12.5 Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre as obras e serviços cbjeto
deste Contrato.

W

PARÁGRAGO ÚNICO
É vedado à CONTRATADA
negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido
contra a CODEMIG,
sendo que o descumprimento desta condição contratual ensejará a
aplicação das dominações ajustadas neste Instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG
Compete à CODEMIG:
11.1.Efetuar à
Instrumento;

CONTRATADA

os pagamentos nas condições estabelecidas neste

11.2. Entregar desimpedida e desembaraçada, a área indispensável à implantação das
obras e serviços, de modo que não se perturbe, nem se retarde a marcha normal dos
trabalhos, garantindo o acesso da CONTRATADA
e de seus prepostos ao "Canteiro das
Obras e serviços" e aos locais de realização das obras e serviços;
11.3. Fornecer todos os elementos à compreensão dos "Documentos Técnicos" e
colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretação dos
mesmos.
11.4. Exercer ampla fiscalização e acompanhamento do contrato, por intermédio de
prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais a
CONTRATADA deverá facilita r o
exercício de suas funções, e que deverão notificar a
CONTRATADA, por escrito, sobre
providências a serem tomadas para a sua correta execução ou sobre irregularidade
constatada no cumprimento de obrigação contratual.
11.5. Liberar junto aos órgãos competentes as licenças ambientais pertinentes de forma a
permitir o desenvolvimento das obras contratadas nos respectivos prazos contratuais.
11.6. Cumprir as condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamen :os
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente por ação ou omissão,
decorrentes da execução dos projetos, nos termos da legislação pertinente.
11.7. Responder pelos crimes ambientais que praticar incumbindo-se do pagamento de
multas decorrentes das infrações à legislação ambiental de sua responsabilidade e dos
projetos.
11.8. Obter todas as demais licenças, autorizações e liberações de sua responsabilida Je
necessárias para a integral execução do objeto do presente Contrato nós,
estabelecidos.
...4),raz)s
•

,615
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
na execuji....0
Sem prejuízo da exclusiva e plena responsabilidade da
CONTRATADA
objeto contratual, a CODEMIG
do
poderá fiscalizar e acompanhar o cumprimentc das
obrigações reciprocamente assumidas mediante solicitação de informações, realização de
vistoria e inspeção e exame de documentos e contratos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As atividades de acompanhamento e fiscalização da

CODEMIG poderão ser desenvolvidas
por pessoal próprio ou por terceiros, previamente designados, podendo realizar-se a
qualquer momento, obrigando-se a CONTRATADA
colaborar para sua realização, sem
qualquer ônus adicional.
PARÁGRAGO SEGUNDO
A CONTRATADA
declara aceitar, expressamente, as atividades de acompanhamer to e
fiscalização da CODEMIG,
obrigando-se a contribuir para a manutenção de ambiente de
harmonia
e
cooperação
necessário
ao comprimento do objeto deste contrato. No exerício
•
de suas atribuições fica assegurado à fiscalização da CODEMIG, sem restriçõe, de
qualquer natureza, o direito de acesso ao "Canteiro das Obras e Serviços" e as f.,uas
respectivas dependências da CONTRATADA.
exercício de suas funções, a fiscalização da Resguardadas as atividades necessárias ao
CODEMIG não poderá interferir no andamento
e execução das obras
PARÁGRAFO TERCEIRO
A atividade de acompanhamento e fiscalização é exercida no exclusivo interesse da
CODEMIG
e não exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer
dano ou irregularidade, inclusive perante terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO
A fiscalização que representará a CODEMIG
específico, competindo-lhe ainda:

terá as atribuições delegadas em

3to

a) Agir e decidir em nome da
CODEMIG, inclusive, para rejeitar as obras e serviços
executadas em desacordo com o projeto, especificações técnicas ou com
imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;
b)
Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento das
obras e serviços executados, medidos e aceitos;
c)
Transmitir as ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou
emergência, sendo reservado à
CONTRATADA
fiscalização da CODEMIG,
o direito de solicitar da
por
escrito,
a
posterior
confirmação
de ordens ou
instruções verbais recebidas;
d) Solicitar que a CONTRATADA,
quando comunicada por escrito, afaste o empregac o
OU contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;
e) Aplicar, nos termos contratuais, multa(s) à
CONTRATADA dando-lhe ciência cio
ato, por escrito, e comunicar ao Órg
ão Financeiro da CODEMIG,
para que proceda a
dedução da multa de qualquer crédito da
CONTRATADA;
f) Instruir o(s) recurso(s) da
CONTRATADA
no tocante ao pedido de cancelamento d3
multa(s), quando essa discordar da CODEMIG.
C.)

E

6b

r,

VC)r )F
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO
Os serviços serão recebidos pela
CODEMIG
8.666/9
nos termos do artigo 73 da Lei Federal
3, através de Termo de Entrega e Recebimento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O Recebimento Provisório das obras e serviços será promovido pela
CODEMIG,
de
uma Comissão cujos membros devidamente habilitados e nomeados, verificarão eatravos
ates arão
o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer conclusivo dentrp do
prazo de quinze dias, contados da comunicação, por escrito, da
CONTRATADA, informando
a conclusão das obras e serviços.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Concluídos os serviços objeto do contrato, ou na hipótese de sua resilição esta ndo
inconclusos os trabalhos contratados, será efetuado o recebimento provisório, após e se
reconhecido o cumprimento das obrigações contratuais correspondentes.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O recebimento provisório não isenta a

CONTRATADA
da responsabilidade decorrent€ do
defeito de construção, nem sua obrigação pela conservação e proteção da obra, sendo carto
que, durante esse período, a CONTRATADA
terá sob sua responsabilidade o perf ito
funcionamento das instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou de
funcionamento deverá ser comunicada e prontamente reparada pela
CONTRATADA, ;;ob
pena de incorrer essa em sanção contratual.
PARÁGRAFO QUARTO
Concluídos os serviços e decorridos 9
0(sessenta) dias consecutivos da data da formalização
do recebimento provisório, e sendo verificada a correção da obra executada, proceder-se-á
ao seu recebimento definitivo, lavrando-se o termo respectivo, que consignará a quitação
geral, plena e recíproca entre as partes, sem prejuízo da responsabilidade civil ia
CONTRATADA, nos termos da lei civil.
110 PARÁGRAFO QUINTO
Aceitas as
obras e serviços e desde que cumpridas as demais cláusulas contratuais, será
emitido,
pela
CODEMIG,
o respectivo "Termo de Recebimento Definitivo das Obras e
serviços".
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO INADIMPLEMENTO
A parte que der causa à resolução deste ajuste, por inadimplemento de cláusula contratue I,
pagará à outra multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato,
independentemente das demais com inações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Sem prejuízo das sanções ajustadas na cláusula rescisória e ressalvados os casos fortuito,;
ou de força maior devidamente comprovados e aceitos pela
CODEMIG, .-GQI:RATADÁk
serão aplicadas as seguintes penalidades:

,`'61
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a) O atraso na execução das obras e dos serviços sujeitar
moratória com aplicação da seguinte fórmula:

xFxN
Sendo:
M = Valor da multa em reais;
C = Valor correspondente à fase, etapa ou parcela das
obras e serviços ou fornecimento em
atraso;
T = Prazo concedido para execução da fase, etapa
ou parcela das obras e serviços ou
fornecimento em dias corridos;
F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir;
N = Período de atraso por dias corridos;
PERIODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS
1° - Até 10 dias
2° - De 11 a20 dias
3° - De 21 a 30 dias
4° - De 31 a 40 dias
50 - Acima de 40 dias

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05

b)
Dois décimos por cento (0,2%) do valor do Contrato, caso a
CONTRATADA descum pra
qualquer outra condição ajustada.
c)

As multas estabelecidas nas letras "a" e "h" estão cumulativamente limitadas a 10% do
Contrato, devidamente atualizado. Em caso de atingimento do determinado limite, a
CODEMIG
poderá rescindir o presente Contrato por culpa da
CONTRATADA aplicandc o
disposto na cláusula de rescisão.
•

d) Dez por cento (10%) do valor do Contrato, quando rescindir injustificadamente este
Contrato ou der causa a sua rescisão, sem prejuízo de indenizar a
perdas e danos.
CONTRATANTE E rrl
e)

A não renovação, tempestivamente, do prazo da Apólice de Seguro de Riscos de
Engenharia ou da Garantia de Cumprimento do Contrato ensejará a suspensão de
pagamentos até a regularização do respectivo documento, independentemente da aplicaçê o
das sanções contratuais.
f)

O valor da multa aplicada, após esgotado o prazo recursal, será cobrado na fatura do mês
em que a fase, parcela ou etapa das obras e serviços ou fornecimento for efetivamente
concluída e nas subseqüentes, caso necessário, até a completa satisfação do débito.
g) A CONTRATADA,

notificada da multa que lhe foi aplicada, terá o prazo de 5 (cinco) dia
úteis, a contar da data da notificação, para interpor recurso junto à
CODEMIG.
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h) A autoridade competente, ouvida a FISCALIZAÇÃO, decidirá pela procedência ou não do
recurso.
i) A devolução do valor pertinente à multa aplicada, face ao provimento do recurso, será
corrigido pela Taxa Referencial, de acordo com a fórmula estabelecida neste Contrato. Em
caso de período inferior a um mês, será utilizado, para o cálculo do período fracionado, o
critério pro rata tempore, aplicando-se a taxa de remuneração do mês anterior.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado pela CODEMIG, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data
prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base a Taxa Referencial
pró rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
AF = [( 1 + TR/100) N/30 - 1] x VP , onde:

1 AF

=
=

Atualização financeira;
Percentual atribuído à taxa referencial;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamentc;
VP
=
Valor da parcela a ser paga
TR

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO
15.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão pela parte
inocente e acarretará as conseqüências previstas neste Instrumento e na legislação
pertinente. O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes
mediante aviso por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) (lias,
podendo ainda, ocorrer:
a) por ato unilateral e escrito da CODEMIG,
nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitação, desde que haja conveniência para a CODEMIG.
c) por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições.
d) decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da
CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o Contratc
15.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contr3to,
pela CODEMIG:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a
CODEMIG a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no início das obras;
e) A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à
f) A subcontratação, total ou parcial do seu objeto, a associaçãoCODEMIG;
do contratado CM)
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, sem o prévio e expresso consentimento da CODEMIG;
Rua Aimores. 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
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g) O desatendimento das determinações regulares da a u
designacra---p-ara
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
h) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei 8.666/93;
i) A dissolução da sociedade ou a falência da
CONTRATADA;
j) A alteração social ou modificação da finalidade ou a estrutura da
CONTRAI ADA
que prejudique a execução do Contrato;
k) O descumprimento pela CONTRATADA
do disposto no inciso V do art. 27 d3 Lei
8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
15.3. Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA:
a) A supressão, por parte da CODEMIG,
de obras e serviços ou compras, acarretando
modificação do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;
b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da
CODEMIG, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública ou forçaaior,
rr,
grave perturbação da ordem interna ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direitp de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
c) O atraso superior a 90(noventa) dias nos pagamentos devidos pela
CODEMIG
por serviços já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, g -ave
perturbação da ordem interna, guerra, assegurado à CONTRATADA
o direitc de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações ate'que seja normalizada a
situação;
d) A não liberação, por parte da CODEMIG,
da área para execução das obres e
serviços;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, imped tiva
da execução deste Contrato;
•

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Nos casos relacionados no item 15.3, a CONTRATADA
será ressarcida dos prejuízos
sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:
a) Devolução da garantia prestada;
b) Recebimento dos pagamentos pelas obras e serviços que executou, até a data da
rescisão do Contrato, porventura ainda não pagos;
c) A aquisição, pela CODEMIG, dos materiais já adquiridos pela
CONTRATADA até a data
de rescisão do Contrato;
d) Pagamento do custo de desmobilização.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A rescisão do Contrato, efetivada pela CODEMIG,
acarreta as seguintes conseqüências,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei:
a) Assunção imediata, pela CODEMIG,
das obras e serviços objeto deste Contrato, no
estado e no local em que se encontram, por ato próprio seu;
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,
b) Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se
ressarci' de
danos, inclusive multas aplicadas;
c)
Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos
causados pela CONTRATADA;

PARÁGRAFO TERCEIRO
A rescisão do Contrato, seja decretada pela CODEMIG
ou pela CONTRATADA, não
impedirá que a CODEMIG
dê continuidade à execução das obras e serviços, med ante
contratação de terceiros;
PARÁGRAFO QUARTO
.

010

A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso foituito
ou de força maior dará à CONTRATADA
o direito a liberação da garantia contratual 3 ao
recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) as obras e serviços executados e aceitos;
PARÁGRAFO QUINTO
Ocorrendo a rescisão do Contrato, a CODEMIG
constituirá "Comissão" para arrolamento
da situação das obras e serviços, para os fins do disposto nesta cláusula, no momento da
sua paralisação e concederá prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a
CONTRATADA
indique seu representante. Vencido o prazo e não indicande a
CONTRATADA
o seu representante ou não comparecendo o indicado para execução dos
trabalhos, a "Comissão" fará o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipóteses as
partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório de arrolamento feito;

4111

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO
A CONTRATADA
obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de habilitação
requerida para participação no processo licitatório, mantendo as mesmas condições que
propiciaram a sua habilitação e qualificação no processo licitatório, inclusive a sua situaoão
de Regularidade Jurídica e Fiscal, comprovando, sempre que exigido pela
CODEMIG, ;,ua
regularidade em relação aos encargos legais e previdências.
PARÁGRAFO ÚNICO:
A não apresentação de algum documento de obrigação da
CONTRATADA, na data
aprazada, não desobriga esta do fiel cumprimento e nem a desonera de qualquer obrigação
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA NOVAÇÃO
A abstenção, pela CODEMIG,
do exercício dos direitos que lhe são assegurados ne.te
contrato , ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação contratada, não será
considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que poderá ser exigida a qualquer
tempo.
PARÁGRAFO ÚNICO
Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a
execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas,
para o cometimento de outras.

Rua Aimorés 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA SUBCONTRATAÇÃO/CESSÃO
A CONTRATADA
obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente contrat). Na
hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem execuçãci por
terceiros, a CODEMIG
poderá autorizar a subcontratação, ficando a
CONTRATADA,
relativamente ao objeto subcontratado, direta e solidariamente responsável, técnica e
civilmente, devendo promover a cessação imediata das atividades da subcontratada, qu3ndo
solicitado pela CODEMIG.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO ADITAMENTO
19.1. A CODEMIG
reserva a si direito de solicitar modificações no projeto, mesmo dulante
a execução das obras e serviços, sempre que julgar necessário. Todavia, sempre que
estas alterações acarretarem ônus adicionais ou afetarem o desenvolvimento das obras, as
mesmas somente serão implantadas após as partes acordarem a alteração correspondente
no
Global Contratual e/ou no Prazo do Contrato, após auditoria a ser contrata e paga
pelaPreço
CODEMIG.
•

19.2. A CODEMIG

poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do Cronograma
Físico-Financeiro das obras e serviços. Também nestes casos, as partes analisarãp e
definirão, de comum acordo, a variação que, em conseqüência, incidir sobre o Preço Global
Contratual;
19.3. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execução das obras e serviços, mormente em se tratando de
Engenheiro Residente, o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitaAo
técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à aprovação da
FISCALIZAÇÃO da CODEMIG,
no mínimo, igual a do substituído.sendo que a capacitação técnica do substituto deverá ;,er,
CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO VALOR CONTRATUAL
Dá-se ao presente instrumento obrigacional , para os efeitos legais, o valor de R$
(centavos).

•
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes do contrato, correrão por conta de recursos próprios Ja
CODEMIG.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a legislaçáo
pertinente à espécie e a Lei Federal 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores.
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
(jsow)
Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie. (C
f ,
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DO FORO
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para a solução de qualquer pendência relativa a
este contrato, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

f
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PARÁGRAFO ÚNICO
Se qualquer das partes tiver de ingressar em juizo para compelir a outra ao cumprimen:o de
quaisquer condições contratuais, a parte vencida, além de suportar com os encé rgos
judiciais da sucumbência, responderá por perdas e danos à parte prejudicada.
Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente contrato, em três vias de gual
teor e forma e para um só efeito e na presença de duas testemunhas.
Belo Horizonte,

de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
•

CONTRATADA

Testemunhas: 1.

2.

4
Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
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23

O
17

z

s
/

4

ACCODEMIG
Companhia de Desenneeireento Económico de Kees Gerais

ANEXO VIII
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

LISTA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
Os Equipamentos e Sistemas que serão pagos por eventos segundo critério
definido neste Edital e constante Planilha de Serviços e Quantidades são:
(LISTAR TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS E MATÉRIAIS QUE
POSSAM SE PAGOS NOS EVENTOS)
LOTE 1
- Detecção e Alarme de Incêndio;
- Detecção de Descargas Atmosférica;
- Elevadores;
- Sistema de Ar Condicionado;

LOTE 2
. - Detecção e Alarme de Incêndio;
- Detecção de Descargas Atmosférica;
- Elevadores;
- Sistema de Ar Condicionado;

LOTE 3
- Detecção e Alarme de Incêndio;
- Detecção de Descargas Atmosférica;
- Elevadores;
- Sistema de Ar Condicionado;

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
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ANEXO IX - PLANILHAS DE SERVIÇOS E QUANTIDADES
ANEXO X - ESPECIFICA ÕES TECNICAS

ANEXO XI- RELA AO DE PROJETOS
(Anexos IX, X e XI em DVD — 3 unidades)
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MINAS GERAIS - CADERNO I
Mesa, Presidente - Djalina Bustos de Morais / Secretária - Naara da
Rocha Torres
Sumário dos fatos ocorridos: I - O Conselho aprovou a ata desta reunião; II - O Conselho encaminhou às Assembléias Gerais a seguinte proposta: (1) juntamente com o parecer do Conselho Fiscal da GASMIG,
quando for o caso, as propostas de: (a) ratificação da aprovação do valor a ser distribuído relativo à participação dos empregados nos lucros
ou resultados, desvinculado da remuneração em consonância com o art
3-, da Lei n" 10.101/2000; (h) aprovação da destinação do lucro disponível, composto pelo lucro líquido do exercício, deduzido da constituição da Reserva Legal e acrescido da realização da Reserva de Lucros a
Realizar; (c) distribuição de dividendos complementares aos JCP, referente ao exercício de 2006; (d) aprovação do orçamento de capital para
os exercícios de 2007 e 2008; (e) manutenção, no Patrimônio Líquido,
do lucro líquido não distribuído com o objetivo de reforçar o capital
circulante e de financiar os investimentos da Companhia; e (1) pagamento dos JCP declarados e dos Dividendos complementares até
30/06/2007; (2) autorização para celebração do Contrato de Fornecimento de Gás Natural, para fins de Uso Industrial, entre a GASMIG e
Votoratim Metais Zinco S.A.; e (3) autorização paru a celebração do
Sexto Termo Aditivo ao Contrato ms CT-2480/95, entre a GASMIG e a
Magnesita S.A.; III - O Conselho autorizou á celebração com a Minas
Serviços Gerais Ltda., do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°
CT-037/05; IV - O Conselho autorizou a convocação dos Acionistas
para reunião ordinária e extraordinária, a fim de deliberarem sobre OS
assuntos da ordem do dia de competência da Assembléia Geral; V - Os
Conselheiros teceram annentários sobre assuntos gerais e negócios de
interesse da Companhia; e VI - Presenças: Conselheiros: Djalma Bastos de Morais, Ana Clara da Silva Moura, Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima, Fernando Henrique Schtlffner Neto, João Elides Touma,
José Carlos de Manos, Leonardo Maurício Colombini Lima, Paulo Tadeu Silva D'Arcadia, Ubirajara Rayol Filho; Conselheiro Fiscal: João
Batista Zolini Canteiro; e Naara da Rocha Torres, Secretária. a.) Naara
da Rocha Toares
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o número: 3746494
Data: 02/07/2007 / Protocolo: 072517239
Murinely de Paula Bomfim - Secretária Geral
1 lcm 16 691.235 -X

BDMG
TERMO DE RESCISÃO
Contrato 1215/2005. Contratado: Gaivão Turismo e Viagens Ltda..
Objeto: Distrato do contrato de prestação de serviços
BDMG-1215/2005, filmado em 14/01/2005, objeto da licitação
BDMG-015/2004. Data de assinatura: 29.06.2007.
faceiro aditivo ao Contrato 1278/2005. Contratada: DEZOITO COM UNICAÇÃO LTDA. Objeto: I) prorrogar a vigência do contrato por
mais 12 (doze) meses, a partir de 04/07/2007; II) estimar o valor total
do contrato para o período prorrogado em R55.000.000,00 (cinco milhões de reais). Data de assinatura: 04.07.2007.
4cm 16 691.269 -X

DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
Extrato de Contratos
I. Tenno aditivo is" 1970.1 - estire MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A X CODEMIG - Objeto: Arrendamento do Grande Hotel, das
Tennas, das fontes"Dona Beja" e "Andrade Júnior", do Castelinho, do
Centro de Aventuras e da ETE em Arásá-MG / Inclusão de bens no
termo de entrega e recebimento - valor inicial de R59.000.000,00 - assinado em 16/10/2006.
14cm 16 691.132 -X
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL E POLÍTICA URBANA
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 86/04
Partes: Estado de Minas Gerais/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Companhia de Saneamento de Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de São João Evangelista. Objeto:
prorroga por mais 09 (nove) meses, encerrando-se em 27.03.2008. Assinatura: 06 de junho de 2007. Signatários: Dilzon Luiz de Melo, Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho e Pedro de Queiroz Braga,
3cm 16 691.002 -X

„5-DETEL

DEPARTMENT° ERTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES
DE MINE GERME

Resumo do TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DA TELEVISÃO SUL DE MINAS LTDA para com DETEL/MG Objeto:Confissão
e Quitação da Dívida pmveniente do débito remanescente do contrato
de cessão onerosa de uso de equipamento n° 003/05 - Data da
assinatura: 15/05/20i37. Signatários: Antônio Wellington da Costa Lopes, Tasso José de Arruda Madeira e Ivan Alves Soares. Justificativa: a
publicação extemporânea deveu-se a tramitação dos procedimentos.
Resumo do TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO.
Partes: DETEL/MG E TELEVISÃO SUL DE MINAS LTDA Objeto:
Cessão de Uso de Equipamentos de repetiçãohetransmissão de sinais
de televisão. Valor Mensal: R65.306,46 (Cinco mil trezentos e seis reais e quarenta e seis centavos).Signatários: Antônio Wellington da Costa, Tasso José de Amada Madeira e Ivan Alves Soares.
Resumo do TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DA TELEVISÃO SUL DE MINAS LTDA para com DETELIMG Objeto:Confissão
e Quitação da Dívida proveniente do débito remanescente do contrato
de cessão onerosa de uso de equipamento n° 003/05 - Data da
assinatura: 03/07/2007. Signatários: Antônio Wellington da Costa Lopes, Tasso José de Arruda Madeira e Ivan Alves Soares.
6cm 16 691.259 -X

,4•JDETEL

DEPMEAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES
DE ERAS GERAIS

Resumo do TERMO DE CONVÊNIO DETEL/DERT N"I16/2007 Partes: DETEL, MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO: Objeto: estabelechnento de condições visando a implantação dos serviços de retraumnissão, incluída a manutenção gratuita dos sinais da Rede Minas
no Município - Data da Assinatura: 04/07/2007- Vigência: 12(doze)
meses - Signatários: Ivan Alves Soares e Luiz Valdir Martins Ferreira
2cm 16 691.194 - X

4,-;DETEL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES
DE ENE GERES

ICcommn

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
CODEMIG
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 05/2007
PROCESSO INTERNO 26512007
MODALIDADE - MENOR PREÇO
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG, através da Comissão Especial de Licitação, tonta público que
fará realizar CONCORRÊNCIA, para contratação, em regime de empreitada por preço global , da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários paru a implantação do Centro Administrativo
do Estado de Minas Gerais.
Poderão participar da licitação empresas que atenderem às condições
estabelecidas no Edital, que se encontra à disposição dos interessados
na CODEMIG, na Rua dos Aimorés, 1697, Bairro de Lourdes, Belo
Honzonte/MG, a partir do dia 18/07/2007.
Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos até
as 10 horas do dia 03 de setembro de 2007, na portaria da CODEMIG,
no endereço mencionado e a sessão pública de abertura do processo
sent mal izada às 10 horas do dia 04 de setembro de 2007.
A prewnte publicação substitui o aviso publicado no dia 03 de julho de
2007.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
6cm 16 691.267 -X

1Ccomin

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
CODEMIG
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Carta Convite 09/2007 - P1- 232/07
Objeto - Licitação pura contratação de empresa especializada para
prestação de serviços objetivando obtenção de documentos a serem entregues para a fonnalização do processo de Licencimnento Ambiental
do Distrito Industrial de Uberlândia - MG.
Einpiesas inabilitadas - AAS Engenharia Ambiental e de Segurança
Ltda, motivos: não atendeu os itens 21 e 21.6 do Edital e a Engequisa
Engenharia Química Sanitária e Ambiental Ltda, motivos: não atendeu
O itein 20 do Edital.
Empresa (vencedora): Habtec Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda
e 2" lugar: Ambientar Estudo e Gestão do Meio Ambiente S/C Ltda.
Comissão Permanente de Licitação
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Carta Convite 10/2007- PI - 240/07
Objeto - Licitação para contratação de empresa de engenharia para
prestação de serviços técnicos de esgotamento do lago menor e de demolições diversas na área de implantação do Centro Administrativo do
Estado de Minas Gerais..
Empresas inabilitadas - Nova Era Rental Ltda., motivos: não atendeu
os itens 21.1, 21.5 e 21.6 do Edital.
Empresa (vencedora): Seis. Engenharia e Construções Ltda. e 2" lugar: Construtora e Dragagem Paraopeba Ltda.
Comissão Permanente de Licitação
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Carta Convite 11/2007 - PI - 241/07
Objeto - Licitação pura contratação de empresa de engenharia consultiva em agrimensura para prestação de serviços iniciais necessários à
implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais..
Empresa (vencedora): Epsilon Engenhariam Laia e 2" lugar Êxitos Projetos Topográficos Lula.
Comissão Pena-umente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 04/2007
MODALIDADE - MENOR PREÇO
A Companhia de Desenvolvimento Econõrnico de Minas Gerais - CODEMIG, através da Comissão Permanente de Licitação, toma público
que fará realizar TOMADA DE PREÇOS, para Contratação de empresa de engenharia pura elaboração dos projetos executivos para a construção do Portal de Segurança de Arava - MG.
Poderão participar da licitação as empresas que atenderem às condições
estabeleciam no Edital, que encontra-se à disposição dos interessados
na CODEMIG, mta Rua dos Aitnorés,1697, Bairro de Landes, Belo
Horizonte/MG, no período compreendido entre 18 de julho e 02 de
agosto de 2007. Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos até as 10 horas do dia 06 de agosto de 2007, na portaria
da CODEMIG, no endereço mencionado.
COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
No uso de suas atribuições, através Portaria n° 08/2004 e baseado nas
informações do processo ar 2381035000023/07, o DIRETOR DE
PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS do DETEL. HOMOLOGA a decisão do Pregoeiro tomado na reunião do Pregão Eletrônico n"
007/2007, realizado no dia 12/07/2007 que adjudicou o objeto do processo a empresa SEA & NAUTICA LTDA, nos lotes 01, no valor RS
7500,00 (sete mil e quinhentos reais), e no lote 02, no valor de
R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), totalizando um valor de
R57980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).VALDEIR BELFORT
DOS SANTOS MARQUES.Em 16/07/2007.
4cm 16 691.207 -X

COPASA
A água de Minas
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
Convite NI' DVLI. 0820070147
Objeto: Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras e
serviços de ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de
Água de Dom Cavati/MG.
Dia: 25/07/2007 08h30min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG.
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br (link:
licitações), a partir do dia 18/07/2007.
A DIRETORIA
4cm 16 691.189 - X

COPASA
A ânua de Minas
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N"DVII. 0920070087
Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e
serviços de Implantação de redes coletoras de esgoto e das ligações
prediais de esgoto sanitário da cidade de Botelhos / MG.
Informamos que por razões administrativas a licitação mercada para o
dia 19/07/2007 às 09h30min, fica adiada "sine die".
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n" 05.2007/0305 - PEM.
Objeto: Anéis de Borracha.
Dia da Licitação: 30 de julho de 2007, às 141115min horas. Local: Rua
Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 17/072007. Mais informações: www.copasa.com.br (link:
Licitações e Compras/Pregão).
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n°05.2007)0307 - PEM.
Objeto: Tubos Cerâmicos
Dia da Licitação: 30 de julho de 2007, às 14h45min. Local: Rua
Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 17/07/2007. Mais informações: www.copasa.com.br
Licitações e Compras/Pregão).
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n° 05.2007/0319 - PEM.
Objeto: Rolamentos.
Dia da Licitação: 31 de julho de 2007, às 09h15min. Local: Rua
Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 18/07/2007. Mais informações: www.copasa.com.br (link:
Licitações e Compras/Pregão).
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n° 05.2007/0313 - PEM.
Objeto: Caixas de Papelão.
Dia da Licitação: 31 de julho de 2007, às 08h45min. Local: Rua
Carangola, 606. Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 18/07/2007 Mais informações: www.copasa.com.br (link:
Licitações e Compras/Pregão).
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n° 05.2007/0303 PEM.
Objeto: Tubos em Aço Galvanizados.
Dia da Licitação: 30 de julho de 2007, às 09h15min. Local: Rua
Carangola, 606 - Bairro San. Antônio - Belo Horizonte. Edital

disponível em: 17/07/2007 Mais informações: www.copasa.com.br
(link: Licitações e Compras/Pregão).
A DIRETORIA
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SPAL n° 05.2007/0224 - PPS
Objeto: Serviços de Capina Manual.
Proposta vencedora: MARISE DA SILVA ME, para o item único, no
valor de até R$ 986.798,62 (Novecentos e oitenta e seis mil setecentos
e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos).
Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n°05.2007)0301 - PEM.
Objeto: Tubos PVC Ocre
Dia da Licitação: 30 de julho de 2007, às 081145min. Local: Rua
Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível cor 17/07/2007. Mais informações: www.copasa.com.br (link:
Licitações e Compras/Pregão).
A DIRETORIA
PREGÃO PRESENCIAL SPAL N° 05.2007/0237 - PPS
ATO DA PRESIDÊNCIA DA COPASA MG
Objeto: Manutenção em Veículos mano IVECO.
O Diretor-Presidente da COPASA MG, no uso das atribuições estatutárias e.
CONSIDERANDO:
1.que a timo DEVA VEÍCULOS LTDA, detentora do menor lance
ofertado, foi declarada inabilitada ao deixar de apresentar a Relação
dos Profissionais estabelecida no item 5.2.1 letra "h" do Edital, às 11s.
042;
2. que a firma classificada em 2° lugar, AUTO MECÃNICA LANTORK LTDA, não se interessou em dar lances, tonando sua proposta
incompatível com o valor estimado para contratação;
3. as observações do Pregoeiro constantes da Ata do Pregão, de
04/07/2007, às fls. 140e 141,
RESOLVE:
I. decretar a revogação do presente processo licitatório;
2. autorizar a abertura de novo processo !relatório;
3. determinar a publicação do presente Ato para produzir seus efeitos
jurídicos e legais.
Belo Horizonte, 12 de julho de 2007.
Gelton Palmieri Abud,
Pp. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da COPASA MG.
AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência N° DVLI. 1020070119
Objeto: Execução, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, das obras e serviços, referentes ao Projeto: Controle de Perdas
e Pesquisa de Fugas II, como parte integrante do Programa de Controle
de Redução de Perdas de Água no Sistema de Distribuição (PRPA) da
COPASA / MG, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Dia: 28/08/2007 081115min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG.
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download mro endereço: www.copasa.com.br (link:
licitações), a partir do dia 19/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência N" DVLI. 1020070144
Objeto: Execução, com fornechnento parcial de materiais, das obras e
serviços de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, Sistema
Integrado de São Joaquim de Bicas, Iganspé e Citrolándia / MG.
Dia: 28/08/2007 161115min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG.
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br (link:
licitações), a partir do dia 19/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência N" DVLI. 1020070096
Objeto: Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e
serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG.
Dia: 28/08/2007 141115min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG.
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br (link:
licitações), a partir do dia 19/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência N" DVLI. 1020070133
Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, das obras e serviços, referentes ao Projeto: Controle de Perdas e
Pesquisa de Fugas - SVF - Sistema Vargem das Flores, como parte integrante do Programa de Controle de Redução de Perdas de Agua no
Sistema de Distribuição (PRPA) da COPASA / MG, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Dia: 28/08/2007 101115min - local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG.
Mais informações e o calenso de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.coan.br (link:
licianções), a partir do dia 19/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Toanada de Preços N' DVLI. 0920070175
Objeto: Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, para as seguintes localidades: Lagoa Santa; Pará de Minas; São José da Lapa;
Vespas.. e Belo Horizonte - Bairro Casa Branca, no Estado de Minas Gerais.
Dia: 03/09/2007 08h30min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais informações e o cademo de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(link:licitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Toanada de Preços N° DVLI. 0920070176
Objeto: Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, para as seguintes localidades Rio Novo; Santa Bárbara do Tugurio; Guidoval;
Laranjal; Santo Antonio do Gloria; Desterro de Melo; Ituramar Campanha; Fama e Botelhos, no Estado de Minas Gerais / MG.
Dia: 03/09/2007 091110min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(link:licitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços N° DVLI. 0920070177
Objeto: Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para Sistemas
de Abastecimento de Agua e Esgo.nento Sanitário, para as seguintes localidades Minas Novas; Resplendor; Comercinho; Coronel Murta; Felixlandia; Maninho Campos; Ninheira; São João do Paraíso;
Montes Claros e Juvenflia, no Estado de Minas Gerais / MG.
Dia: 03/09/2007 09h5Omin - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio- Belo Horizonte/MG
Mais informações e o cadento de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(link:licitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços N" DVLI. 0920070178
Objeto: Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para Sistemas
de Abastechnento de Água e Esgotamento Sanitário, para as seguintes localidades Santana do Paraíso - Sede; Bairro Industrial; Jardim
Vitória; Bom Pastor; Águas Claras; Ipuba do Paraíso - município de
Santana do Paraí
so; Inhapim; Lagoa Dourada e Igarapé, no Estado de
Minas Gerais) MG.
Dia: 03/09r2007 101130min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(link:licitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços Ni* DVLI. 0920070179
Objeto: Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para Sistemas de Abastechnento de Água e Esgotamento Sanitário, para as seguintes localidades: Fronteira;Prata; Limeira do Oeste; São Sebastião
do Batatal; São José do Batatal - município de Ubaporanga; Quartel
Sacramento - município de Bonn Jesus do Galho; Imbé de Minas e MuIam , no Estado de Minas Gerais / MG.
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Dia: 03/09/2007 111110min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuiuamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(linIclicitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços N" DVLI. 0920070180
Objeto: Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para Sistemas
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, para as seguintes localidades: São Roque de Minas; São José do Barreiro município
de São Roque de Minas; Santo Antonio do Monte; Santo Antonio da
Barra; Joaquim Maninho; Vila Cardoso e Vila Marques - município
de Congonhas, no Estado de Minas Gerais / MG.
Dia: 03/09/2007 14h1Omin - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(link:licitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços NI" DVLI. 0920070182
Objeto: Elaboração de Projetos simplificados de Engenharia para Sistemas de Abastecintento de Água e Esgotamento Sanitário, para as
localidades relacionadas no Termo de Referência, no Estado de Minas
Gerais / MG.
Dia: 03/09/2007 141150min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais infonnações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(link:licitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços N" DVLI. 0920070183
Objeto: Elaboração de Projetos Simplificados de Engenharia para
Sistemas de Abastechnento de Água e Esgotamento Sanitário, para
as localidades relacionadas no Termo de Referência, no Esado de
Minas Gerais / MG.
Dia: 03/09/2007 15h3Omin - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(linklicitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços N" DVLI. 0920070186
Objeto: Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, para as seguintes localidades: Fronteira dos Vales; Santa Helena de Minas; Palmópolis; Rio do Prado e Felisburgo, no Estado de Minas Gerais / MG,
Dia: 03/09/2007 161110min - local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuicomente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(link:licitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Tornada de Preços br DVLI. 0920070187
Objeto: Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para Sistemas
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, para as seguintes localidades: Cachoeira do Pajeú; Chapada do Norte; Olhos D'água;
Padre Carvalho e Novorizonte, no Estado de Minas Gerais / MG.
Dia: 03/09/2007 16115Chnin - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(linklicitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços N" DVLI, 0920070188
Objeto: Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para Sistemas
de Abastechnento de Água e Esgotamento Sanitário, para as seguintes localidades: São João do Manteninha; Ladainha; Pescador; Nova
Belém; Angelândia;Couto de Magalhães de Mintas e Felício dos Santos,
no Estado de Minas Gerais / MG.
Dia: 03/09/2007 17h2Oanin - Local: Rua Canuagola, 606 - Térreo Bairro Sano Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais infonnações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(linlelicitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Concortência DVLI, 1020070162
Objeto: Execução, com fortecimento parcial de materiais, das obras e
serviços do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, Sistema do Rio Manso: Adutora
Noroeste (São José da Lapa, Vespasiano, Lagoa Samoa e Confins),
Sub-adutora em reforço para a reservatório Nova Pampulha, ADUTORA Nova Conagem, Ampliação dos Reservatórios Nova Pampulha e
R 13 (Céu Azul) e recuperação da laje de cobertura do R 13 (Câmara
existente).
Dia. 06/09/2007 08h15min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio Belo Horizonte/MG
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.combr
(linlelicitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência 14" DVLI. 1020070190
Objeto: Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e
serviços de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Esmeraldas - Ribeirão Felipão na Região Metropolitana de Belo Horizonte / MG.
Dia: 04/09/2007 101115min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(fink:ficitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
Concorrência N" DVLI. 1020070189
Objeto: Execução, com foracimento parcial de materiais, das obras e
serviços do interceptor da UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte / MG.
Dia: 04/09/2007 08h15min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio 'Belo Horizonte/MG
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(link:licitaçOes), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO ,
Concorrência N" DVLI. 1020070191
Objeto: Execução, com fornechnento parcial de materiais, das obras e
serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário do Aglomerado da Serra
em Belo Horizonte /
Dia: 04/09/2007 141115min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo António - Belo Horizonte/MG
Mais informações e o cademo de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.conahr
(linkilicitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência N" DVLI. 1020070192
Objeto: Execução, com fornerünento parcial de materiais, das obras e
serviços de hnplantação da primeira Etapa do Sistema de Esgotamento
Sanitário da cidade de Divisópolis / MG.
Dia: 04/09/2007 16h 15min - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG.
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br
(link:licitações), a partir do dia 25/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência N" DVLI. 1020070193
Objeto: Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e
serviços de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de
Água da cidade de Mar de Espanha /

INTERNET: www.iof.mg.gov.br
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as. Segundo o coordenador do
aoet, Rogério Filippetto, Belo Hoonte e as cidades históricas serão
s prioridades. "Essa é a primeira
e e, antes de uma atuação de reressão, adotamos a estratégia de
romover a informação para que
s comerciantes possam se adapr o quanto antes e não possam
egar qualquer tipo de desconheimento, quando houver ação
ais incisiva do MP", disse.
Além de divulgar e fiscalizar
cadastro, todos os promotores
om atribuições nas áreas crimiial, de defesa da ordem econônica e tributária e do patrimônio

A DESTILARIA WD LTDA, por
determinação do Conselho Estadual de
Política Ambiental COPAM, torna publico
que solicitou, através do Processo n°
D0320/1996, Licença de Operação, para
fabricação de açúcar e geração de
energia terrnoelétdca, em sua unidade
industrial localizada à Rodovia BR 365 Km 336 Fazenda Flor de Minas,
município de João Pinheiro - MG.
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LIBLICA N°059/2007

le Transportes Terrestres — ANTT, no
cordo com a Deliberação n° 276/07,
disposto na Resolução n° 151, de 16
23 de janeiro de 2003, comunica que
tercâmbio Documental, com o objetivo
oramento da Resolução n° 2064/07,
7, que dispõe sobre a utilização de
aio de Circuito Fechado de Televisão
a ANTT.
inIvel, durante o período da Audiência,
na Sede da Agência Nacional de
Inda de Exploração da Infra-Estrutura
8° andar, Asa Norte, Brasília-DF,

Jos a partir das 9 horas do dia 17 de
2007. As contribuições deverão ser
adas e no idioma português, de forma
io eletrônico, pessoalmente ou por via
norário limite estabelecidos.
tradas e consolidadas em relatório,
a da ANTT na internet ou entregue
orma a preservar a transparência do
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sral

cultural deverão verificar ainda o
cumprimento da Resolução
008/1999 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf). Ela determina que todos
que participam do comércio de
obras de arte e antiguidades tenham registro das transações acima de R$ 5 mil e que prestem informação quando ocorrerem
operações suspeitas de lavagem
de dinheiro. De acordo com o
promotor, há quatro anos não se
tem registros de qualquer informe no Coaf relativo às suspeições.
"É um sinal de completa falta de
regulamentação desse nicho de
A DESTILARIA WD LTDA, toma público
que obteve do Conselho Estadual de
Política Ambiental COPAM, através do
Processo n° 00320/1996/006/2003,
Licença de Instalação, para fabricação
de açúcar e geração de energia
termoelétrica, em sua unidade industrial
localizada à Rodovia BR 365 - Km 336
Fazenda Flor de Minas, município de
João Pinheiro - MG.

DNIT

atuação e representa 100% de
chance de haver lavagem de dinheiro", afirmou.
Dados do MP mostram que o
comércio clandestino de bens
culturais tem sido desastroso para o patrimônio cultural de Minas. A estimativa é de que aproximadamente 60% do patrimônio de bens móveis das igrejas
mineiras foi levado da sua origem para acervos particulares e
comerciantes de antiguidades",
ressaltou Filippetto.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
O Município de Córrego Danta, Estado de Minas
Gerais, por seu Prefeito Municipal, comunica aos
interessados que se acham abertas, até as 14:00
(quatorze horas) do dia 27 de julho de 2007, na
Prefeitura Municipal, sita a Av. Francisco Campos
n° 27 Carrego Danta - MG, as inscrições para
apresentação de pedidos visando a utilização de
um galpão industrial de 270 m0, localizado neste
município, a utilização do referido galpão será pelo
período de 10 anos, isento de aluguel no referido
período. Maiores informações poderão ser obtidas
na sede da prefeitura ou pelo email
pmcd@uaivia.com.br.
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Ministério dos
Transportes

COMUNICADO
Edital n.° 097/2007-00 - Concorrência Pública
O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT, Autarquia
Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através da Coordenação Geral
de Cadastro e Licitações, toma público, a todos os interessados na licitação do
edital em epigrafe, que a 1° Errata encontra-se disponível nessa Coordenação ou
através do site wwwdnit.gov.br.
Brasília, 16 de julho de 2007
Márcio Guimarães de Aquino
Coordenador Geral de Cadastro e Licitações

icC9DEMIG
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 05/2007
PROCESSO INTERNO 265/2007
MODALIDADE - MENOR PREÇO
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas GeraisCODEMIG, através da Comissão Especial de Licitação, torna público
que fará realizar CONCORRÊNCIA, para contratação, em regime de
empreitada por preço global , da execução das obras e serviços de
engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de
equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Poderão participar da licitação empresas que atenderem às condições
estabelecidas no Edital, que se encontra à disposição dos interessados
na CODEMIG, na Rua dos Aimorés, 1697, Bairro de Lourdes, Belo
Horizonte/MG, a partir do dia 18/07/2007.
Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos até
as 10 horas do dia 03 de setembro de 2007, na portaria da CODEMIG,
no endereço mencionado e a sessão pública de abertura do processo será
realizada às 10 horas do dia 04 de setembro de 2007.
A presente publicação substitui o aviso publicado no dia 03 de julho de 2007.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

EDITAIS

O TEMPO
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BANCO DO BRASIL

GOVERNO FEDERAL

Aviso de Registro de Preços
Pregão Eletrônico 2007/20437(7417) - Centro de Serviços de Logística Belo
Horizonte MG; Objeto: registro de preços para o fornecimento de material de expediente e
consumo para o Banco do Brasil S.A - Centro de Serviços de Logística Belo Horizonte (MG),
Locai/Data/Hora da Realização: no endereço https:Micitacoes-e.com.br, em 30.07.2007, com
início as 1400h; Obtenção do Edital- no endereço eletrônico sorna Informações: (0XX31)
3280-6103, das 8 as 17h.
Sônia Maria Godinho Oliveira
Pregoeira

RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA
RETIFICAÇÃO DE EDITAL TP 004
A Prefeitura Municipal de Aricanduva, torna público a retificação do edital
de licitação — Tomada de Preços 004/2007. Objeto: Contrafação de 02
médicos para atendimento no Posto de Saúde Municipal e no PSF; modificando a data de entrega dos envelopes do dia 30.07.2007 para o dia
06.08.2007. Local para informações e obtenção do Edital Rua Tarcísio Geraldo Andrade, n° 207 Centro, no horáriô de 7hs às 11hs e de 13hs ás 17hs
ou pelo telefone 3335159001.

PMMG — CMI
PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2007

O Presidente da Comissão Especial de Licitação, em relação ao Processo
Concorrência Pública 002/07, cujo objeto é a reforma e ampliação na
ESCOLA MUNICIPAL DR. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA, COMUNICA
que foram consideradas inabilitadas as empresas Tri-Service Engenharts
e Terceirização Ltda. e Matsuda Engenharia e Construções LTDA. Habilitadas as demais licitantes. Na hipótese de inexistência de recursos fica
designada a data de 26/07/07 às 09:30h para abertura dos envelopes propostas comerciais.

PMMG CMI — Sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2007,
para aquisição de 01 (uma) Plataforma elevatória para mobilidade de deficientes físicos, conforme descrições detalhadas no Anexo I do edital. O
encaminhamento da proposta comercial para o sistema licitanet terá início
no dia 18/07/2007 às 14:00 horas, encerrando no dia 31/07/2007 às 18:00
horas e abertura propostas será no dia 01/08/2007 às 09:00 horas. A abertura da sessão de Pregão deverá ocorrer às 09:30 horas do dia 01/08/2007,
no sistema www.licitanet.mg.gov.br. A íntegra do edital de pregão e outras
informações com o Pregoeiro, pelo telefone (31) 2123.1039, em horário
comercial. Edital disponível no "site" de compras www.licitanet.mg.gov.br

PMMG — CM'
LEILÃO Ng 04/2007

PMMG — CMI
PREGÃO PRESENCIAL N°028/2007

PMMG — CMI — Sessão pública de LEILÃO N° 04/2007, para alienação de
01 (um) lote de Estação de Abastecimento de Gás Natural Veicular (GNV),
considerado como bem irrecuperável, obsoleto e antieconômico, no estado em que se encontra, conforme descrições detalhadas no Anexo "A" do
edital de leilão. Os bens estarão à disposição para visitação pública do dia
25, 26, 27, 30 e 31/07/2007, mediante agendamento prévio pelo tel. (31)
2123-1038 com a Tenente Marlene, no endereço Av. Amazonas, n° 6.745,
bairro Gameleira BH/MG, entrada pelo 52 Batalhão da PM.0 recebimento
das propostas, bem como a sessão de leilão, deverá ocorrer às 09:00 horas do dia 02/08/2007. A íntegra do edital de leilão e outras informações
com o leiloeiro, pelo telefone (31) 2123-1039, em horário comercial. Edital
disponível no site www.pmmg.mg.gov.br/licitações.

PMMG — CMI — Sessão pública de PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2007
para prestação de serviço de confecção/instalação de 294 (duzentos e noventa e quatro) adesivos e logomarcas institucionais para adesivação de
veículos da PMMG, conforme descrições detalhadas no Anexo I do edital.
O credenciamento, entrega de propostas e documentação, deverá ocorrer
às 09:30 horas do dia 30/07/07, na Seção de Licitações e Contratos do
CMI, localizado à Av. Amazonas, 6.745, entrada pelo 55 BPM, prédio da
DAL. A integra do edital de pregão e outras informações com Pregoeiro,
pelo telefone (31) 2123.1039, em horário comercial. Edital disponível no
"site" de compras www.licitanet.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA - MG
PUBLICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA/MG — A Prefeitura Municipal
de Aricanduva, torna público a Dispensa de Licitação 003/2007, fundamentada no Art. 24 inciso II da Lei 8.666/93, para contratação da Empresa
PRESERVE — Instituto Mineiro de Preservação Ltda Objeto: Elaboração
do Projeto de Educação Patrimonial; Elaboração do Plano de Inventário e
Curso de Capacitação de Educação Patrimonial. Valor: R$7.520,00.
Marcélio Fernandes Santos

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA
CIDADE DE CAETÉ — MINAS GERAIS
TOMADA DE PREÇOS Ng: 012/2.007.
Encontra-se aberta na Secretaria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
wasie de Caeté — Minas Gerais, a TOMADA DE PREÇOS N2 012/2.007,
quê trata da aquisição de conexões em F°F° dúctil JE de diâmetros diversos, registros e tampões em F°F°. A abertura dos envelopes dar-se-á no
dia 10 de Agosto de 2.007, às 13:00 Horas. O edital em inteiro teor estará
a disposição dos interessados, no escritório do SAAE, de 2° à 6° feira, das
08:00 às 10:00 e 13:00 às 16:00 horas, na Rua Monsenhor Domingos242—Centro—Município de Caeté-MG. Quaisquer informações poderão ser
obtidas no endereço acima ou pelo telefone OXX-31-3651.5100.
Caeté-MG, 16/07/07
Jander José Gonçalves - Presidente da C.P.L

CFAIG

Companhia Energética
de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA - MG
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA — A Prefeitura Municipal
de Aricanduva/MG, torna pública a Dispensa de Licitação n° 002/2007,
fundamentada no Art. 24 inciso IV da Lei 8.666/93, caracterizada a emergência da contratação de serviço médico para atendimento de plantões,
aprovando a proposta de Dr. Theonaldo Alexandrino Caldeira. Valor Mensal: R$6.440,00.
Aricanduva, 05 de julho de 2007..
Orlando Cordeiro Oliveira
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Presidente CPL

seu ,t mono

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 17.155.730/0001-64

Aviso de Editais
Aquisição de Material
Cemig Distribuição S.A
Tornada de Preço com entrega de propostas até as 18:00 horas do dia 01/08/2007:
530-770285 - Parafuso, arruela e porca.
Tomada de Preço com entrega de propostas até as 18:00 horas do dia 03/08/2007:
530-T70286 - Cabo Aço DN 3/8 HS 7 Fios.
Wagner Delgado Costa Reis
Gerente de Planejamento e Aquisição de Material
Informações Gerais
Editais disponiveis na Av. Barbacena 1200, Térreo - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG, das
0900 as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas ou através do site www.cemig.com.br.
Aviso de Edital -Aquisição de Material
Cemig Distribuição S.A. - CNPJ n°06.981.180/0001-16 - Pregão Eletrônico: 530-070228. Objeto:
Baterias Estacionarias , para Aquisição Imediata, do tipo menor preço por lote equalizado, regime de
contrafação empreitada por preço unitário. Envio das propostas: Por meio do sitio www.cemig.com.
br - Portal de Compras da Cemig, no período compreendido entre 0h01 da data desta publicação
e 7h30 de 02/08/07, data da realização do pregão. Abertura da sessão publica: 9h. O pregão será
realizado pelo pregoeiro Ivan Moyses Figueiredo Marques - n° de pessoal 40978, tendo como equipe
de apoio: Antonio Marcio Pires nogueira - 23026 - TI/MI, Alexandre A. Medeiros Barbosa - n° de
pessoal 51889 (que poderá atuar como pregoeiro substituto), Edelson Batista Passos - n° de pessoal
51705 e Juliana Moreira Rodrigues - n° de pessoal 50134. Edital disponivel a partir da data desta
publicação no Portal de Compras da Cemig, ou, de 2" a6° feira, de 9h as 11h e de 14h ás 17h, na
Superintendência de Material e Serviços - MS, à Avenida Barbacena. 1200- bairro Santo Agostinho
- CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte, 11/07/07. Wagner Delgado Costa Reis
- Gerente de Planejamento e Aquisição de Material - Cemig,
Pregão Presencial MS/AS 530-N70100
Objeto: Contratação dos serviços de fornecimento e parametrização de solução tecnológica para
integração computador-telefonia, incluindo hardware, software, suporte têcnico, operação assistida e
treinamento, devendo ser totalmente compatível com as aplicações adotadas para a implantação do
projetado Sistema de Gestão Comercial da Cemig. Data/Horário/Local de Realização: 27.07.2007,
09 horas, Miniauditorio - Térreo, Av.Barbacena n° 1200 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG.
O Edital poderá ser obtido pelos interessados junto à Gerência de Aquisição de Serviços - MS/AS,
localizada na Avenida Barbacena n° 1.200- Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, nos horários de 09 ás 11 horas ode 14 as 17 horas, mediante o pagamento da quantia não reembolsável
de R$ 20,00 (vinte reais). Este edital poderá ser retirado gratuitamente atreves do Portal de Compras
da Cemig, endereço http://compras.cemig.com.br, ate a data da realização do Pregão Presencial.
Pregoeira: Marcilene Salomão Ramos - n°. Pessoal 55599, podendo atuar como Pregoeiro Substituto
Cálio Rodrigues Pacheco - n°. Pessoal 45827, tendo como Equipe de Apoio: Fernanda Carneiro
()trintão - n°. Pessoal 056165, Thiago de Queiroz Mesquita - n°. Pessoal 056325, Eleni Aparecida
de Paiva - n° Pessoal 027031, Reginaldo Schumann Ferreira - n.Pessoal 037574 e Marcelo Barros
Andrade - n° Pessoal 038214.
Luiz Antônio Lacerda Lopes
Gerente de Aquisição de Serviços
Aviso de Edital -Aquisição de Material
Cemig Geração e Transmissão S.A. - CNPJ n" 06.981.176/0001-58 - Pregão Eletrônico: 510-G70244.
Objeto: TUBO LISO, para Aquisição Imediata, do tipo menor preço por item equalizado, regime de
contratação empreitada por preço unitário. Envio das propostas: Por meio do sitio www.cemig.com.br
- Portal de Compras da Cemig, no periodo compreendido entre 0h01 da data desta publicação e 7h30
de 02/08/07, data da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 9h. O pregão será realizado
pela pregoeira Clarice Nogueira G. A. Pimenta - n° de pessoal 51707, tendo como equipe de apoio:
Luiz Carlos de Freitas - n° pessoal 30938, Alexandre A. Medeiros Barbosa - n. de pessoal 51889 (que

HOSPITAL IRIAPARA S/A
CNPFNIF 17.077.967/0001-74 - NIRE 31300031338-2
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20/06/2007,
registrada na JUCEMG sob o n). 3747088, em 03/07/
2007. Capital Social 'ateai-alisado: R$ 3.293.906.88.
Local, Data e Hora: Na sede da sociedade, na Av. Jayme
do Rego Macedo, e 97. Centro, na cidade de Barbacena
- MG, no dia 20/(16/2007, 6, 9:011 horas. Convocação
Presença: Convocação publicada no DOE/MG e nolornal
O Tempo, nos dias 12, 13 e 14/06/2007, nas páginas 85.
46 e 39, e Al2,Al2 e B13, respectivamente. Presentes os
representantes de 96,32% do capital com direito a voto.
Ordem do Dia: a) Deliberação sobre a proposta de
arrendamento do Hospital pelo CEBAMS. Deliberações.
a) O arrendamento foi aprovado sem reservas pelos
presentes à assembléia, juntamente com o respectivo
contrato.
LUIZ EDUARDO GRISOLIA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE.

Marcélio Fernandes Santos
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
Secretaria de Obras e Viação

Poços de Caldas, 29/05/07.

HOSPITAL IBIAPARA S/A
CNPJ/ME 17.077.967/0001-74 - NIRE: 3130003888-2.
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA em 1/06/2007.
registrada na Jure me sob os' 3745764, em 29/06/2007.
Capital Social Integralisado: R$ 3.293.906,88. Local,
Data e Hora: Na sede da sociedade, na Av. Jayme do
Rego Macedo, n°97, Centro, na cidade de Barbacena MG, no dia 1./06/2007. às 9:01) horas. Convocação e
Presença: Convocação publicada no DOE/MG e no Jornal
O Tempo, nos dias 23, 24 e 25/05/2007, nas páginas 49,
67 e 50. e Al2, A7 e A 12, respectivamente. Presentes os
representantes de 96,32% do capital com direito a voto.
Ordem do Dia) a) Deliberação sobre a proposta de cisão
parcial da companhia. Deliberações: a) A operação de
cisar, foi desparovada pela unanimidade dos presentes; bl
Propôs-se o arrendamento do Hospital pelo CEBAMS, a
ser votado em assembléia oportunamente convocaria.
LUIZ EDUARDO GRISOL1A DE OLIVEIRA
PRESIDENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS - CONCORRÊNCIA N° 008/2007 PROMOTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS. O município de Passos,
através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que será realizada licitação
na Modalidade Concorrência, tipo Maior Preço/Oferta, em Regime de Execução
Indireta, por empreitada por preço global, para contratação, em caráter de
exclusividade, de empresa privada, pelo prazo inicial de 25 (vinte e cinco) anos,
prorrogável até por igual período, para concessão dos serviços públicos de
administração e exploração do terminal rodoviário municipal, com obrigação de
manutenções que se revelem necessárias ao atendimento da demanda de transporte
coletivo de passageiros intermunicipal, inclusive o de característica semi-urbana,
interestadual, internacional e de turismo, durante o prazo de vigência do contrato, e
para prestação dos serviços públicos de administração e exploração do mesmo,
incluindo áreas destinadas a estacionamentos e outros serviços comunitários
pertinentes, conforme autorizado pela Lei Municipal n.°2619/2007. Atendendo em todos
os seus atos, ao disposto na Lei n° 8666/93 e demais alterações. Os documentos da licitação
poderão ser analisados no Paço Municipal, sito na Praça Geraldo da Silva Maia, n° 175.
Centro, 3° andar, telefone (35) 3522-7223, onde também serão fornecidas maiores
informações. O recebimento e abertura dos envelopes serão às 13 horas do dia 20/8/2007.
O Edital poderá ser retirado na Sala da Comissão de Licitação, no endereço supracitado, ou
através do site: www.passos.mg.gov.br ,. Passos, 16 de julho de 2007. Gilberto Lopes Cançado
-Secretário Municipal de Administração.

Aviso de Edital - Concorrência Pública n° 003/2007 - ERRATA DE EDITAL - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SETE LAGOAS-MG - NO ITEM 4.4 - ONDE SE LÊ: R$ 29,726.95 (VINTE E NOVE
MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS); LEIA-SE R$
28.570,55 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO
CENTAVOS). NO ITEM 5.3.5.1 - ONDE SE LÊ: - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA
EM ÁGUA; PINTURA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO EXTRUTDADO E/OU HOT SPRAY:
IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E/OU TACHOES; IMPLANTAÇÃO DE TACHAS A LED; REMOÇÃO DE
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL; IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS; IMPLANTAÇÃO DE
PLACAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE FIBRA DE VIDRO TOTALMENTE REFLETIVAS;
IMPLANTAÇÃO DE PLACAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA E SILKADA; IMPLANTAÇÃO DE COLUNA E BRAÇO PROJETADO, BANDEIRA
E/OU PÓRTICO; IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA,
CONTENDO GRUPOS FOCAIS. COLUNAS, CONTROLADRES ELETRONICOS, REDE DE DUTOS
E ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA ENGLOBANDO SERVIÇOS NOS
CRUZAMENTOS E EM LABORATÓRIO DE ELETRONICA; LEIA-SE: PINTURA COM TINTA
ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA: PINTURA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO
EXTRUTDADO E/OU HOT SPRAY; PINTURA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ALTO RELEVO;
IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E/OU TACHÕES; IMPLANTAÇÃO DE TACHAS A LED; REMOÇÃO DE
SINALIZAÇAO HORIZONTAL: IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS; IMPLANTAÇÃO DE
PLACAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE FIBRA DE VIDRO TOTALMENTE REFLETIVAS;
IMPLANTAÇÃO DE PLACAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELaTROSTATICA E SILKADA: IMPLANTAÇÃO DE COLUNA E BRAÇO PROJETADO, BANDEIRA
E/OU PÓRTICO; IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,
CONTENDO GRUPOS FOCAIS. COLUNAS, CONTROLADRES ELETRONICOS. REDE DE DUTOS
E ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFIORICA ENGLOBANDO SERVIÇOS NOS
CRUZAMENTOS E EM LABORATÓRIO DE ELETRONICA; NO ITEM 5.3.6.1 - ONDE SE LÊ:
PINTURA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA: PINTURA COM MATERIAL
TERMOPLÁSTICO EXTRUTDADO E/OU HOT SPRAY; IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E/OU
TACI-IÕES; IMPLANTAÇÃO DE TACHAS A LED; REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL;
IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS; IMPLANTAÇÃO DE PLACAS CONFECCIONADAS
EM CHAPA DE FIBRA DE VIDRO TOTALMENTE REFLETIVAS: IMPLANTAÇÃO DE PLACAS
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SILKADA;
IMPLANTAÇÃO DE COLUNA E BRAÇO PROJETADO, BANDEIRA E/OU PÓRTICO:
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, CONTENDO GRUPOS
FOCAIS, COLUNAS, CONTROLADRES ELETRONICOS, REDE DE DUTOS E ELÉTRICA:
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA ENGLOBANDO SERVIÇOS NOS
CRUZAMENTOS E EM LABORATÓRIO DE ELETRON1CA; LEIA-SE: PINTURA COM TINTA
ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA; PINTURA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO
EXTRUTDADO E/OU HOT SPRAY; PINTURA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ALTO RELEVO;
IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E/OU TACHÕES: IMPLANTAÇÃO DE TACHAS A LED; REMOÇÃO DE
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL; IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS; IMPLANTAÇÃO DE
PLACAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE FIBRA DE VIDRO TOTALMENTE REFLETIVAS;
IMPLANTAÇÃO DE PLACAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA E SILKADA; IMPLANTAÇÃO DE COLUNA E BRAÇO PROJETADO, BANDEIRA
E/OU PÓRTICO; IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA,
CONTENDO GRUPOS FOCAIS, COLUNAS, CONTROLADRES ELETRONICOS, REDE DE DUTOS
E ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFCRICA ENGLOBANDO SERVIÇOS NOS
CRUZAMENTOS E EM LABORATÓRIO DE ELETRONICA; NO ITEM 5.4.3 - ONDE SE LÊ: R$
297.269,50 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS): LEIA-SE. R$ 285.705.50 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL
SETECENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). NO ITEM 6.1 ONDE SE LÊ: "...,ITEM
3.7........; LEIA-SE: - ITEM 4.7......: NO ITEM 13,1 - ONDE SE LÊ: R$ 2,972.695,00 (DOIS
MILHÕES NOVECENTOS E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS);
LEIA-SE: R$ 2.857.055,00 (DOIS MILHÕES OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL
CINQUENTA E CINCO REAIS). NO ITEM 21.8 - ONDE SE LÊ:" ITEM 20.10": LEIA-SE: ' ITEM
21,10; NO ITEM 3.1 (PLANILHA DE PREÇOS) - ONDE SE LÊ: QUANTIDADE - 12; LEIA-SE:
QUANTIDADE -1; NO ITEM 3,2 (PLANILHA DE PREÇOS) - ONDE SE LÊ: QUANTIDADE-12: LEIASE: QUANTIDADE - 1; NO ITEM 3,3 (PLANILHA DE PREÇOS) - ONDE SE LÊ, QUANTIDADE - 12 PREÇO UNITÁRIO R$ 12.800,00 (DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS) - PREÇO GLOBAL - R$
14.800,00 (QUATORZE MIL OITOCENTOS REAIS); LEIA-SE: QUANTIDADE - 1 - PREÇO
UNITÁRIO - R$ 14.800,00 (QUATORZE MIL OITOCENTOS REAIS) PREÇO GLOBAL - R$
177 600,00 (CENTO E SETENTA ESETE MIL E SEISCENTOS REAIS); As demais cláusulas, e

FUNDAÇÃO REMOMINAS
AVISO DE PREGÃO
A Fundação Hemominas comunica
aos interessados que realizará à Rua
Grão Pará, 882, 5. andar, sala 502,
Sta, Efigênia, BH, licitação na seguinte
modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
N. 130/2007 "Aquisição de Equipo para
Transfusão de Sangue" às 09:00 horas
do dia 02 de agosto de 2.007. O edital
completo encontra-se no Serviço de
Compras, no endereço supra, ao custo
de R$5,00 (DAF) ou pelo site www.hemominas.mg.gov.br ou www.licitanet.
mg.gov.br.
Belo Horizonte, 16 de julho de 2007.
(a) CPL.
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i ÇPDEM!P
Companhia de
Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais CODEMIG
REPUBLICAÇÃO DE AVISO
DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 05/2007
PROCESSO
INTERNO 265 /2007
MODALIDADE MENOR PREÇO
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais-CODEMIG, através da
Comissão Especial de Licitação,
torna público que fará realizar
CONCORRÊNCIA, para contratação, em regime de empreitada
por preço global , da execução
das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento,
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de
Minas Gerais.
Poderão participar da licitação empresas que atenderem
às condições estabelecidas no
Edital, que se encontra à disposição dos interessados na CODEMIG, na Rua dos Aimorés,
1697, Bairro de Lourdes, Belo
Horizonte/MG, a partir do dia
18/07/2007.
Os envelopes de Habilitação e
Proposta de Preços serão recebidos até as 10 horas do dia 03
de setembro de 2007, na portaria da CODEMIG, no endereço
mencionado e a sessão pública
de abertura do processo será realizada às 10 horas do dia 04 de
setembro de 2007.
A presente publicação substitui
o aviso publicado no dia 03 de
julho de 2007.
COMISSÃO ESPECIAL
DE LICITAÇÃO

HOSPITAL DAS
CLINICAS DA UFMG
Seção de Licitações e Compras
Avisq de Licitação
Pregão Eletrônico n°70/2007
O Hospital das Clinicas da Universidade Federal
de Minas Gerais, torna público, para conhecimento dos interessados, que recebera as propostas
através do sistema on-line (www.comprasnet.gov.
br) no dia 17/07/07 até o dia 13/08/07, às 13h.,
e conforme disposto no subitem 6.2 do Edital. O
presente pregão, tem por objeto fornecimento
parcelado de Materiais Ouimicos, (Acidos, Agar,
Á)cool, Discos de Antibiograma, Detergentes,
Fitas Antirnicrobinas, Kit p/ Determinação, Meios
de Cultura, Reagentes Imunológicos. Sondas de
Hibridação, Soros. Testes de Laboratório, Solacoes, Corantes Urina e Sangue Controle), para
atender as necessidades do HC/UFMG. Horário
para atendimento ao publico: De 2° à 60, de 711. às
13h, Belo Horizonte, 17/07/2007.

FAU - FUNDAÇÃO DE
APOIO UNIVERSITÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 003/2007
OBJETO: Aquisição de Equipamentos
MédicolOdontologico e Laboratorial. Total
de itens licitados, 04(Quatro). O Edital
poderá ser retirados partir do dia 21.03.2007
das 8,00 às 11:00 e das 14:00 às 17,00 horas
no endereço: Av. Engenheiro Dinis. 1178.
Bairro Martins, Uberlândia MG Entrega
das Propostas a partir de 21.03.2007, no site
licitacoes-e.com.br . Abertura das Propostas:
03.04.2007 ás 13:00 horas no sito, licitacoese.com.br. Inicio da disputa de preços: dia
03.04.2007 às 9:00 horas. Informações
Gerais, O Edital encontra-se disponível no
site: www,faumfir.br.
Fundação de Apoio Universitário
Carlos Roberto Ribeiro
Diretor Executivo

.142CODEMIG
Companhia de
Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais
AVISO DE LICITAÇAO
TOMADA DE PREÇOS 04/2007
MODALIDADE MENOR PREÇO
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais - CODEMIG, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar TOMADA DE PREÇOS, para
Contratação de empresa de engenharia para elaboração dos
projetos executivos para a construção do Portal de Segurança
de Araxá — MG.
Poderão participar da licitação
as empresas que atenderem à
condições estabelecidas no Edi
tal, que encontra-se à disposi
ção dos interessados na CODEMIG, na Rua dos Aimorés,1697, •
Bairro de Lourdes, Belo Horizon
te/MG, no período compreen
dido entre 18 de julho e 02 de
agosto de 2007. Os envelopes
de Habilitação e Proposta de
Preços serão recebidos até as
10 horas do dia 06 de agosto de
2007, na portaria da CODEMIG,
no endereço mencionado.
COMISSÃO PERMAMENTE
DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, ficam convocados todos oí;
empregados no Comércio de Oliveira, Arcos, Campo Belo, Carmo da Matk'
lguatama, itapecerica, Pains, Pimenta, Carmópolis, Crucilândia, Piracernà
e Cláudio, à participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar
no dia 19 de julho de 2007, às 19:00 hs em primeira convocação e 'as
19:30 hs em segunda convocação, na Rua Princesa Isabel n°70, bairro
Aparecida. Oliveira - MG, para discutir e deliberar sobre: a). Fundação dà
Sindicato dos Empregados no Comércio de Oliveira e Região; b). Aprovação do Estatuto Social do Sindicato, inclusive aprovando a sua base terL,'
ritorial de atuação; c). Eleição e posse da Diretoria, do Conselho Fiscal e
Delegados junto a Federação. Oliveira, 03 de julho de 2007. Comissão clIP
Fundação do Sindicato.
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Companhia Energética
de Minas Gerais
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COMPANHIA ABERTA. CNPJ 17.155.7301000144

Resultado de Julgamento Proposta Comercial
Concorrência Nacional n° MS/C1 500-160005. Implantação do Programa Cresce Minas Transmissão
e Subtransmissão.
A Comissão Especial de Licitação comunica que foi finalizado o julgamento das propostas comerciais
dos Lotes 4 e 5 da licitação em referência e que desclassificou as propostas por apresentarem preço
excessivo.
Proponentes Desclassificadas:
Lote 4: Camargo Correa Equipamentos e Sistemas S. A Preço Global com todos os tributos.
R$ 58.090.491,88.
Lote. 5: Schahin Engenharia S.A. - Preço Global com todos os tributos. R$ 45.473.658,36.
Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda - Preço Global com todos os tributos. R$ 46.838.026,4,9.
Anderson Fagundes Duarte
Gerente de Planejamento e Contratação Integrada de Materiais e Serviços MS/CI

que o presidente Lula tem assumido algumas atitudes que,
exploradas pela mídia, certamente têm afetado a sua popularidade, pelo menos em algumas regiões e em algumas camadas da população. As duas ou mais declarações dadas por Lula em favor de Renan Calheiros se inscrevem nessas situações
perigosas para a imagem do presidente, sem entrar no mérito
das acusações feitas contra o presidente do Senado. O presidente, que não é ingênuo, precisa, no entanto, cuidar desse aspecto, antes até mesmo de se dizer triste com o que passou no
Maracanã. Dias antes do episódio, o presidente fizera, de público, manifestação simpática ao ex-deputado Severino Cavalcanti.
Essas coisas são facilmente exploradas pela oposição e pela mídia, que tem se posicionado abertamente contra o presidente. Uma coisa aqui, outra ali, isso acaba afetando a popularidade de Lula e o expondo a situações desconfortáveis, como no Maracanã. O que, por sua vez, alimenta a oposição - e
por aí a coisa vai. Lula, no entanto, não é de guardar mágoa
e, certamente, já terá esquecido o episódio em pouco tempo.
Fica, porém, a lição de que não se deve abusar da popularidade nem enfrentar sem riscos um Maracanã lotado, mesmo
que em dia de festa. A plebe é imprevisível, mais ainda no Rio
de Janeiro.
Visite esta coluna na Internet: www.hojeemdia.com.br
E-mail: ColunaCL@hojeemdia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAGOA SANTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE LAGOA SANTA toma público
modalidade
abertura de licitação na
Pregão n.° 035/2007 com realização no dia
02/08/2007, credenciamento as 08h3Omin,
abertura as 09h0Omin. Objeto: Aquisição de
equipamentos e ferramentas para manutenção e conservação de veículos. O edital está
disponível à Rua São João, 290-Centro, no
horário de 12h0Omin as 17h0Omin ou no Sitio
www.lagoasanta.mg.gov.br - José Leopoldo
Melo Corrêa - Presidente da CPL.

"A Rafer Transportes Ltda.,
por determinação do Conselho
Estadual de Política Ambiental COPAM, torna público que solicitou através do Processo N.
02994/2005, Licença de Operação para Transporte de Resíduos Perigosos da empresa
LIASA - Ligas de Alumínio S.A,
localizada no município de Pirapora-MG para a empresa Cetrel
S.A - Empresa de Proteção Ambiental, localizada no município
de Camaçari - BA".

iCC9DEMIG
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 05/2007
PROCESSO INTERNO 265/2007
MODALIDADE - MENOR PREÇO
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas GeraisCODEMIG, através da Comissão Especial de Licitação, torna público
que fará realizar CONCORRÊNCIA, para contratação, em regime de
empreitada por preço global , da execução das obras e serviços de
engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de
equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Poderão participar da licitação empresas que atenderem às condições
estabelecidas no Edital, que se encontra à disposição dos interessados
na CODEMIG, na Rua dos Aimorés, 1697, Bairro de Lourdes, Belo
Horizonte/MG, a partir do dia 18/07/2007.
Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos até
as 10 horas do dia 03 de setembro de 2007, na portaria da CODEMIG,
no endereço mencionado e a sessão pública de abertura do processo será
realizada às 10 horas do dia 04 de setembro de 2007.
A presente publicação substitui o aviso publicado no dia 03 de julho de 2007.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

LÁCIZIJ LUuiUcZiiU, U 1VIr

entrará com ação judici
sob argumento de que o n
potismo fere principi
constitucionais.
Durante as investigaçõ
sobre a prática de nepotism
na Câmara de BH, o MP
tentou, por duas vezes, via
própria Câmara, chegar
um número que mostrasse
extensão dessa prática
Casa. Na primeira vez, as
formações repassadas pe
própria presidência da C
mara foram consideradas
satisfatórias. Dois veread
res - Reinaldo Lima e Cari
cio Gonçalves - sequer ch
garam a repassar dados
formando se tinham pare
tes contratados nos gabin
tes. Já o vereador Sérgio B
bino limitou-se a fornec
uma lista do setor de Pesso
com a relação de todos
funcionários, mas sem di
criminar quais seriam p
rentes.

A EGESA ENGENHARIA S.A, CNP

17.186.461/0001-01, localizado à Av
Francisco Sales 1.017/1002 - CEP
30.150-221 - St' Efigênia Bel
Horizonte - MG, por determinação d
Conselho Estadual de Polític
Ambiental - COPAM, toma público qu
solicitou, através do Process
00748/2007, a Licença Prévia (LP
para implantação do Aterro Sanitário
no município de Ribeirão das Neves
MG.
Informa que foram apresentados o
Estudos de Impacto Ambiental (EIA)
o Relatório de Impacto Ambienta
(RIMA), e que o RIMA encontra-se
disposição dos interessados na ru
Espírito Santo n° 495 2° andar, centro
Belo Horizonte.

Comunica que os interessados n
realização da Audiência Pública
deverão formalizar o requerimento'
conforme a Deliberação Nonnativ
COPAM n° 12/94 de 23/12/94, e
local e prazos a serem publicados n
"Minas Gerais".

CO
A01 informa que devido falha de equipamento,
Distância Nacional das localidades de ltaim das
às 17h30rnin do dia 12/07/07.
A Oi informa que devido falha de energia, oci
Distância Nacional das localidades de Joaquim F
das 18h19min is 22h1Omin do dia 13/07/07.
A 01 informa que devido acidente, ocorreu a In
Distância Nacional da localidade de Vespasiano
As localidades acima já se encontram com seus
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REPUBLICAÇÃO EDITAL CONCORRÊNCIA 05/2007
Senhor Secretário Assuntos Jurídicos:
Solicitamos autorização para publicação nos jornais MINAS GERAIS e O TEMPO, bem como nos
jornais HOJE EM DIA e ESTADO DE MINAS, o aviso de edital Concorrência 05/2007:

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 05/2007
PROCESSO INTERNO 265 /2007
MODALIDADE - MENOR PREÇO
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG, através da Comissão
Especial de Licitação, torna público que fará realizar CONCORRÊNCIA, para contratação, em regime
de empreitada por preço global , da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive
t, fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação
do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Poderão participar da licitação empresas que atenderem às condições estabelecidas no Edital, que
se encontra à disposição dos interessados na CODEMIG, na Rua dos Aimorés, 1697, Bairro de
Lourdes, Belo Horizonte/MG, a partir do dia 18/07/2007.
Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos até as 10 horas do dia 03 de
. setembro de 2007, na portaria da CODEMIG, no endereço mencionado e a sessão pública de
abertura do processo será realizada às 10 horas do dia 04 de setembro de 2007.
A presente publicação substitui o aviso publicado no dia 03 de julho de 2007.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ke

Atenciosamente,

119)
SUELY IZABEL odi
. REA LIMA
111"" Presidente da Comissão Especial de Licitação

CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econdrnke de Minas Gerais

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAISCODEMIG

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

•

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
1. INTRODUÇÃO
1.1. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS
GERAIS-CODEMIG, sociedade de economia mista da Administração indireta do
Governo do Estado de Minas Gerais, CNPJ 19.791.581/0001-55, leva ao
conhecimento dos interessados que no dia 04 DE SETEMBRO DE 2007, ÀS
10:00 hs (DEZ HORAS), em sua sede, à rua dos Aimorés, 1697, Bairro de
Lourdes em Belo Horizonte, neste Estado, através da COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO, procederá à abertura de CONCORRÊNCIA, do tipo "menor preço",
destinada a contratar a EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em regime de
empreitada por preço global. Os envelopes contendo os documentos de
habilitação e a proposta de preços serão recebidos e protocolados ATÉ AS 10:00
HS (DEZ HORAS) DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2007 conforme item 5.1 deste
Edital.
1.2. O recibo de protocolo dos envelopes consistirá prova de sua entrega, sendo
que não serão recebidos propostas, impugnações ou recursos enviados pelo
correio ou feitas por telegramas, fax ou endereço eletrônico, ou entregues em
local diverso do indicado.
1.3. O Edital e seus anexos, encontram-se a disposição dos interessados na Sede
da CODEMIG, à rua dos Aimorés 1697, Bairro de
Lourdes em Belo
Horizonte/MG, de 9:00 às 12:00 hs. e das 14:00 às 17:00 hs., a partir do dia 18
de julho de 2007 até o dia 31 de agosto de 2007, podendo ser adquiridos
mediante pagamento na Tesouraria da CODEMIG do val.i
• - R$
i
50,00
(cinqüenta reais).

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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1.4. Alegações relacionadas com o desconhecimento de informações e das
condições locais não serão admitidas ou aceitas para futuras reclamações sendo
obrigatória a todos os interessados a visita técnica ao local de prestação de
serviço.
1.5. A Visita Técnica será obrigatória para todos os interessados a participar da
licitação, isoladamente ou como membro de consórcio e se realizará às 10:00 hs
do dia 23/08/2007 devendo ser designado o representante Responsável
Técnico (RT) da licitante, devidamente credenciado e acompanhado da certidão
de registro emitida pelo CREA em vigor. A CODEMIG, emitirá declaração
comprovando que o Responsável Técnico da Licitante visitou o local das obras
onde tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações, objeto da mencionada licitação, de acordo com o
inciso III, do Art. 30, da Lei Federal 8.666/93.
1.6. A Garantia da Proposta deverá ser prestada por todas as empresas
interessadas em participar da licitação, seja isoladamente ou como membro de
consórcio, com validade de 120 (cento e vinte) dias contados da data da
apresentação da proposta, em qualquer das modalidades estabelecidas pelo Art.
56 § 1° incisos 1, 11,111, da Lei Federal 8.666/93, devendo a mesma ser depositada
naTesouraria da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas
Gerais - CODEMIG, até às 17:00 hs (dezessete horas) do dia 31 de agosto de
2007. A garantia será de 1% do valor do orçamento de referência da CODEMIG,
representando:
LOTE - 1 - R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte
três reais e oitenta sete centavos);
LOTE - 2 - R$ 3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta
nove reais e noventa três centavos);
LOTE - 3 - R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e
nove reais e oitenta nove centavos);
1.7. Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre a presente licitação
poderão ser obtidos na CODEMIG, junto à Comissão Especial de Licitação - Rua
dos Aimorés, 1697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG, sempre por escrito,
pelo fax (31) 3273-1331, que serão transmitidos a todos os interessados
cadastrados no certame, assim considerados os que retiraram edital na
CODEMIG, bem como os esclarecimentos prestados. As Respostas aos
esclarecimentos serão fornecidas diretamente às empresas que tiverem adquirido
o Edital.
1.8. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Presidente da
Comissão Especial de Licitação, por escrito, até o dia 29 de agosto de 2007,
sendo que as impugnações aos termos do edital e seus anexos observarão a
antecedência mínima de 2(dois) dias úteis da data de abertura do certame.
1.9. Não serão recebidas impugnações ou recursos enviados pelo c reio ou
feitas por telegramas, fax ou endereço eletrônico, ou entregues em loc diverso

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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do indicado. A remessa de propostas pelos correios é de inteira responsabilidade
da interessada, que deverá, por meios seguros, garantir o protocolo eletrônico da
recepção, na CODEMIG, na forma do presente Edital, até a data e horário
aprazado.
2. DA DISCIPLINA LEGAL
2.1. A presente licitação, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA reger-se-á pela
Lei Federal n° 8.666 de 21.06.93, com alterações introduzidas pela Lei 8.883, de
09.06.94 e supletivamente pelos procedimentos estabelecidos, para o Estado de
Minas Gerais, pelas demais disposições legais e regulamentares vigentes e
aplicáveis, bem como cláusulas e condições deste edital e seus anexos, que dele
constituem parte integrante para todos os efeitos e fins legais.
3. DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS
3.1. Poderá participar da licitação empresa de construção civil, nacional ou
estrangeira autorizada a funcionar no país, regularmente constituída, que esteja
em condições legais de exercício e atenda os requisitos adiante relacionados,
relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal,
qualificação técnica e
econômico-financeira:
a) isoladamente
b) em consórcio
b.1) Será permitido consórcio composto de no máximo 3 (três) empresas, por
lote, desde que atendam as condições previstas no Art. 33 da Lei 8.666/93, e
aquelas estabelecidas neste Edital;
b.2) Fica vedada a participação simultânea de empresa em mais de uma
proposta por lote, integrando um consórcio ou isoladamente e de profissional em
mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio;
b.3) A empresa ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela
inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação
e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;
b.4) As consorciadas deverão apresentar individualmente, além dos
documentos comprobatórios de habilitação jurídica, regularidade fiscal, habilitação
geral e econômico-financeira exigidos neste Edital, compromisso de constituição
do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório
de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder com
autoridade para assumir compromissos perante a CODEMIG, bem como a
participação de cada consorciado, atendendo integralmente o disposto no Art. 33
da lei Federal 8.666/93;
b.5) O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo
de conclusão do objeto definido neste Edital,
b.6) As consorciadas deverão apresentar compromisso de que não alterarão a
constituição ou composição do consórcio, visando manter v: da as premissas
que asseguraram a sua habilitação;
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b.7) As consorciadas deverão apresentar compromisso de que não se constituem
nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o
consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes; e
b.8) As consorciadas deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura
do contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição do
Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das
empresas, para autorizar a alienação de bens do ativo fixo e registrado no
órgão competente. O contrato de consórcio deverá observar, além dos
dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste
subitem 3.1.b;

•
•

3.2 - NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA PRESENTE CONCORRÊNCIA:
a) Empresa declarada inidõnea por órgão ou entidade da administração
pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal;
b) Empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com a CODEMIG;
c) Empresa em processo de falência, concordatária ou em recuperação
judicial;
d) Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios,
sejam funcionários ou empregados ou ocupantes de cargo comissionado
da CODEMIG;
e) Autor do projeto de engenharia, pessoa física ou empresa da qual dito
autor seja dirigente, gerente, acionista ou controlador, responsável técnico
ou sub-contratado.
3.3 - No presente Edital somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a
pessoa ou pessoas por ela credenciada. Nenhuma pessoa, ainda que munida de
procuração, poderá representar mais de uma empresa junto à CODEMIG, nesta
CONCORRÊNCIA, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.
3.4. A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade do
licitante, que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
3.5. A participação na licitação implica a aceitação integral dos termos deste
Edital, de seus anexos e das normas legais e regulamentares que o embasam,
bem como das cláusulas contratuais a serem pactuadas conforme minuta em
anexo.
4. DO OBJETO
4.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa,
nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e na minuta de contrato
integrante, para contratação pela CODEMIG, de EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE kQNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO
SISTEMAS
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NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
4.2. Todos os serviços e obras estão especificados nos Anexos deste Edital que
passam a fazer parte integrante do presente edital independente de transcrição.
Os projetos, especificações, anexos e demais documentações da licitação são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento, mesmo que omitido em outro, será considerado especificado para
essa licitação.
4.3. A realização da obra e entrega dos serviços será feita na cidade de BELO
HORIZONTE- MG, região de Venda Nova.

•

4.4. O empreendimento do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais
será licitado em 03 (três) lotes conforme detalhado a seguir:
LOTE 1 - Compreende as obras de INFRA-ESTRUTURA compostas de
Terraplenagem, Drenagem Superficial, Irrigação, Meio Ambiente, Redes Externas,
Paisagismo, Pavimentação, Praça Cívica, PALÁCIO DO GOVERNO contendo,
fundação e estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio,
Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas (SPDA), Sistema de Automação
Predial (SAP), Sistema de Detecção Alarme e Incêndio (SDAI), Sistema de Ar
Condicionado e Cabeamento estruturado, AUDITÓRIO incluindo fundação e
estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio, Sistema de
Proteção a Descargas Atmosféricas (SPDA), Sistema de Automação Predial
(SAP), Sistema de Detecção Alarme e Incêndio (SDAI), Sistema de Ar
Condicionado e Cabeamento estruturado.
LOTE 2 - Compreende as obras da SECRETARIA PRÉDIO - 1, inclusive
fundação e estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio,
Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas (SPDA), Sistema de Automação
Predial (SAP), Sistema de Detecção Alarme e Incêndio (SDAI), Sistema de Ar
Condicionado e Cabeamento estruturado.
LOTE 3- Compreende as obras da SECRETARIA PRÉDIO - 2 e CENTRO DE
CONVIVÊNCIA, inclusive fundação e estrutura, arquitetura e acabamentos,
elétrica, hidráulica, incêndio, Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas
(SPDA), Sistema de Automação Predial (SAP), Sistema de Detecção Alarme e
Incêndio (SDAI), Sistema de Ar Condicionado e Cabeamento estruturado.
5. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA
PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. O interessado deverá protocolar na sede da CODEMIG, à Ru
1697, Belo Horizonte/MG, até às 10 (dez) horas do dia 03 de setem
o envelope contendo o envelope A e o envelope B como se segue:
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. ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
.ENVELOPE B — PROPOSTA DE PREÇO - IDENTIFICAÇÃO DO LOTE
Cada envelope será identificado (A ou B) mencionando-se ainda, os dizeres:
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO — A
ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇO — B - IDENTIFICAÇÃO DO LOTE

•

CONCORRENCIA: 05/07
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
NOME DO LICITANTE:
ENDEREÇO DO LICITANTE:
TELEFONE/FAX:
5.2. Os envelopes deverão ser apresentados lacrados, distintos, indevassáveis,
sob pena de não aceitação da participação na licitação e sua devolução imediata.
5.3. Os documentos apresentados não poderão conter emendas ou rasuras
capazes de comprometer sua higidez, a juízo da Comissão Especial de Licitação.
5.4. Caso necessário, o Envelope B poderá ser apresentado em mais de um
volume devidamente identificado e numerado seqüencialmente.
5.5. Os envelopes serão recebidos na portaria da CODEMIG impreterivelmente
até o horário especificado no item 5.1, prazo preclusivo do direito de participação.
Caso necessário, no horário de encerramento do prazo, serão distribuídas senhas
aos presentes.
5.6. O recibo de protocolo dos envelopes é prova de sua entrega.
5.7. Não serão recebidas propostas, impugnações ou recursos enviados pelo
correio ou por telex, telegramas, fax ou endereçamento eletrônico, ou ainda
entregues em local diverso do indicado.
5.8. Todos os documentos do ENVELOPE A poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de
imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis.
5.9. Quando os documentos do ENVELOPE A forem apresentados em fotocópia,
sem autenticação passada por cartório competente, a licit.
e:verá apresentar
os originais na reunião de abertura dos documentos de h:bilita.:o, no horário
requerido pela Comissão de Licitação que os autenticará,
for o c so.
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5.10. A inserção de qualquer documento da PROPOSTA DE PREÇO no
ENVELOPE A da DOCUMENTAÇÃO de HABILITAÇÃO, acarretará a exclusão
sumária da licitante no certame.
5.11. Todos os documentos deste ENVELOPE, deverão estar numerados
seqüencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número
exato.
5.12. A eventual falta de numeração e/ou duplicidade de numeração ou ainda a
falta da rubrica nas folhas, será suprida pelo representante credenciado ou por
membro da Comissão de Licitação, na sessão de abertura do respectivo
ENVELOPE, nos termos do presente Edital.

111

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.1. Para comprovar sua qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômicofinanceira, a licitante deverá apresentar no envelope A, em uma via, em original
ou cópia autenticada por cartório competente ou publicação em jornal oficial,
encadernados em páginas seqüencialmente numeradas e rubricadas, os
seguintes documentos de habilitação, todos dentro de seu prazo de validade,
vedada sua substituição por protocolo de requerimento para sua obtenção.

•

6.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
6.1..2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo à sede do licitante;
c) Prova de regularidade para com as fazendas, a saber:
c.1) Fazenda Federal — incluindo a Certidão Negativa de Débitos de Tributos
e Contribuições Federais e a Certidão negativa quanto à Dívida Ativa da
União, ou a certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos,
contribuições federais e à Dívida Ativa;
c.2) Fazenda Estadual — da sede da Empresa;
c.3) Fazenda Municipal — da sede da Empresa.
d) Prova de regularidade com a Previdência Social — CN
e) Prova de regularidade com o FGTS, expedido p
Econômica
Federal.
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6.1.3 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO GERAL
a) Carta de apresentação dos documentos de habilitação(Modelo - Anexo I),
contendo as seguintes informações:
a .1. Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação;
a .2. Prazo de validade da proposta, não inferior a 120 (cento e vinte) dias;
a .3. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregados menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXIII do art. 7° da Constituição
Federal (Lei n° 9.854/99);
a .4. Credenciamento do(s) representante(s) legal(is)
6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA
a) Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da empresa e dos
seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da licitante,
exercício de 2007;
b) Atestado(s) ou certidão(s) de capacidade técnica comprovando que a
licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para abertura
do presente certame, profissional(is) de nível superior ou outro(s)
reconhecido(s) pelo CREA nas respectivas categorias profissionais
exigidas, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os
serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, obras e serviços de características técnicas similares às
do objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica
e de valor significativo são as seguintes, não se admitindo atestado(s) de
fiscalização ou supervisão de obras e serviços:

LOTE — 1
1- Ter executado em Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos.
2- Ter executado obra(s) de construção predial com instalação/ montagem
dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central tipo
água gelada, sistema de detecção de alarme conta incêndio, instalações
elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado
LOTE — 2
1- Ter executado em Contrato de Empreitada por Pr ç Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e aca • :mentos
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2- Ter executado obra(s) de construção predial com instalação/ montagem
dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central tipo
água gelada, sistema de detecção de alarme conta incêndio, instalações
elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.
LOTE -3
1 - Ter executado em Contrato de Empreitada por Preço Global ou
EPC ou TURN-KEY, os serviços de construção predial e
acabamentos.
2 Ter executado obra(s) de construção predial com instalação/
montagem dos equipamentos compreendendo sistema de ar
condicionado central tipo água gelada, sistema de detecção de
alarme conta incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e
cabeamento estruturado.
c)Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional registrado no
CREA da respectiva região onde os serviços foram executados, que comprove(m)
que a licitante, tenha executado como contratada principal ou membro de
consórcio para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, obras e serviços de características técnicas similares às do objeto da
presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores
significativos são:
LOTE - 1

1- Ter executado em 1(um) Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento,
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de ar
condicionado com capacidade superior a 500TR, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.

2- Ter executado em 1(um) Contrato, estrutura(s) em concreto armado e/ou
protendido com altura mínima de 35m e vão livre mínimo

inclusive vigas

pré-moldadas ou moldadas in loco e com as seguintes pa

ificativas:
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2.1 Concreto Estrutural

10.000m3;

2.2 Formas

42.000m2;

2.3 Aço

1.000.000kg;

2.4 Protensão

100.000kg.

3- Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos,
construção de sistema viário, estacionamento/garagem, terraplenagenn,
pavimentação, paisagismo e urbanismo, com as seguintes parcelas significativas:
3.1- Área construída de Edificações

10.000m2;

3.2- Sistema viário e/ou estacionamento/garagem

77.000m2;

3.3- Execução de estacas com 0 25cm (Pré-moldadas, Franki ou Escavadas)
3.800m;
3.4- Execução de escavação mecânica e carga de material de 1a. Categoria
370.000m3;
3.5- Concreto betuminoso Usinado a quente (CBUQ)

7.800ton;

3.6- Sub-Base e/ou Base de bica corrida/brita graduada/material granular
21.300m';
3.7- Esquadrias de Alumínio com Vidros.

3.350m2;

3.8- Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

8.600m2;

3.9- Impermeabilizações

7.750m2;

3.10- Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito

32.100m2;

3.11- Cimbramento metálico

134.000m3;

3.12- Conjunto de Subestações com potência de transformação ?.
1.000KVA

1 Conjunto;

4- Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os seguintes serviços:
4.1- Sistema de irrigação de parques e/ou jardins;
4.2- Isolamento termo-acústico;
4.3- Sistema " Structural Glazing" e/ou pele de vidro;
4.4- Concreto estrutural com Fck .? 35 Mpa, com adição de il4d.sílica.
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LOTE — 2
1- Ter executado em 1(um) Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento,
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de ar
condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.

2- Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos,
estruturas de concreto armado, com as seguintes parcelas significativas:
2.1- Área construída de Edificações

58.000m2;

2.2- Execução de estacas com 0 25cm (pré-moldadas, Franki ou Escavadas)
5.600m;
2.3- Aço

2.400.000kg;

2.4- Formas

128.000m2;

2.5- Concreto estrutural

19.000m3;

2.6- Vidros laminados e/ou vidros temperados
2.7- Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado
2.8- Impermeabilizações

14.200m2;
42.000m2;
7.200m2;

2.9- Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
2.10- Cimbramento metálico

78.000m2;
210.000m3;

2.11- Conjunto de Subestações com potência de transformação
3.500KVA

1 Conjunto;

3- Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os seguintes serviços:
3.1- Isolamento termo-acústico;
3.2- Sistema de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos;
3.3- Sistema " Structural Glazing" e/ou pele de vidro;
3.4- Concreto estrutural com Fck 35 Mpa, com adição de ilic,, icro-sílica.
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LOTE -3
1- Ter executado em 1(um) Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento,
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de ar
condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.

2- Ter executado em até 2(dois)
fundações,
•

acabamentos,

Contratos, obra(s) de edificação(ões),
pisos,

esquadrias

e

vidros,

cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto armado, com as seguintes
parcelas significativas:

2.1-Área construída de Edificações

61.000m2;

2.2- Execução de estacas com 0 k 25cm (pré-moldadas, Franki ou Escavadas)
6.300m;

•

2.3- Aço

2.500.000kg;

2.4- Formas

136.000m2;

2.5- Concreto estrutural

20.000m3;

2.6- Vidros laminados e/ou vidros temperados

14.200m2;

2.7- Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

43.000m2;

2.8- Impermeabilizações

9.700m2;

2.9- Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito

83.000m2;

2.10- Cimbramento metálico

220.000m3;

2.11- Conjunto de Subestações com potência de transformação
3.750KVA

1 Conjunto;

3- Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os seguintes serviços:
3.1- Isolamento termo-acústico;
3.2- Sistema de esgoto a vácuo/estação de tratamento de esgotos;
3.3- Sistema " Structural Glazing" e/ou pele de vidro;
3.4- Concreto estrutural com Fck 35 Mpa, com adição de
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o-sílica.

17

d) Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado no qual os
profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação
técnica, declarem que participarão, permanentemente, a serviço da licitante, das
obras e serviços objeto desta licitação, conforme Modelo do Anexo II;
d.1 E ui e Técnica mínima a ser com rovada:
FORMAÇÃO
Engenheiro Civil

FUNÇÃO
Coordenador
de
Obras
Engenheiro Civil
Gerente de Obras
Engenheiro Civil
Gerente de Produção
Engenheiro Civil
Gerente
de
Engenharia
Engenheiro Mecânico Engenheiro
de
Montagem Mecânica
Engenheiro
Engenheiro Eletricista
Eletricista
Engenheiro Civil
Engenheiro
de
Planejamento
Curso Superior
Gerente
Administrativo
Curso Superior
Gerente de Qualidade
e Meio Ambiente
Curso Superior
Gestor Ambiental
Engenheiro
com Segurança
do
Especialização
Trabalho
Médico
com Médico do Trabalho
especialização

LOTE 1
1

LOTE 2
1

LOTE 3
1

1
2
1

1
3
2

1
3
2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

e) Atestado de Visita passado pela CODEMIG, em nome da licitante de que esta,
através de seu representante Responsável Técnico (RT), visitou os locais onde
serão executadas as obras e serviços, tomando conhecimento de todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, no
dia e hora marcada no subitem 1.5, deste Edital;
f).Compromisso de constituição de consórcio, conforme indicado no subitem 3.1,
alínea "h" deste Edital.
g) Para atender aos subitens
6.1.1,
6.1.2,
6.1.3, 6.1.4, as empresas
consorciadas deverão apresentar a sua documentação isoladamente, e
comprovar a sua habilitação individualmente sob pena de inabilitação do
consórcio.
h).Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica profissional e
técnico operacional, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pe o
em destaque,
os seguintes dados: data de início e término das obr
os; local de
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execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s)
responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de
registro(s) no CREA; especificações técnicas das obras e serviços e os
quantitativos executados.
i).Cada atestado deverá vir acompanhado por um espelho/resumo onde a licitante
destacará qual o subitem do Edital que o mesmo atenderá; a descrição das obras
e serviços executados com as quantidades; o nome do RT e o n° do registro do
atestado no CREA; sua situação funcional na empresa licitante; o local das obras
e serviços e qual(ais) a(s) obra(s)/serviço(s) cuja execução o atestado comprova
(Modelo Anexo III); bem como deverá ser destacado com marcador de texto,
preferencialmente na cor amarela, no correspondente atestado, a(s)
obra(s)/serviço(s) que se presta(m) para comprovação de atendimento da(s)
exigência(s).
j).Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
a)empregado; ou
b) sócio; ou
c) Diretor/Administrador; ou
d) Responsável Técnico.

•

k).A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá
atender os seguintes requisitos:
k.1) Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na
DRT ou, ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
k.2) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
k.3) Diretor/Administrador: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade anônima;
k.4) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou
Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT.
I) A comprovação da capacitação técnico-profissional e técnico-operacional
exigidos neste Edital poderá ser efetivada, no todo ou em parte, por qualquer uma
das consorciadas.
m) Deverá ser apresentado ainda o "Curriculum Vitae" dos profissionais indicados
para fins de comprovação de capacitação técnica, nos termos do Modelo
constante do Anexo IV.
6.1.5 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
FINANCEIRO
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do últi 'o exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que compr
boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por
ou balanços
provisórios.
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b) Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial
expedida pelo distribuidor de sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, com data não anterior a 30 (trinta) dias contados da data prevista
para a entrega das propostas.
c) Comprovação de boa situação financeira da empresa, através do cálculo de
índices contábeis abaixo previstos:
c.1)

•

índice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 2,0;

ILC = AC / PC,
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante.
c.2)

índice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 2,0;

ILG = AC + RLP / PC + ELP,
AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável de Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível de Longo Prazo.
c.3)

onde:

onde:

índice de Endividamento Total - IET - igual ou inferior a 0,45;

IET = (PC + ELP) / AT;
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível de Longo Prazo.
AT = Ativo Total.

onde:

d) Recibo firmado pela CODEMIG, comprovando o recolhimento pela licitante, da
"Garantia de Proposta".
e) A Garantia de Proposta terá o prazo de validade mínimo de 120 (Cento e vinte)
dias, contado da data de entrega dos documentos de habilitação e da proposta de
preços.
f) Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de
validade da Proposta e/ou do prazo de validade da Garantia de Proposta (Fiança
Bancária ou Seguro Garantia), deverá a licitante, independente de comunicação
formal da CODEMIG, revalidar, por igual período, ambos os documentos, sob
pena de ser declarada desistente do feito licitatório.
g) A Garantia de Proposta na forma de Carta de Fia
modelo constante do Anexo IV - A deste Edital.
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h) No caso de Seguro Garantia, a licitante deverá apresentar a apólice e seus
anexos, contendo as cláusulas gerais e especiais.
i) A Garantia de Proposta, após formalmente requerida, será liberada no prazo de
10 (dez) dias úteis após esgotada a fase administrativa de habilitação para as
empresas inabilitadas e após a adjudicação, para as demais empresas exceto a
vencedora da licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a assinatura do
Contrato.
7— ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
7.1 - A Proposta de Preço, apresentada no Envelope B, em uma única via, em
português, sem emenda, rasura ou entrelinha que comprometa sua higidez, a
juízo da Comissão Especial de Licitação, deverá ser datada e assinada pelo
representante legal do licitante, em invólucro opaco e lacrado, contendo as
seguintes indicações:
ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS — B — IDENTIFICAÇÃO DO LOTE
CONCORRENCIA 05/07
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
NOME DO LICITANTE:
ENDEREÇO DO LICITANTE:
TELEFONE/FAX:
7.1.1 — As licitantes deverão apresentar separadamente para cada lote que
pretenda participar toda a documentação exigida para a Proposta de Preços.
7.2 -Todos os documentos do ENVELOPE B deverão estar numerados
seqüencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número
exato;
7.2.1 - A eventual falta de numeração, deverá ser suprida pelo representante da
licitante ou por membro da Comissão de Licitação na seção de abertura das
propostas.
7.3 - O ENVELOPE B deverá conter todos os elementos a seguir relacionados:
a) Carta de apresentação da proposta de preço (Modelo Anexo VI);
b) Prazo de execução das obras e serviços, em dias onsecutivos, que não
poderá ser superior aos seguintes prazos:
Lotei: 27 (vinte e sete) meses
Lote2: 26 (vinte e seis) meses
Lote3: 25 (vinte e cinco) mess
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c) Preço global em Real (R$) expresso em algarismos e por extenso.
d)Planilhas de Serviços e Quantidades, com valores monetários, em Real (R$),
conforme Lista de Serviços e Quantidades fornecida (Anexo IX), em papel e em
mídia eletrônica (CD-ROM), cujos itens, discriminações, unidades de medição e
quantidades não poderão ser alterados pelas licitantes, exceto quando
devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
expedidos pela Comissão de Licitação. Em caso de conflito entre as informações
constantes no documento impresso e aqueles constantes em meio magnético, as
primeiras prevalecerão sobre as segundas.
e)
Cronograma de implantação físico-financeiro, detalhando os marcos
contratuais principais e os correspondentes eventos com periodicidade de 30
(trinta) dias corridos;
f) Cronograma de Eventos de Pagamentos com periodicidade de 30 (trinta) dias
corridos para:
f.1 ) Cronograma de Pagamentos do LOTE — 1
f.1.1 —Obras
Instalação de Canteiro, mobilizações, operação e manutenção do Canteiro e
desmobilizações;
Obras Civis de Infra-estrutura;
Obras Civis do Palácio do Governo;
Obras Civis do Auditório;
f.1.2 — Equipamentos e Sistemas
Fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos e sistemas do:
Palácio do Governo
Auditório
Praça Cívica
f.2) Cronograma de Pagamentos do LOTE — 2
f.2.1 — Obras
Instalação de Canteiro, mobilizações, operação e manutenção do Canteiro e
desmobilizações;
Obras Civis da Secretaria Prédio 1
f.2.2 — Equipamentos e Sistemas
Fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos e sistemas da:
Secretaria Prédio 1
f.3) Cronograma de Pagamentos do LOTE — 3
f.3.1 — Obras
Instalação de Canteiro, mobilizações, operação e manutenção do Canteiro e
desmobilizações;
Obras Civis da Secretaria prédio 2
Obras Civis do Prédio de Convivência
f.3.2 — Equipamentos e Sistemas
Fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos e si
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Secretaria Prédio 2
Prédio da Convivência
7.3.1 - A Planilha de Serviços e Quantidades (Anexo IX) consta o item de
mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e à instalação e do canteiro de
apoio das obras e serviços, não devendo os custos serem diluídos ou acrescidos
nos preços unitários dos outros serviços.
7.3.2 - A licitante apresentará o planejamento de instalação do canteiro de apoio
das obras e serviços e seu Lay Out de implantação e o local escolhido.
7.3.3 - O escritório de apoio das obras e serviços será de propriedade da
Contratante e deverá ser construído conforme projeto apresentado no lote 1.
7.3.4 - A Planilha de Serviços e Preços em meio magnético (CD-ROM) deverá ser
feita com base no programa MS-EXCEL da Microsoft e apresentada pela licitante
junto com sua Proposta de Preços.
7.4 - A proposta da licitante deverá ser elaborada levando-se em consideração
que as obras e serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica e de
aprimorado acabamento e, ainda, entregues em perfeitas condições de
funcionamento.
7.5 - A licitante deverá considerar incluídas nos valores propostos todas as
despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, encargos sociais,
ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, vigentes
até a data de referência do orçamento da CODEMIG que possam influir direta ou
indiretamente no custo de execução das obras e serviços e, ainda, as despesas
relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos.
A omissão ou a incorreção de qualquer destas despesas não desobriga a licitante
contratada de executar o serviço ou fornecer o equipamento, sem qualquer custo
adicional para a CODEMIG.
7.6 — Os preços considerados pela licitante deverão ser os preços normais de
mercado, neles incluída toda a tributação devida. Entretanto a licitante deverá
levar em conta que, tendo em vista a possibilidade de a CODEMIG vir a gozar de
isenção da alíquota interna de ICMS (não incluída a alíquota interna do Estado
de origem, caso a mercadoria provenha de outro Estado, na conformidade do
convênio aprovado pelo CONFAZ), fica a licitante advertida de que, no momento
do pagamento da fatura caso a isenção ocorra, será deduzido o valor do imposto
que seria devido ao Estado de Minas Gerais.
7.7 — As Quantidades de serviços, equipamentos, sistemas e demais elementos
constantes das Planilhas fornecidas neste Edital distintamente para cada Lote
deverão ser calculadas com base nos projetos executivos, memoriais descritivos ,
cadernos de especificação, metodologia dos trabalhos e «os s documentos
integrantes das especificações, que deverão ser co
analisados
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detalhadamente pelas licitantes e não poderão ser alterados devendo as
variações, se encontradas, serem assumidas integralmente pela licitante.
7.8 — Em nenhuma hipótese a CODEMIG se responsabilizará por qualquer
variação de quantidades, especificações, serviços que a licitante deixar de
considerar em seu preço alegando desconhecimento ou insuficiência de dados ou
projetos.
7.9 - O Valor Global Orçado para as obras e serviços objeto desta
licitação referidos ao mês de MAIO /2007 é de:
LOTE - 1 - R$ 172.562.386,02 (cento setenta e dois milhões, quinhentos sessenta e
dois mil, trezentos oitenta seis reais e dois centavos);
LOTE - 2 - R$ 350.983.993,17 (trezentos cinqüenta milhões, novecentos oitenta e
três mil, novecentos noventa três reais e dezessete centavos);
LOTE - 3 - R$ 374.760.988,93 (trezentos setenta quatro milhões, setecentos e
sessenta mil, novecentos oitenta oito reais e noventa três centavos
7.10 - A não apresentação ou apresentação incompleta de quaisquer dos itens
supra implicará a desclassificação do licitante.
7.11 A proposta deverá ser assinada por profissionais devidamente habilitados, e
deverão ser observadas as exigências dos artigos 13 e 14 da Lei Federal
5.194/66.
8 - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA E JULGAMENTO
8.1. Às 10:00 hs do dia 03 de setembro de 2007, em sessão pública, a
Comissão procederá a abertura dos Envelopes A, cujos documentos serão
rubricados pelos seus membros e por representantes de licitantes presentes.
8.2. Na mesma sessão, será rubricado, externamente, pelos membros da
Comissão e por representantes presentes, o fecho dos Envelopes B, que
permanecerão lacrados até a fase seguinte.
8.3. Realizado o exame e julgamento da documentação constante dos Envelopes
A, a Comissão publicará no Jornal Oficial do Estado - "Minas Gerais" e no jornal
"O Tempo", o respectivo resultado, que será também comunicado, por fax, aos
licitantes.
8.4. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, ou decidido eventual
recurso interposto, a Comissão comunicará aos licitantes, por fax, a data, a hora e
o local em que será aberto o Envelope B, com a proposta de preço.
8.5. Serão devolvidos fechados, os Envelopes B, ao participante efiniti.amente
inabilitado.
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8.6. No dia, hora e local determinados em convocação para a sessão pública
encaminhada aos licitantes participantes, a Comissão procederá à abertura dos
Envelopes B, cuja documentação será imediatamente rubricada por seus
membros e por representantes de licitantes presentes.
8.7. Julgada a Proposta de Preço , a Comissão publicará no Jornal Oficial do
Estado - "Minas Gerais" e no jornal "O Tempo", o respectivo resultado, que será
também comunicado, por fax, aos licitantes.
8.8. Para maior celeridade, os licitantes poderão desistir expressamente do prazo
de 5(cinco) dias úteis para recurso, o que possibilitará à Comissão passar
imediatamente à fase seguinte da licitação.
8.9. A Comissão poderá promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originalmente do envelope.
8.10. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da
fase subseqüente do procedimento licitatório.
8.11. Finda a fase de habilitação e abertos os Envelopes B, o licitante não mais
será excluído da licitação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em
razão de fato superveniente ou somente conhecido após o julgamento, e na
conformidade de ato escrito e motivado da Comissão.
8.12. De cada sessão lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e
também, quando sessão pública, por representantes dos licitantes.
8.13. Após a fase de habilitação não caberá desistência por parte de licitante,
salvo por motivo justo e aceito pela Comissão.
8.14. O resultado das decisões da Comissão será publicado no Jornal Oficial do
Estado - "Minas Gerais" e no jornal "O Tempo", e comunicado via fax aos
licitantes participantes, abrindo-se o prazo de 5(cinco) dias úteis para eventuais
recursos.
9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
9.1. A proposta será julgada pelo seu valor GLOBAL, desde que atendidos os
requisitos estabelecidos nesta licitação e os previstos na legislação pertinente,
sendo que os preços unitários serão examinados relativamente à sua adequação,
proporcionalidade e exeqüibilidade.
9.2 - Na data, hora e local comunicados, a Comissão de Licitação, abrirá o
ENVELOPE B das licitantes habilitadas e divulgará o valor global de cada
proposta cujos documentos serão analisados e rubric-4.: celOS representantes
das licitantes presentes e rubricados pela Comissão de
•

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

20

9.3 - A Comissão de Licitação verificará a PROPOSTA DE PREÇO quanto a
eventuais erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação,
na forma seguinte:
a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecerá o valor por extenso;
b) No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a
quantidade e o preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço
unitário;
c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade
correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço
unitário e a quantidade;
d) No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas.
9.4 - O preço total da proposta será ajustado pela CODEMIG, em conformidade
com os procedimentos enumerados no subitem precedente para correção de
erros meramente formais. O valor resultante consistirá no preço-corrigido global
da PROPOSTA DE PREÇO.
9.5 - A Comissão de Licitação analisará a PROPOSTA DE PREÇO das licitantes
habilitadas, desclassificando aquela que:
a) deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos neste Edital, ou
apresentá-los em desacordo com qualquer exigência deste Edital; ou
b) apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas dos demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou
a fundo perdido;
d) apresentar preço global ou preço unitário (para um ou mais serviços) irrisório
ou simbólico ou de valor zero ou excessivo; ou
e) apresentar preço global, superior ao limite estabelecido no item
9.8,
inexeqüível, observado o disposto no art. 48 da Lei Federal 8.666/93;
f) deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços;
g) apresentar prazo de execução das obras e serviços objeto desta licitação
diferente do estabelecido neste Edital.
9.6 - Observado o critério de aceitabilidade da proposta estabelecido nos
subitens anteriores, a Comissão de Licitação classificará as propostas pela
ordem de menor preço global, em Real (R$), e divulgará a classificação no
órgão oficial do Estado — "MINAS GERAIS" e no jornal "O Tempo. Será
classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o menor Preço. A
seqüência da classificação se fará pela ordem crescente do Preço.
9.7. - Poderá ser desclassificada, a juízo da Comissão e por ato motivado, a
proposta que contiver preço incoerente, excessivo ou manifestamente
inexeqüível, ou que não atenda as exigências deste edital;410s termos dos artigos
44 e 48 da Lei 8.666/93; e que não se refira à integr
.de ao objeto, ou que
contiver rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irrzg arida É e ou defeito de
linguagem capazes de dificultar o julgamento.
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9.8 — Os preços globais propostos pelas licitantes para cada um dos Lotes, não
poderá ser superior a 10% (dez por cento) acima do valor constante do item 7.9.
9.9 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á
através de sorteio, em ato público, ao qual todas as licitantes classificadas serão
convocadas, em horário e local a serem definidos pela Comissão de Licitação.
9.10 - No julgamento das propostas não serão consideradas ofertas e outras
informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências
10- DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
10.1. A autoridade competente homologará e adjudicará o objeto licitado à
primeira classificada, se outra não for sua decisão, nos termos da Lei e deste
Edital.
10.2. - A Comissão de Licitação comunicará formalmente este ato às licitantes.
10.3. Realizado o julgamento final e esgotado o prazo para recurso, o resultado
da licitação será submetido à homologação do Diretor Presidente da CODEMIG,
para adjudicação do objeto da licitação ao vencedor(es).
10.4. O contrato será celebrado com o licitante vencedor(es), em conformidade
com este Edital, com a legislação aplicável e com a minuta anexa, salvo no caso
de recusa justificada.
10.5. O prazo para assinatura do contrato é de 10(dez) dias úteis contados da
data da ciência da notificação. Convocado, o adjudicatário que não comparecer
no prazo e condições estabelecidos decairá do direito à contratação.
10.6. Caso o primeiro classificado desista formalmente do direito de ser
contratado, por motivo considerado justo e acatado pela CODEMIG, será
convocado para exercer o mesmo direito, o licitante classificado em segundo
lugar, nas mesmas condições da proposta vencedora.
11 — IMPUGNAÇÃO E RECURSO
11.1 - A impugnação do Edital e de seus anexos, deverá ser dirigida à autoridade
que assinou o Edital e protocolada no Protocolo Geral da CODEMIG:
a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
recebimento da proposta objeto deste Edital;
b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento da
proposta objeto deste Edital;
11.1.1- Tomar-se-á por base, para efeito de contag
data fixada para recebimento da proposta objeto dest
do vencimento para o recebimento das impugnações
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11.1.2- Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessado,
dando-se ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura dos
envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
11.1.3-A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇO à Comissão de Licitação, junto com
as outras licitantes, na data, hora e local fixados no presente edital.
11.2 - Dos atos relativos a esta licitação cabe recurso administrativo, com efeito
suspensivo, no prazo de 05(cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da
lavratura da ata. Divulgada a decisão da Comissão de Licitação, no tocante à fase
de habilitação ou de classificação, se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis para interpor recurso, contado da data de intimação do
resultado.
11.3 - Interposto o recurso, em qualquer fase da licitação, dele se dará ciência
formalmente às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
11.4 - O recurso deverá ser interposto ao Presidente da Comissão de Licitação
da CODEMIG, e entregue, mediante protocolo, no Edifício Sede, situado à rua
dos Aimorés n° 1.697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte — MG de 2' a 6' feira,
das 8h às 12h e das 14h às 18h.
11.4.1 - O recurso poderá ser interposto via fax N.c's (0xx31) 32731331, dentro do
prazo regulamentar, desde que a licitante apresente o respectivo original no
protocolo, respeitado o prazo de 05 (cinco) dias corridos, da data do término do
prazo recursal.
11.4.2 - A Comissão de Licitação poderá, no prazo de 05(cinco) dias úteis
reconsiderar a sua decisão ou fazer subir o recurso àquela autoridade,
devidamente informado, para que dele se digne conhecer, em última instância, no
sentido de dar-lhe provimento ou não, cuja decisão será também proferida no
prazo de 05(cinco) dias úteis contados do recebimento.
11.5- O recurso referente à fase de habilitação ou de classificação, terá efeito
suspensivo.
11.6 - A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições
deste Edital não será conhecido.
11.7 -Na contagem dos prazos estabelecidos neste
início e incluir-se-á o do vencimento.
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12- PRAZO CONTRATUAL
12.1 - O prazo máximo para execução das obras e serviços será aquele
apresentado no item 7.3.b, contado a partir da data da expedição da Ordem de
Serviço.
12.1.1 -A expedição da Ordem de Serviço somente se efetivará após a
publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais — "Minas Gerais".
12.2 - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida
nas condições estabelecidas no parágrafo 1°, incisos 1 a VI, art. 57 da Lei Federal
8.666/93.

•

13- PAGAMENTOS
13.1 - Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, a
CODEMIG terá 05(cinco) dias úteis, após formalmente comunicado pela licitante
contratada, para a conferência da medição, pela constatação da conclusão do(s)
evento(s) relacionado(s) no Contrato, bem como pela verificação e conferência da
documentação hábil de cobrança.
13.2 - Somente serão pagos obras e serviços efetivamente executados e
equipamentos e sistemas cujas etapas (eventos) previstas nos Cronogramas
estejam cumpridas e após a verificação da Regularidade fiscal da Contratada.
13.3 - Ocorrendo a antecipação do cronogranna de execução das obras e serviços
a CONTRATADA fará jus à sua medição e ao devido pagamento nas mesmas
condições já estabelecidas neste Edital, com prévia e expressa autorização da
CODEMIG.
13.4 - Os pagamentos serão efetuados até o 300 (trigésimo) dia do mês
subseqüente ao da medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser
emitida até 5 (cinco) dias úteis após a certificação por representante da
CODEMIG designado para esse fim.
13.5- Os valores correspondentes a cada medição deverão ser apresentados em
Notas Fiscais distintas, sendo uma para obras e serviços e outra para
equipamentos/sistemas.
13.6 - De acordo com a Instrução Normativa n.° 3 de 2005, do Instituto Nacional
do Seguro Social do MPAS, a CODEMIG, fará a retenção de 11% (onze por
cento) sobre o valor dos serviços discriminados na nota fiscal de prestação de
serviços e efetuará o recolhimento à Seguridade Social, até o dia 02 (dois) do
mês subseqüente ao da prestação do serviço.
13.7-Eventuais acertos de acréscimos ou supre jsl
faturamento do mês subseqüente.
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13.8 - Respeitadas as condições previstas neste Edital, em caso de atraso de
pagamento, motivado pela CODEMIG, o valor a ser pago será atualizado
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo
pagamento, tendo como base a Taxa Referencial pró rata tempore, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
AF = [( 1 + TR/100) N/30 - 1] x VP , onde:
AF = Atualização financeira;
TR = Percentual atribuído à taxa referencial;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
14— REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
14.1. -Os Preços contratuais serão reajustados com periodicidade anual, a contar
da data de referência do orçamento da CODEMIG constante do item 7.9 deste
Edital, pela variação de índices Nacionais calculados pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), e publicados na Seção de índices Econômicos da revista
"Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte fórmula:
R = V x [ (li - lo ) / lo]
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado;
lo = índice inicial — (índice Nacional de Custo da Construção - INCC Total —
Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV- Fundação Getúlio Vargas)- na
data fixada para referência dos preços — Maio/2007.
li= índice relativo à data do reajuste — (índice Nacional de Custo da Construção
- INCC Total —Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV- Fundação Getúlio
Vargas).
14.2- Ocorrendo a hipótese de alteração legal do prazo de reajuste estabelecido
neste Edital, o Contrato decorrente desta Concorrência, se adequará de pronto às
condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no
tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.
14.3 Em caso de atraso na execução das obras e serviços atribuível à Contratada
prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas das obras e
serviços seriam realizados de conformidade com o programado no cronograma
físico-financeiro.
15 - ALTERAÇÃO DE PREÇO
15.1. O preço global poderá ser alterado nos termos da legislação em vigor,
especialmente no tocante ao determinado no artigo 65 da Lei 8.666/93.
16 FONTE DE RECURSOS
16.1. As despesas decorrentes da contratação do o
por conta de recursos próprios da CODEMIG.
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17- DA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
17.1- Transitada em julgado a homologação da licitação, além das obrigações
legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seus
anexos, obriga-se, ainda, a licitante vencedora e adjudicatária deverá prestar a
garantia de cumprimento do contrato, através de depósito do valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta global, que
deverá ser feita em moeda corrente nacional, fiança bancária ou seguro garantia,
como condição para formalização do contrato. A recusa de prestar garantia à
execução ou de assinar o contrato implicará automática suspensão do licitante no
seu direito de contratar com a CODEMIG.
17.2. -Para prestar a garantia, a adjudicatária deverá depositar na Tesouraria da
CODEMIG, localizada no Edifício Sede da CODEMIG rua dos Aimorés 1.697
Bairro Lourdes em Belo Horizonte —MG 50 andar, antes da assinatura do Contrato,
Garantia de Cumprimento do Contrato, com o prazo da vigência contratual, numa
das seguintes modalidades, no valor de 10% (dez por cento) da contratação:
a)Caução em dinheiro ou em título da dívida pública, negociável na Bolsa de
Valores, certificado por Corretora, contendo valor facial do título e custodiado na
CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos;
b) Fiança Bancária (Modelo Anexo V-B);
c) Seguro - Garantia.
17.2.1. - Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá a Taxa
Referencial - TR, pro rata tempore pela fórmula estabelecida neste Edital,
atualizada à partir da data de recolhimento à Tesouraria da CODEMIG.
17.3. - Apresentar até 20 (vinte) dias após o ato da assinatura do Contrato a
composição analítica de preços unitários de todos os itens das planilhas.
17.4 -Apresentar, até 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do Contrato, apólice
de seguro dos serviços (Seguro de Riscos de Engenharia), em favor da
CODEMIG, por valor e prazo de vigência não inferiores aos do Contrato. O valor
segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção no
montante contratual; do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual
a vigência da apólice deverá ser prorrogada por igual período.
17.5 - Após a assinatura do Contrato, providenciar a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART no CREA da região onde os serviços serão
realizados, entregando uma via ao Órgão de Fiscalização da CODEMIG. Este
comprovante é indispensável para o início das obras e serviços.
17.6 - A garantia será devolvida juntamente com o
Definitivo da obra.
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18— PENALIDADES
18.1 - Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinara Contrato ou, convidado
a fazê-lo, não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa,
será considerada inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações:
a) Perda integral da "Garantia de Proposta", estabelecida neste Edital, em favor
da CODEMIG;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação, sendo parte do
pagamento a garantia de proposta;
c) Responder por perdas e danos ocasionados à CODEMIG, os quais serão
apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que
tenham contribuído para a ocorrência do fato;
d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a CODEMIG e com o Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 02 (dois)
anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, até o efetivo pagamento dos valores constantes nas alíneas "a", "h" e "c"
acima, desde que depois de decorrido o prazo estabelecido na alínea "d" acima.
18.2 - A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação;
retirar sua proposta de preços após conhecer os preços das demais participantes,
ou ainda demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a CODEMIG, em
virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades
previstas no subitem precedente deste Edital, e outras que couberem.
18.3 - A aplicação das penalidades estabelecidas nesta cláusula estarão sujeitas
a recurso nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/92.
18.4 - A Comissão de Licitação poderá reconsiderar a punição aplicada, ou fazer
subir o recurso à autoridade competente, devidamente informado, que decidirá
pelo seu provimento ou não.
18.5 - O valor da devolução pertinente às multas aplicadas, face ao provimento
de recurso, será atualizado financeiramente, tendo como base a Taxa
Referencial, pro rata tempore, pela fórmula estabelecida neste Edital.
19- PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO DO PROJETO
19.1 - A alteração do Projeto e/ou Especificações efetuadas pela Contratante
caso se torne necessária, deverá ser formalizada e comunicada à Contratada que
deverá num prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis subseqüentes ao recebimento
da comunicação verificar o efeito da modificação nos seus preços contratuais e
nos prazos aprovando ou não a proposta formulada, que deverá ser adicionada
ou suprimida do contrato através do respectivo Termo Aditivo.
19.2 Quando a proposta de alteração for efetuada pe
ser acompanhada de todos os elementos e informaçõ

ratada esta deverá
árias a análise e
P
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aprovação ou não pela Contratante, que disporá do mesmo prazo estabelecido no
item 19.1.
Caso os preços dos serviços não constem do contrato a Contratante e/ou
Contratada deverá formalizar sua proposta de alteração dos projetos e/ou
especificações, apresentando detalhadamente a composição dos preços
propostos e os novos prazos e seus impactos no contrato.

20— DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da Comissão de Licitação que,
após lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos
representantes das licitantes presentes.
20.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.
20.3. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste
Edital e seus anexos, pois a simples apresentação da DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à
aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem
como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita
alegação de desconhecimento de qualquer pormenor;
20.4. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos,
prevalecerão as disposições do primeiro.
20.5. A CODEMIG reserva a si o direito de revogar a presente licitação por
razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou
ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura
da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA DE
PREÇOS, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer
proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade
financeira, técnica ou comercial da licitante sem que isto gere direito a
indenização ou ressarcimento de qualquer natureza;
20.6. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, sendo, no entanto, vedado à licitante a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente
da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ou da PROPOSTA DE
PREÇOS;
20.7. A licitante adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, após
formalmente convidada, a apresentar a garantia e a assinar o Contrato,
que obedecerá o modelo Anexo VII;
20.8. Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes
deste Edital e não assinar o Contrato no prazo estabelecido no subitem
precedente é facultado à CODEMIG declará-la desclassificada e convidar a
segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinar o Contrato
nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou
revogar a licitação;
20.9. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes
presente licitação,
serão disponibilizadas a todos na Sede da CODEMI
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20.10. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital,
ou o contrato de prestação de serviços vinculado a esta licitação, a
empresa licitante deve se subordinar ao foro da Fazenda Pública Estadual
da Comarca de Belo Horizonte - do Estado de Minas Gerais , com
exclusão de qualquer outro foro.
20.11. Os documentos e a proposta, apresentados pelo licitante vencedor(es),
desde que não contrariem disposição deste edital, constituirão parte
integrante do contrato. No caso de divergência, prevalecerão os termos do
contrato.
20.12. Qualquer declaração nesta Licitação será feita pelo titular da empresa,
através de seu representante legal ou pessoa devidamente credenciada.
20.13. O licitante ou contratado ficará sujeito às penalidades conforme Artigo 87
da Lei 8.666 de 21.06.93.

Belo

o izonte - G,ld.
: julho de 2007.

OSWALDO
Diretor P esidente da • DEMIG
1
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ANEXO I - (MODELO)

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Belo Horizonte, . . de

de 2007:

À
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais —
CODEMIG.

•

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para
submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados,
necessários para a licitação referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de
habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no
presente Edital e seus anexos.
Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, emprega
18(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
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16(Dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos
termos do inciso XXIII do art. 70 da Constituição Federal (Lei n° 9.854/99);

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEMIG o Sr.
Carteira de Identidade n°

, Órgão Expedidor

, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para
interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos
e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

•

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:
FUNÇÃO:

•

EM CASO DE CONSÓRCIO ESTA CARTA DEVE SER FIRMADA POR TODAS
AS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO
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ANEXO - II

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO
INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

NOME

FUNÇÃO

FORMAÇÃO

Conforme consta do subitem
alínea
do Edital,
comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em
referência.

Assinatura
Nome:
Cargo:

Assinatura
Nome:
Cargo:
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ANEXO III - (MODELO)

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

LOCAL DO SERVIÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO / N° REGISTRO CREA:

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(

) EMPREGADO

( ) SÓCIO (

) DIRETOR ( ) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA:
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:
FUNÇÃO:
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ANEXO IV - (MODELO)
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007

"CURRICULUM VITAE"

111,

NOME DA EMPRESA:
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL:
DATA DE ADMISSÃO:

FORMAÇÃO:
ESCOLA:
TÍTULO:
CURSOS COMPLEMENTARES:
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades exercidas):

•
LOCAL E DATA:
ASSINATURA DO PROFISSIONAL:
ASSINATURA DA LICITANTE:

Obs.: Recomenda-se que as informações acima constem de, no máxi o de
2 (duas) folhas, obedecendo este modelo.
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ANEXO V - (MODELO-A)

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.

CARTA DE FIANÇA - GARANTIA DA PROPOSTA

•

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - CODEMIG
Pela presente Carta de Fiança, o Banco

, com

sede

CNPJ/MF

n°

, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante à
COMPANHIA DE DESENVOVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CODEMIG, com sede á rua Aimorés 1.697, Bairro de Lourdes Belo Horizonte MG, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador,
com expressa renúncia ao benefício estatuído no artigo 1.481 do Código Civil
Brasileiro, da firma

,com sede
CNPJ/MF

da

importância

de

n°

R$

), destinada à Garantia de Manutenção da Proposta
•

para a CONCORRÊNCIA N°

/ 2007, que tem por objeto

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de
24 horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que
exigidas pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS-CODEMIG sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou
interposição de recurso administrativo ou judicial.

Esta Fiança vigorará pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos a cont
..../ .....

(data de abertura da licitação), de acordo com as disposições do

da Concorrência n° 05/2007.
Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

ICCODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econõmko de Minas Gerais

Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por
este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste
ato e por este Instrumento perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas
judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocaticios, na hipótese
da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAISCODEMIG se ver compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento
da obrigação a que se refere a presente Fiança.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente
contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos
preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste
Instrumento estão autorizados a prestar a presente Fiança. Declara, finalmente,
que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que
o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela
referida entidade federal.

A presente Fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

(

),

de

de 2007.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO V - (MODELO-B)

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007
CARTA DE FIANÇA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
Pela presente Carta de Fiança, o Banco

, com sede
, CNPJ/MF n°

, por si

diretamente e seus sucessores, se obriga perante à COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG, CNPJ/MF n° , em
caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa
renúncia ao benefício estatuído no artigo 1.481 do Código Civil Brasileiro, da firma
com
, CNPJ/MF n°

sede
, da importância

de R$

), correspondente a 10% (dez

por cento) do valor do Contrato, a qual será reajustada a partir da data de que trata o
subitem 2.1 do Edital da Concorrência n°

/

-

/

, na mesma periodicidade

e fórmula de reajuste constante do Contrato n°
/

/

, datado de

.

A presente Fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por
parte de nossa afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido,
celebrado, por nossa afiançada e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG.

Por força da presente Fiança e em consonância com o Contrato acima indicado,
obriga-se este Banco a pagar à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do
fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.
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Esta Fiança vigorará pelo prazo de

) dias

corridos ou até a extinção de todas as obrigações assumidas por nossa afiançada
através do referido Contrato.

Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por
este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste
ato e por este Instrumento perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas
judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocaticios, na hipótese
da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAISCODEMIG se ver compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento
da obrigação a que se refere a presente Fiança.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente Fiança está devidamente
contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos
preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste
Instrumento estão autorizados a prestar a presente Fiança. Declara, finalmente,
que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que
o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela
referida entidade federal.

A presente Fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

(

),

de

de 2007.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO VI - (MODELO)

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05 /2007. LOTE

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

*

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAISCODEMIG

Prezados Senhores:

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para "EXECUÇÃO DAS OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS A
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS",

pelo preço global correspondente a R$
).

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos
diretos e indiretos para perfeita execução das obras e serviços, inclusive das
despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não,
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação
Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade
civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de
impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim,
tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das
obras complementares, bem como nosso lucro, conforme proj os
especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer cas
regressivo em relação à CODEMIG.
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Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem
necessárias para a perfeita execução das obras e serviços, comprometendo-nos
desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal,
desde que assim o exija a fiscalização da CODEMIG, para o cumprimento das
obrigações assumidas.

Na execução das obras e serviços, observaremos rigorosamente as
especificações da normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que
garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções
da fiscalização da CODEMIG, assumindo, desde já, a integral responsabilidade
pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com os projetos
executivos.

O prazo de execução total das obras e serviços é de
) dias consecutivos a contar da data de expedição
da Ordem de Serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação,
indicando para esse fim o Sr.
expedida em
CPF n°

, Carteira de Identidade n°.
/

/

, Órgão Expedidor

,e

, como representante legal desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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CARGO:
FUNÇÃO:

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
Cartident.:
Nome:
Cart.ident.:

No caso de consórcio esta carta deve ser firmada por todas as integrantes
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ANEXO VII
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS — LOTE XXX, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS
GERAIS-CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o número
19.791.581/0001-55, com sede em Belo Horizonte/MG, à Rua dos
Aimorés, 1697, Bairro Lourdes, neste ato representada por seus
Diretores Presidente Oswaldo Borges da Costa Filho e de
Administração e Finanças Marcello Lignani Siqueira, denominada
CODEMIG, e a
, CNPJ/MF
, endereço à Rua
em
/MG,neste ato representada por
doravante denominada CONTRATADA, celebram nos termos da
Lei 8.666 de 21.06.93, com as modificações posteriores e em
decorrência da licitação, CONCORRÊNCIA n° 05/07, Processo
Interno 265/07, o presente contrato, conforme cláusulas e
condições a seguir especificadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a execução de obras de E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS: LOTE N°
( Descrever as obras
conforme consta do Edital), com fornecimento de materiais e mão de obra, adjudicados a
CONTRATADA em decorrência da CONCORRÊNCIA 05/07.
lio PARÁGRAFO ÚNICO
Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, nos termos da letra "a" do item VIII do art. 6° e da letra "a" do item II do
art. 10° , ambos da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
A CONTRATADA executará o objeto deste contrato em conformidade com a Lei 8.666/93 e
suas alterações e nos termos do edital e demais documentos vinculados à
CONCORRÊNCIA 05/07, bem como da proposta apresentada datada de /2007 e anexos,
que passam a fazer parte integrante do contrato, independentemente de sua transcrição,
desde que não contrariem as disposições licitatórias e contratuais.
CLÁUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA
A CONTRATADA oferece, como garantia de execução do contrato, em (definir a
modalidade na forma do edital e da legislação aplicável), no valor de R$ (
correspondente a 10% (dez por cento) do seu valor global.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
A garantia prestada visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações
estipuladas neste Contrato: ressarcir a CODEMIG de quaisquer prejuízos decorrentes de
sua rescisão unilateral e injustificada; cobrir multas que vierem a ser aplicadas em
decorrência de rescisão contratual ou aplicadas por descumprimento de quaisquer outras
obrigações contratuais ou, ainda, cobrir perdas e danos causados à CODEMIG, bem como
responderá pelas multas aplicadas à CONTRATADA, podendo ser retida para satisfação de
perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa
da CONTRATADA.

io

PARÁGRAFO SEGUNDO
Não ocorrendo a hipótese prevista no inciso anterior, a garantia será liberada até 60
(sessenta) dias após a data da emissão do "Termo de Recebimento Definitivo das Obras e
serviços", mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as
obrigações contratuais.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Na hipótese de aditamento e acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu
prazo, a CONTRATADA apresentará garantia complementar, no mesmo percentual e/ou
prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo.
PARÁGRAFO QUARTO
Ocorrendo a rescisão unilateral e injustificada do Contrato, nos termos ajustados no subitenn
precedente, a CODEMIG reterá a garantia prestada pela CONTRATADA e, após o
competente processo administrativo, para apuração dos danos e prejuízos que sofreu,
ressarcir-se-á do valor correspondente apurado, inclusive o pertinente a quaisquer multas
aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir os danos, os
prejuízos e as multas, a diferença será cobrada judicialmente;

io

PARÁGRAFO QUINTO
A garantia quando prestada em dinheiro, respeitadas as demais condições contratuais, será
liberada e acrescida do valor correspondente à remuneração da Taxa Referencial - TR, pro
rata tempore, de acordo com a fórmula estabelecida neste Contrato, entre a data em que foi
prestada e a da liberação.
CLÁUSULA QUARTA -DOS SEGUROS
4.1. A CONTRATADA apresentou nesta data comprovante de Seguro de Riscos de
Engenharia, representada por Apólice de Seguro n°
, emitida pela Seguradora
com importância segurada de R$
), com prazo de vigência de / /
a
/
/
4.1.1. Prorrogado o prazo inicial do Contrato e/ou acrescido o seu valor, a CONTRATADA
apresentará apólice complementar de Seguro de Riscos de Engenharia, no mes
razo
e/ou valor, no ato da assinatura do Termo Aditivo.
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4.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade do Seguro de Riscos de
Engenharia até a expedição, pela CODEMIG, do Termo de Recebimento Definitivo das
obras e serviços.
4.2. Deverá contratar Seguro de Responsabilidade Civil considerando:
4.2.1. A CONTRATADA obriga-se, às suas expensas, contratar junto à Seguradora de sua
preferência, Seguro de Responsabilidade Civil Geral, modalidade obras civis, que garanta
danos causados a terceiros (materiais, pessoais e propriedades), em decorrência da
execução dos serviços e obras, objeto deste Contrato;
4.2.2. A CONTRATADA deve responder por despesas com franquias obrigatórias junto à
seguradora, para qualquer sinistro que eventualmente se verificar;
CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
Pela prestação dos serviços e execução da obra objeto desta licitação a CODEMIG pagará à
CONTRATADA a importância total de R$
(
), em pagamentos mensais,
contados da assinatura deste instrumento, após comprovação da execução física das
etapas,
PARAGRAFO PRIMEIRO
A CODEMIG realizará ao final de cada mês civil as medições mensais dos serviços
executados que servirão de base ao cálculo e emissão do Boletim de Medição Financeira e
Nota Fiscal/Fatura, hábil para pagamento após aferição por representante designado para
este fim e que deverá ser entregue pela CONTRATADA à CODEMIG até o quinto dia útil do
mês subseqüente ao da realização dos serviços. Cada medição será formalizada e datada
no último dia de cada mês civil, tendo por base as quantidades efetivamente executadas.

•

PARÁGRAFO SEGUNDO
As medições serão sempre feitas no período de 30(trinta) dias corridos. A periodicidade
poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medição, quando o início ou
término das etapas das obras e serviços ocorrerem no curso do mês; neste caso o
cronograma será ajustado à situação.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serão efetuados até o 300 (trigésimo) dia do mês subseqüente ao da
medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser emitida até 5 (cinco) dias úteis
após a certificação por representante da CODEMIG designado para esse fim.
PARÁGRAFO QUARTO
A recepção dos serviços de cada medição será precedida de uma verificação por parte da
CODEMIG, necessária à comprovação da perfeita execução de todos os serviços
contratados, para o que a CONTRATADA deverá acompanhar e facilitar, por todos os meios
a seu alcance, referida verificação.
PARÁGRAFO QUINTO
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Somente serão pagos obras e serviços efetivamente executados e, equipamentos e
sistemas cujas etapas (eventos) previstas nos cronogramas estejam cumpridas e após a
verificação da Regularidade fiscal da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEXTO
Os valores correspondentes a cada medição, deverão ser apresentados em Notas Fiscais
distintas, sendo uma para serviços e outra para materiais/equipamentos;
PARÁGRAFO SÉTIMO
Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, o Órgão de Fiscalização
terá 05 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicado pela CONTRATADA, para a
conferência da medição, pela constatação da conclusão do(s) evento(s) relacionados no
Contrato, bem como pela verificação e conferência da documentação hábil de cobrança.

01,

PARÁGRAFO OITAVO
O pagamento relativo à última etapa só será efetuado após a expedição do "Termo de
Recebimento Provisório" das obras e serviços.
PARÁGRAFO NONO
Ocorrendo a antecipação do cronograma de execução das obras e serviços a
CONTRATADA fará jus à sua medição e ao devido pagamento nas mesmas condições já
estabelecidas neste Contrato.

•

PARÁGRAFO DÉCIMO
Os pagamentos estão condicionados à apresentação de cópia autenticada da guia de
recolhimento dos encargos mensais de: GPS - Guia da Previdência Social na matrícula
específica da obra e GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, acompanhada da folha de pagamento correspondente, inclusive de eventuais subempreiteiras, se for o caso, sob pena de retenção de importância que garanta o
cumprimento das obrigações para com a seguridade social, segundo previsto no inciso VI do
artigo 3° da Lei 8.212/91.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
O preço contratual é independente de qualquer encargo ou tributo, cabendo à
CONTRATADA o pagamento de todos os impostos, encargos ou custos, diretos ou
indiretos, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como todos
os pagamentos das despesas decorrentes da execução deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
As parcelas do Preço Global contratual serão reajustados com periodicidade anual, pela
variação de índices Nacionais calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) do período
anual imediatamente anterior, e publicados na Seção de índices Económicos da revista
"Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte fórmula:
R = V x
lo)/Io]
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado;
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lo = índice inicial — (índice Nacional de Custo da Construção- INCC Total —Coluna 6publicado mensalmente pela FGV-Fundação Getúlio Vargas) na data fixada para referência
dos preços
li = índice relativo à data do reajuste — (índice Nacional de Custo da Construção - INCC
Total —Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV-Fundação Getúlio Vargas).

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste contrato, de
pronto, as suas condições se adequarão às normas baixadas pelo Poder Executivo ou
Legislativo, se delas divergente.

•

PARÁGRAFO SEGUNDO
Em caso de atraso na execução das obras e serviços atribuível à CONTRATADA,
prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas das obras e serviços seriam
realizados de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Considerar-se-á como "data de conclusão das obras e serviços", para contagem de prazo, a
da emissão pela CODEMIG do respectivo "Termo de Entrega e Recebimento Definitivo das
Obras e Serviços" respeitados os prazos máximos definidos pelo Art. 73 da Lei Federal
8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA
O prazo do presente contrato é de 810 (oitocentos e dez) dias, com vigência a partir da
publicação no Diário Oficial do Estado do extrato do presente instrumento, podendo ser
prorrogado, através de termo aditivo, a critério da CODEMIG.

111

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O "termo inicial", para contagem do prazo e início dos serviços, conta-se da data da
expedição, pela CODEMIG, da "Ordem de Serviço".
PARÁGRAFO SEGUNDO
Os prazos parciais, para execução de cada etapa dos serviços, constam do cronograma que
integra o Contrato para todos os fins e efeitos.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os dias considerados impraticáveis por motivo de força maior, se comprovados pela
CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO, serão abonados na contagem do(s)
prazo(s) contratual(is).
PARÁGAFO QUARTO
A prorrogação do prazo somente será admitida nas condições estabelecidas no-parágrafo
1°, incisos I a VI, Art. 57 Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se,
ainda, a CONTRATADA a:
8.1. Exigir de eventuais pessoas jurídicas que venham a executar as obras e serviços
relativos a instalações elétricas, de água, de esgotos, de telefonia, contra-incêndio,
de ar condicionado, e demais serviços complementares de engenharia/arquitetura,
cópia da ART das obras e serviços realizados, apresentando-a à fiscalização da
CODEMIG, quando solicitado, sob pena de incorrer nas cominações estabelecidas
neste Contrato;
8.2. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, o cronograma físico-financeiro e as
obrigações contratadas;
8.3. Apresentar, para aprovação da CODEMIG, no prazo de 10 ( dez ) dias úteis a contar
do recebimento da "Ordem de Serviço", o Cronograma Físico-Financeiro definitivo das
obras e serviços de que trata este Contrato, respeitados os valores das parcelas
mensais do cronograma apresentado na proposta;
8.4. Executar as obras e serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as
instruções emitidas pela CODEMIG;
8.5. Obedecer fielmente às instruções, especificações, informações, detalhes técnicos e
ordens de serviço emitidas ou ditadas pela CODEMIG, executando com a melhor
técnica os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT;
8.6. Obedecer integralmente às normas legais de proteção ambiental, responsabilizandose por quaisquer penalidades decorrentes da sua inobservância;
8.7. Cumprir as condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos e tomar as
medidas de sua competência para atender à legislação;
8.8. Disponibilizar mão-de-obra especializada na execução dos serviços, nos termos da
proposta apresentada, mantendo, diariamente, na condução dos serviços, um
responsável técnico que responderá por quaisquer questões da CODEMIG ou de
órgãos fiscalizadores, devendo para tanto admitir e dirigir, sob sua inteira
responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos
os níveis de trabalho, para a execução das obras e serviços, correndo por sua
conta todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil,
apresentando, ainda, à CODEMIG, quando solicitado, a relação atualizada
desse pessoal;
8.9. Disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços
contratados, em quantitativo e especificação que assegurem o cumprimento do
cronograma físico, a qualidade e especificação técnica dos trabalhos;
8.10. Fornecer toda a mão-de-obra, todo o material, equipamentos e ferramentas, para a
execução das obras e serviços das construções provisórias, quando necessárias e
que serão de sua propriedade, devendo mantê-las em perfeitas condições de
limpeza e conservação, durante o prazo de vigência contratual, sendo facultado à
CODEMIG inspecioná-las quando lhe aprouver, independente de autorização da
CONTRATADA. Salvo determinação em contrário, as construções provisórias, após
a conclusão das obras e serviços e o seu recebimento definitivo, serão desmontadas
e retiradas pela CONTRATADA, de imediato. As construções que forem
teresse
da CODEMIG de serem mantidas, poderão permanecer no local de con
o e não
serão objeto de ressarcimento.
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8.11. Manter no recinto das obras e serviços um livro denominado "Diário de Ocorrências",
onde serão registrados o andamento das obras e serviços e os fatos relativos às
reclamações da fiscalização da CODEMIG. Os registros feitos receberão o visto da
CONTRATADA e da fiscalização da CODEMIG;
8.12. Responder pela correção e qualidade dos serviços, nos termos da proposta
apresentada e ainda que autorizada a sua execução por terceiros, observadas as
normas éticas e técnicas aplicáveis;
8.13. Participar, com os demais Lotes, das despesas de seguro contra-incêndio e de
responsabilidade civil, proporcional à dimensão da área onde serão executadas as
obras e serviços de sua responsabilidade e aos riscos decorrentes das atividades
nela exercidas;
8.14. Indicar por escrito um representante para, em seu nome, coordenar a execução dos
serviços, com poderes para deliberar sobre todas as questões relacionadas com o
presente Contrato;
8.15. Participar à fiscalização da CODEMIG a ocorrência de qualquer fato ou condição que
possa atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos, no todo ou em parte, de acordo
com o cronograma físico, indicando as medidas para saneamento da questão;
8.16. Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
contadas do recebimento da solicitação escrita e devidamente justificada pela
CODEMIG, qualquer empregado ou contratado, cuja atuação ou permanência
prejudique o prosseguimento regular dos trabalhos ou cujo comportamento seja
julgado inconveniente pela fiscalização da CODEMIG.
8.17. Permitir e facilitar à fiscalização da CODEMIG a inspeção dos trabalhos, em qualquer
dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados;
8.18. Não prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento das obras e
serviços, objeto do presente Contrato, ou divulgá-los através da imprensa escrita,
falada, televisada e/ou outro meio qualquer de divulgação pública, salvo autorização
expressa da CODEMIG,
8.19. Não autorizar a visita ao local de execução das obras e serviços de pessoas
estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da CODEMIG,
8.20. Assegurar, durante a execução dos trabalhos e até seu recebimento definitivo, a sua
proteção e conservação;
010 8.21. Providenciar
junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de
taxas e emolumentos, incumbindo-se da obtenção das licenças necessárias à
execução dos serviços contratados, dentre outras, especificamente: matrícula da
obra no INSS, licença para construção junto aos órgãos fiscalizadores ( alvará de
construção) e "habite-se" junto à Prefeitura local..
8.22. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos serviços,
assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus
trabalhistas e previdências;
8.23. Dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem os equipamentos de
proteção (cintos, luvas, óculos de segurança e outros) de uso recomendados ou
obrigatórios pela legislação de higiene e segurança do trabalho;
8.24. Toda movimentação de materiais e equipamentos pela CONTRATADA, seja a partir
do local onde os trabalhos estejam sendo executados, de estabelecimentos próprios,
da CODEMIG ou de terceiros, deverá obrigatoriamente estar acoberta
br Nota
Fiscal específica, conforme determina a legislação vigente, sujeitandoônus
resultantes em caso de descumprimento;
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8.25. Inteirar-se, junto à CODEMIG, com a assistência da fiscalização da CODEMIG, dos
detalhes de entrada e saída, na área de execução das obras e serviços, de seu
pessoal, equipamentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando
as medidas de segurança exigidas;
8.26. Apresentar as guias quitadas de recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço — FGTS e do Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, relativas ao mês
anterior da execução das obras e serviços, acompanhadas da relação de
empregados e da respectiva folha de pagamento, específica do Contrato firmado com
a CODEMIG, nos termos do que determina a Lei 8.212, consolidada em 14 de agosto
de 1998, ou outros documentos pertinentes à comprovação do recolhimento das
obrigações trabalhistas;
8.27. Responder administrativa e civilmente pelos eventuais danos causados à CODEMIG
e a terceiros, decorrente de culpa ou dolo seus ou de seus prepostos na execução
dos serviços contratados cumprindo-lhe, quando envolvidos terceiros, promover, em
seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais
necessárias;
8.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções, sem que lhe
caiba qualquer indenização;
8.29. Registrar no CREA-MG, por sua conta e responsabilidade, a Anotação de
Responsabilidade Técnica, referente ao Contrato, de acordo com o disposto na Lei n°
6.496, de 07/12/77, e Resolução n° 257, do CONFEA, de 19/09/78. Ao término dos
serviços, deverá ser providenciado o encerramento da ART naquele Órgão, sendo
que a comprovação do registro da Anotação de Responsabilidade Técnica deste
Contrato no CREA é condição indispensável à liberação do primeiro pagamento e
seu encerramento à liberação do último pagamento.
8.30. Responsabilizar-se pela vigilância desarmada do prédio e das suas instalações da
obra.
8.31. Cumprir fielmente as disposições legais e contratuais pertinentes ao contrato.
CLÁUSULA NONA - DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA
A direção técnica e administrativa das obras e serviços, objeto deste Contrato, cabe à
CONTRATADA, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura
constatada na sua execução.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A omissão, ainda que eventual, da fiscalização da CODEMIG, no desempenho de suas
atribuições, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução das
obras e serviços contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA será representada na obra pelo "Engenheiro Gerente do Contrato"
indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos
poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos às obras e serviços contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA— DAS OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRAT
Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATAPA será
responsável, ainda:
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12.1 Pela inexecução, mesmo que parcial, das obras e serviços contratados desde que a
CODEMIG não tenha dado causa a inexecução;
12.2 Pela segurança, estabilidade e durabilidade das obras e serviços executados, para as
cargas e condições de trabalho especificadas, nos termos do Art. 618 do Código Civil
Brasileiro;
12.3 Perante à CODEMIG ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por sua
exclusiva culpa por ação ou omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na
condução ou execução das obras e serviços;
12.4 Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste
Contrato;
12.5 Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre as obras e serviços objeto
deste Contrato.
PARÁGRAGO ÚNICO
É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido
contra a CODEMIG, sendo que o descunnprimento desta condição contratual ensejará a
aplicação das cominações ajustadas neste Instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG
Compete à CODEMIG:

lo

11.1.Efetuar à CONTRATADA os pagamentos nas condições estabelecidas neste
Instrumento;
11.2. Entregar desimpedida e desembaraçada, a área indispensável à implantação das
obras e serviços, de modo que não se perturbe, nem se retarde a marcha normal dos
trabalhos, garantindo o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos ao "Canteiro das
Obras e serviços" e aos locais de realização das obras e serviços;
11.3. Fornecer todos os elementos à compreensão dos "Documentos Técnicos" e
colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretação dos
mesmos.
11.4. Exercer ampla fiscalização e acompanhamento do contrato, por intermédio de
prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o
exercício de suas funções, e que deverão notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre
providências a serem tomadas para a sua correta execução ou sobre irregularidade
constatada no cumprimento de obrigação contratual.
11.5. Liberar junto aos órgãos competentes as licenças ambientais pertinentes de forma a
permitir o desenvolvimento das obras contratadas nos respectivos prazos contratuais.
11.6. Cumprir as condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente por ação ou omissão,
decorrentes da execução dos projetos, nos termos da legislação pertinente.
11.7. Responder pelos crimes ambientais que praticar incumbindo-se do pagamento de
multas decorrentes das infrações à legislação ambiental de sua responsabilidade e dos
projetos.
11.8. Obter todas as demais licenças, autorizações e liberações de sua resp
lidade
necessárias para a integral execução do objeto do presente Contrato
zos
estabelecidos.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Sem prejuízo da exclusiva e plena responsabilidade da CONTRATADA na execução do
objeto contratual, a CODEMIG poderá fiscalizar e acompanhar o cumprimento das
obrigações reciprocamente assumidas mediante solicitação de informações, realização de
vistoria e inspeção e exame de documentos e contratos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As atividades de acompanhamento e fiscalização da CODEMIG poderão ser desenvolvidas
por pessoal próprio ou por terceiros, previamente designados, podendo realizar-se a
qualquer momento, obrigando-se a CONTRATADA colaborar para sua realização, sem
qualquer ônus adicional.

•

PARÁGRAGO SEGUNDO
A CONTRATADA declara aceitar, expressamente, as atividades de acompanhamento e
fiscalização da CODEMIG, obrigando-se a contribuir para a manutenção de ambiente de
harmonia e cooperação necessário ao comprimento do objeto deste contrato. No exercício
de suas atribuições fica assegurado à fiscalização da CODEMIG, sem restrições de
qualquer natureza, o direito de acesso ao "Canteiro das Obras e Serviços" e as suas
respectivas dependências da CONTRATADA. Resguardadas as atividades necessárias ao
exercício de suas funções, a fiscalização da CODEMIG não poderá interferir no andamento
e execução das obras
PARÁGRAFO TERCEIRO
A atividade de acompanhamento e fiscalização é exercida no exclusivo interesse da
CODEMIG e não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer
dano ou irregularidade, inclusive perante terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO
A fiscalização que representará a CODEMIG
específico, competindo-lhe ainda:

•

terá as atribuições delegadas em ato

a) Agir e decidir em nome da CODEMIG, inclusive, para rejeitar as obras e serviços
executadas em desacordo com o projeto, especificações técnicas ou com
imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;
b) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento das
obras e serviços executados, medidos e aceitos;
c) Transmitir as ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou
emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da
fiscalização da CODEMIG, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou
instruções verbais recebidas;
d) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada por escrito, afaste o empregado
ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;
e) Aplicar, nos termos contratuais, multa(s) à CONTRATADA dando-lhe ciência do
ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da CODEMIG, para que proceda a
dedução da multa de qualquer crédito da CONTRATADA;
f) Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de can
to de
multa(s), quando essa discordar da CODEMIG.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO
Os serviços serão recebidos pela CODEMIG nos termos do artigo 73 da Lei Federal
8.666/93, através de Termo de Entrega e Recebimento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O Recebimento Provisório das obras e serviços será promovido pela CODEMIG, através de
uma Comissão cujos membros devidamente habilitados e nomeados, verificarão e atestarão
o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do
prazo de quinze dias, contados da comunicação, por escrito, da CONTRATADA, informando
a conclusão das obras e serviços.

•

PARÁGRAFO SEGUNDO
Concluídos os serviços objeto do contrato, ou na hipótese de sua resilição estando
inconclusos os trabalhos contratados, será efetuado o recebimento provisório, após e se
reconhecido o cumprimento das obrigações contratuais correspondentes.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O recebimento provisório não isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente do
defeito de construção, nem sua obrigação pela conservação e proteção da obra, sendo certo
que, durante esse período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o perfeito
funcionamento das instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou de
funcionamento deverá ser comunicada e prontamente reparada pela CONTRATADA, sob
pena de incorrer essa em sanção contratual.

•

PARÁGRAFO QUARTO
Concluídos os serviços e decorridos 90(sessenta) dias consecutivos da data da formalização
do recebimento provisório, e sendo verificada a correção da obra executada, proceder-se-á
ao seu recebimento definitivo, lavrando-se o termo respectivo, que consignará a quitação
geral, plena e recíproca entre as partes, sem prejuízo da responsabilidade civil da
CONTRATADA, nos termos da lei civil.
PARÁGRAFO QUINTO
Aceitas as obras e serviços e desde que cumpridas as demais cláusulas contratuais, será
emitido, pela CODEMIG, o respectivo "Termo de Recebimento Definitivo das Obras e
serviços".
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO INADIMPLEMENTO
A parte que der causa à resolução deste ajuste, por inadimplemento de cláusula contratual,
pagará à outra multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato,
independentemente das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Sem prejuízo das sanções ajustadas na cláusula rescisória e ressalvados os ca
ou de força maior devidamente comprovados e aceitos pela CODEMIG, à C
serão aplicadas as seguintes penalidades:
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a) O atraso na execução das obras e dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa
moratória com aplicação da seguinte fórmula:
C
M=

010

xFxN

Sendo:
M = Valor da multa em reais;
C = Valor correspondente à fase, etapa ou parcela das obras e serviços ou fornecimento em
atraso;
T = Prazo concedido para execução da fase, etapa ou parcela das obras e serviços ou
fornecimento em dias corridos;
F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir;
N = Período de atraso por dias corridos;
PERÍODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS
1° - Até 10 dias
2° - De 11 a20 dias
3° - De 21 a30 dias
4° - De 31 a 40 dias
5° - Acima de 40 dias

F
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05

b) Dois décimos por cento (0,2%) do valor do Contrato, caso a CONTRATADA descumpra
qualquer outra condição ajustada.
c) As multas estabelecidas nas letras "a" e "h" estão cumulativamente limitadas a 10% do
Contrato, devidamente atualizado. Em caso de atingimento do determinado limite, a
CODEMIG poderá rescindir o presente Contrato por culpa da CONTRATADA aplicando o
disposto na cláusula de rescisão.
d) Dez por cento (10%) do valor do Contrato, quando rescindir injustificadamente este
Contrato ou der causa a sua rescisão, sem prejuízo de indenizar a CONTRATANTE em
perdas e danos.
e) A não renovação, tempestivamente, do prazo da Apólice de Seguro de Riscos de
Engenharia ou da Garantia de Cumprimento do Contrato ensejará a suspensão de
pagamentos até a regularização do respectivo documento, independentemente da aplicação
das sanções contratuais.
f) O valor da multa aplicada, após esgotado o prazo recursal, será cobrado na fatura do mês
em que a fase, parcela ou etapa das obras e serviços ou fornecimento for efetivamente
concluída e nas subseqüentes, caso necessário, até a completa satisfação do débito.
g) A CONTRATADA, notificada da multa que lhe foi aplicada, terá o prazo dy
úteis, a contar da data da notificação, para interpor recurso junto à CODE
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h) A autoridade competente, ouvida a FISCALIZAÇÃO, decidirá pela procedência ou não do
recurso.
i) A devolução do valor pertinente à multa aplicada, face ao provimento do recurso, será
corrigido pela Taxa Referencial, de acordo com a fórmula estabelecida neste Contrato. Em
caso de período inferior a um mês, será utilizado, para o cálculo do período fracionado, o
critério pro rata tempore, aplicando-se a taxa de remuneração do mês anterior.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado pela CODEMIG, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data
prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base a Taxa Referencial
pró rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
AF = [( 1 + TR/100) N/30 - 1] x VP , onde:
AF
=
Atualização financeira;
TR
=
Percentual atribuído à taxa referencial;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP
=
Valor da parcela a ser paga

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO
15.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão pela parte
inocente e acarretará as conseqüências previstas neste Instrumento e na legislação
pertinente. O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes
mediante aviso por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
podendo ainda, ocorrer:
a) por ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitação, desde que haja conveniência para a CODEMIG.
c) por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições.
d) decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da
CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o Contrato.
15.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato,
pela CODEMIG:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CODEMIG a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no início das obras;
e) A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à COO
f) A subcontratação, total ou parcial do seu objeto, a associação do
tado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como
isão ou
incorporação, sem o prévio e expresso consentimento da CODEMI

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

13

CODEMIG
Compantia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
h) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei 8.666/93;
i) A dissolução da sociedade ou a falência da CONTRATADA;
j) A alteração social ou modificação da finalidade ou a estrutura da CONTRATADA
que prejudique a execução do Contrato;
k) O descumprimento pela CONTRATADA do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
15.3. Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA:

•

•

a) A supressão, por parte da CODEMIG, de obras e serviços ou compras, acarretando
modificação do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;
b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CODEMIG, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública ou força maior,
grave perturbação da ordem interna ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
c) O atraso superior a 90(noventa) dias nos pagamentos devidos pela CODEMIG
por serviços já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna, guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações ate'que seja normalizada a
situação;
d) A não liberação, por parte da CODEMIG, da área para execução das obras e
serviços;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, impeditiva
da execução deste Contrato;
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Nos casos relacionados no item 15.3, a CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos
sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:
a) Devolução da garantia prestada;
b) Recebimento dos pagamentos pelas obras e serviços que executou, até a data da
rescisão do Contrato, porventura ainda não pagos;
c) A aquisição, pela CODEMIG, dos materiais já adquiridos pela CONTRATADA até a data
de rescisão do Contrato;
d) Pagamento do custo de desmobilização.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A rescisão do Contrato, efetivada pela CODEMIG, acarreta as seguintes conseqüências,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato e n ei:
a) Assunção imediata, pela CODEMIG, das obras e serviços obj
estado e no local em que se encontram, por ato próprio seu;
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b) Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas;
c) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos
causados pela CONTRATADA;

PARÁGRAFO TERCEIRO
A rescisão do Contrato, seja decretada pela CODEMIG ou pela CONTRATADA, não
impedirá que a CODEMIG dê continuidade à execução das obras e serviços, mediante
contratação de terceiros;

•

PARÁGRAFO QUARTO
A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso fortuito
ou de força maior dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e ao
recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) as obras e serviços executados e aceitos;
PARÁGRAFO QUINTO
Ocorrendo a rescisão do Contrato, a CODEMIG constituirá "Comissão" para arrolamento
da situação das obras e serviços, para os fins do disposto nesta cláusula, no momento da
sua paralisação e concederá prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a
CONTRATADA indique seu representante. Vencido o prazo e não indicando a
CONTRATADA o seu representante ou não comparecendo o indicado para execução dos
trabalhos, a "Comissão" fará o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipóteses as
partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório de arrolamento feito;

lo

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A CONTRATADA obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de habilitação
requerida para participação no processo licitatório, mantendo as mesmas condições que
propiciaram a sua habilitação e qualificação no processo licitatório, inclusive a sua situação
de Regularidade Jurídica e Fiscal, comprovando, sempre que exigido pela CODEMIG, sua
regularidade em relação aos encargos legais e previdências.
PARÁGRAFO ÚNICO:
A não apresentação de algum documento de obrigação da CONTRATADA, na data
aprazada, não desobriga esta do fiel cumprimento e nem a desonera de qualquer obrigação
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA NOVAÇÃO
A abstenção, pela CODEMIG, do exercício dos direitos que lhe são assegurados neste
contrato , ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação contratada, não será
considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que poderá ser exigida a qualquer
tempo.
PARÁGRAFO ÚNICO
Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falt relacionada com a
execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desonerç
alquer delas,
para o cometimento de outras.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA SUBCONTRATAÇÃO/CESSÃO
A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente contrato. Na
hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem execução por
terceiros, a CODEMIG poderá autorizar a subcontratação, ficando a CONTRATADA,
relativamente ao objeto subcontratado, direta e solidariamente responsável, técnica e
civilmente, devendo promover a cessação imediata das atividades da subcontratada, quando
solicitado pela CODEMIG.

•

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO ADITAMENTO
19.1. A CODEMIG reserva a si direito de solicitar modificações no projeto, mesmo durante
a execução das obras e serviços, sempre que julgar necessário. Todavia, sempre que
estas alterações acarretarem ônus adicionais ou afetarem o desenvolvimento das obras, as
mesmas somente serão implantadas após as partes acordarem a alteração correspondente
no Preço Global Contratual e/ou no Prazo do Contrato, após auditoria a ser contrata e paga
pela CODEMIG.
19.2. A CODEMIG poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do Cronograma
Físico-Financeiro das obras e serviços. Também nestes casos, as partes analisarão e
definirão, de comum acordo, a variação que, em conseqüência, incidir sobre o Preço Global
Contratual;
19.3. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execução das obras e serviços, mormente em se tratando de
Engenheiro Residente, o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitação
técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à aprovação da
FISCALIZAÇÃO da CODEMIG, sendo que a capacitação técnica do substituto deverá ser,
no mínimo, igual a do substituído.

lio

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO VALOR CONTRATUAL
Dá-se ao presente instrumento obrigacional , para os efeitos legais, o valor de R$
(centavos).
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes do contrato, correrão por conta de recursos próprios da
CODEMIG.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a legislação
pertinente à espécie e a Lei Federal 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores.
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DO FORO
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para a solução de qualque indência relativa a
este contrato, bem como sua resolução, com exclusão de qu
utro, por mais
privilegiado que seja.
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PARÁGRAFO ÚNICO
Se qualquer das partes tiver de ingressar em juizo para compelir a outra ao cumprimento de
quaisquer condições contratuais, a parte vencida, além de suportar com os encargos
judiciais da sucumbência, responderá por perdas e danos à parte prejudicada.
Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente contrato, em três vias de igual
teor e forma e para um só efeito e na presença de duas testemunhas.
Belo Horizonte,

de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

•

CONTRATADA

Testemunhas: 1.

2.
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ANEXO VIII

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

LISTA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
Os Equipamentos e Sistemas que serão pagos por eventos segundo critério
definido neste Edital e constante Planilha de Serviços e Quantidades são:
(LISTAR TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS E MATÉRIAIS QUE
POSSAM SE PAGOS NOS EVENTOS)
LOTE 1
-

Detecção e Alarme de Incêndio;
Detecção de Descargas Atmosférica;
Elevadores;
Sistema de Ar Condicionado;

LOTE 2
. - Detecção e Alarme de Incêndio;
- Detecção de Descargas Atmosférica;
- Elevadores;
- Sistema de Ar Condicionado;

LOTE 3
- Detecção e Alarme de Incêndio;
- Detecção de Descargas Atmosférica;
- Elevadores;
- Sistema de Ar Condicionado;
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ANEXO IX - PLANILHAS DE SERVIÇOS E QUANTIDADES

ANEXO X - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

ANEXO XI - RELAÇAO DE PROJETOS
(Anexos IX, X e XI em DVD — 3 unidades)
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68 - Terça-feira, 3 de Julho de 2007
rarebilidade do preço — autos do procedimento de inexigibilidade de
licitação n° 013/2007 - comunico-lhe, com fundamento no art. 25, capas, da Lei Federal 8.666/93 e no art. 5' da Resolução SEDE n°
16/2007, a reonancia de situação que justifica inexigibilidade de licitação para locação de espaço para estancie institucional, pelo Estado de
Minas Gerais, através desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, na MinasPão 2007 — VIII Feira Nacional de Panificação,
Confeitaria e Sorveteria, a realizar-se no período de 04 a 06 de julho de
2007, junto a FARIA VASCONCELOS EVENTOS E PROMOÇÕES
LTDA, detentora exclusiva dos direitos de comercialização e locação de
áreas para o referido evento, pelo valor de R$12.600,00 (doze mil e
seiscentos reais).
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Belo Horizonte
28 de junho de 2007.
MÁRIO MARQUES
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE
Ratifico o ato de reconhecimento de situação de contrafação direta, nos
autos do procedimento de inexigibilidade de licitação n° 013/2007, exarado pela Superintendência de Plarejarnento, Gestão e Finanças, considerando o Parcreer emitido pela Assessoria Jurídica desta Secretaria e
pronunciarnento da Auditoria Setorial.
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 28 de junho de
2007.
MÁRCIO ARAÚJO DE LACERDA
Secretário de Estado
9cm 02 684.498 - X
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO
Extrato de Protocolo de Intenções N° 031/2007
Partes: O Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico' SEDE, a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF,
a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP, o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG, a Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG, o Instituto de Desenvolvimento
Integrado de Minas Gerais - IND1, o Município de Araguari e a empresa Sementes Selecta Ltda. - SELECTA. Objeto: o presente protocolo
de intenções, doravante denominado simplesmente protocolo, tem par
objetivo viabilizar a implantação pela SELECTA, de uma unidade industrial no rounicipio de Araguari, neste Estado, destinada ao esmagamento de soja, produção de óleo clegomado, farelo SPC e Hypro, Lecitina e outros produtos derivados, inclusive o apoio para a implantação
de armazéns gerais. Data: 08.05.2007. Signatários: Meio Neves da CuMa (ESTADO), Márcio Araújo de Lacerda (SEDE), Simão Cirineu
Dias (SEF), Fuad Jorge Noman Filho (SETOP), Paulo de Tarso Almeida Paiva (BDMG), Djulma Bastos de Morais (CEMIG), Reginaldo
Braga Arcuri (INDI), Marcos Antônio Alvim (Município de Araguari)
e Mauricio Mendes e Orlando dos Santos Mendes Filho (SELECTA).
Extrato de Protocolo de Intenções N° 032/2007
Partes: O Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. SEDE, a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF,
o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais' BDMG, o Instituto de
Desenvolynnento Integrado de Minas Gerais. IND1 e a empresa Tecnovision Indústria e Comércio de Equipamentos de LED Ltda. - TECNOVISION. Objeto: o presente protocolo de intenções, doravante denominado shoplesmente protocolo, temo por objetivo viabilizar a instalação pela TECNOVIS1ON, de una unidade industrial localizada no
município de Betina neste Estado, destinada à industrialização Painel
de LED, 8531.20.00, sem similar no Estado. Data: 23.05.2007. Signatários: Afeio Neves da Cunha (ESTADO), Márcio Araújo de Lacerda
(SEDE), Simão Cirineu Dias (SEF), Paulo de Tarso Almeida Paiva
(BDMG), Reginaldo Braga Arcuri (1NDI) e Hugo Marcelo Mendes
R odrigues e Luciana Rezende Barcelos (TECNOVISION).
8cm 02 684.407 - X

CEMIG

Companhia Energética
de Minas Gerais
c Oss Noto. ABERTA - CNPJ 17.155.7300001-64

Cemig Distribuição S.A. - CNPJ. N.06.981.180/0001-16
Retificação
RESCISÃO UNILATERAL
Onde se lã:
órgão Gestor: DC/GC
Partes: Cemig a Treneves LTDA. Deliberação: Determinar a Rescisão
Unilateral dos Contratos IN 4570009990, 4570009756 e 4570009757 a
partir do primeiro dia útil após esta publicação, com fundamento nos artigos 77 e 78, ambos da Lei n" 8.666/1993. Publique-se
Leia-se:
Órgão Gestor: GA/PA
Partes: Cemig X Tecneves LTDA. Deliberação: Determinar a Rescisão
Unilateral dos Contratos nus 4570009990, 4570009659 e 4570009757 a
punir do primeiro dia útil após esta publicação, com fundamento nos artigos 77 e 78, ambos da Leis' 8.666/1993. Publique-se
Belo Horizonte, 02 de julho de 2007.
Luiz Antonio Lacerda Lopes
Gerente de Aquisição de Serviços e Imóveis
Suspensão de Cadastro
No uso da competência a min] definida e à vista das conclusões constantes do Processo Administrativo ir 005/2007, aplico à empresa Terneves Ltda. a perelidade de suspensão do cadastro de fornecedores,
para participar em licitações, e o seu impedunento de contratar com a
CEMIG pelo período de 02 (dois) anos, a contar do primeiro dia útil
após a publicação, nos termos do artigo 87 da Lei 8.666, de
21/06/1993.
Belo Horizonte, 29 de junho de 2007.
Luiz Antonio Lacerda Lopes
Gerente de Aquisição de Serviços e Imóveis
7cm 02 684.543 - X

CrMAIG

Companhia Energética
de Minas Gerais
COMPANHIA ABERTA- CNPJ 17.155.730e001.61

Aviso de Edital - Aquisição de Material
Cemig Distribuição S.A. — CNPJ 06.981.180/0001-16
Cemig Geração e Transmissão S.A. —CNRI06.981.176/0001-58
Pregão Eletrônico: 500-G70215 Objeto:ferramentas para manutenção
de linha viva, para Aquisição Imediata, do tipo menor preço por item
equalizado, regime de contratação empreitada por preço unitário. Envio
das propostas: Por meio do sítio www.remig.com.br — Portal de Compras da Cernis, no período compreendido entre 0h01 da data desta publicação e 7h30 de 13/07/07, data da realização do pregão. Abertura da
sessão pública: 9h. O pregão será realizado pela pregoeira Clarice
N.G.do Amaral Pirnenta — n° pessoal 051707, tendo como equipe de
apoio Sebastião A. da S. Bicalho— n" pessoal 45559, que poderá atuar
como pregoeiro substituto. Edital disponível a partir da data desta publicação no Portal de Compras da Cemig, ou, de 2' a 6' feira, de 9h às
1111 e de 14h às 1711, na Superintendência de Material e Serviços — MS,
à Avenida Barbatana, 1200 — bairro Santo Agostinho — CEP:
30190-131 — Belo Horizonte — MG. Belo Horizonte, 28126/07 —
Wagner Delgado Costa Reis — Gerente de Planehunento e Aquisição de
Material — Cemig.
Canig Distribuição S.A..- CNPJ n° 06.981.180/0001-16
Pregão Eletrônico: 530-G70213. Objeto: Instrumento de Medição, para
Aquisição Imediata, do tipo menor preço por item equalizado, regime
de contratação empreitada por preço unitário. Envio das propostas: Por
meio do sítio www.cernig.com.br - Portal de Compras da Cemig, no período coinpreendido entre 01101 da data desta publicação e 71530 de
13/07/07, data da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 9h.
O pregão será realizado pelo pregoeiro Welson de Souza Soares - mi' de
pessoal 43015, tendo como equipe de apoio: Sebastião Antônio S. Bicalho - is' de pessoal 45559 (que poderá atuar como pregoeiro substituto), Clarice Nogueira G. A. Pimenta - si" de pessoal 51707 e Heitor
Henrique Lanidolfi - ri" de pessoal 30973. Edital disponível a partir da
data desta publicação no Portal de Compras da Cemig, ou, de 2' a 6'
feira, de 915 às I lh e de 141t ás 17h, na Superintendência de Material e
Serviços - MS, à Avenida Barbaram 1200- bairro Santo Agostinho CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte, 27/06/07.
Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejtunento e Aquisição de
Material Cemig.
Cetnig Geração e Transmissão S.A. CNPJ IV 06.981.176/0001-58 Cemig. Distribuição S.A. - CNPJ
06.981.180/0001-16 'Pregão Eletrônico: 500-G70222. Objeto: Projetor Multimídia, para Aquisição Imediata, do tipo menor preço por item equalizado, regime de contratação
empreitada por preço unitki0. EliviO das propostas: Por meio do sítio
www.cemig.combr - Portal de Compras da Cernig, no período

MINAS GERAIS - CADERNO I

DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
compreendido entre 0161 da data desta publicação e 71130 de 23/07/07,
data da realização do pregão Abertura da sessão pública: 915. O pregão
será realizado pela pregoeira Juliana Moreira Rodrigues - n° de pessoal
50134, tendo como equipe de apoio: Alexandre A. Medeiros Barbosa n° de pessoal 51889 (que poderá atuar como pregoeiro substituto) e
Ivna de Sã Machado - n° de pessoal 56269. Edital disponível a partir da
data desta publicação no Portal de Compras da Ceinig, ou, de 2' a 6'
feira, de 9h às 1115 e de 1411 às 17h, na Superintendência de Material e
Serviços - MS, ir Avenida Barbacena, 1200. bairro Santo Agostinho CEP: 30190-131 'Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte, 29/06/07.
Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejamento e Aquisição de
Material - Cemig.
Cemig Geração e Transmissão S.A. - CNPJ n° 06.981.176/0001-58 Pregão Eletrônico: 510-G70220. Objeto: Carga Resistiva, para Aquisição Imediata, do tipo menor preço por item equalizado, regime de comi(rotação empreitada por preço unitário. Envio das propostas: Por meio
do sítio www.remigoom.br - Portal de Compras da Cemig, no período
compreendido entre 01101 da data desta publicação e 71130 de 19/07/07,
data da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 9b. O pregão
será realizado pela pregoeira Juliana Moreira Rodrigues - de pessoal
50134, tendo como equipe de apoio: Alexandre A. Medeiros Barbosa mi" de pessoal 51889 (que poderá atuar como pregoeiro substituto) e
laia de Sá Machado - n" de pessoal 56269. Edital disponível a partir da
data desta publicação no Portal de Compras da Cemig, ou, de 2' a 6'
feira, de 9h às 1 lhe de 1.411 às 17h, na Superintendência de Material e
Serviços - MS, à Avenida Barbacena, 1200 - bairro Santo Agostinho CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte, 29/06/07.
Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejamento e Aquisição de
Material Cemig Distribuição S.A. - CNPJ n° 06.981.180/0001-16 Pregão Eletrônico: 530-G7021A Objeto: Eletroduto Flexivel Corrugado E
Luva P/ Eletroduto, para Aquisição Imediata, do tipo menor preço por
lote equalizado, regime de contratação empreitada por preço unitário.
Envio das propostas: Por meio do sítio www.cernig.combr - Portal de
Compras da Cemig, no período compreendido entre 01101 da data desta
publicação e 7h30 de 16/07/07, data da realização do pregão. Abertura
da sessão pública: 915. O pregão será realizado pelo pregoeiro Edelson
Batista Passos - n" de pessoal 51705, tendo como equipe de apoio: Nilton José de Castilho - n" de pessoal 28986 (que poderá atuar como pregoeiro substituto), Vagner Pinheiro de Sousa n° de pessoal 51686 e
de pessoal 42706. Edital disponível a
Maria Elisa Cabral de Brito partir da data desta publicação no Portal de Compras da Cemig, ou, de
2' a 6' feira, de 9h as 1111 e de 14h às 17h, na Superintendência de Material e Serviços - MS, à Avenida Barbacena, 1200 - bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte,
28/06/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejamento e
Aquisição de Material - Cemig.
Cemig Distribuição S.A. - CNPJ n° 06.981.180/0001-16 Pregão Eletrônico 530-G70217. Objeto: Cobertura Protetora MT, para Aquisição
Imediata, do tipo menor preço por lote equalizado, regime de contrata(ao empreitada por preço unitário. Envio das propostas: Por meio do
sítio www.cemig.com.br - Portal de Compras da Cemig, no período
compreendido entre 0h01 da data desta publicação e 7h30 de 18/07/07,
data da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 911. O pregão
será realizado pelo pregoeiro Edelson Batista Passos - ir" de pessoal
51705, tendo como equipe de apoio: Nilton José de Castilho - n° de
pessoal 28986 (que poderá atuar como pregoeiro substituto), Vagner
Pinheiro de Sousa - n" de pessoal 51686 e Maria Elisa Cabral de Brita'
ti" de pessoal 42706. Edital disponível a partir da data desta publicação
no Portal de Compras da Cemig, ou, de 2' a 6' feira, de 9h as 1Ih e de
1411 as 17h, ria Superintendência de Material e Serviços' MS, à Avenida Barbacena, 1200- bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo
Horizonte - MG. Belo Horizonte, 28/06/07. Wagner Delgado Costa
Reis - Gerente de Planejamento e Aquisição de Material - Cemig.
Cemig Geração E Transmissão S.A. - cNin n°06.981.176/0001-58
Pregão Eletrônico: 510-070223. Objeto: Banco De Baterias Estacionárias 600AH/I0H, para Aquisição Imediata, do tipo mentor preço por
item equalizado, regime de contratação empreitada por preço unitário.
Envio das propostas: Por meio do sítio www.cemig.com.br - Portal de
Compras da Canig. no período compreendido entre 01101 da data desta
publicação e 7h30 de 13/07/07, data da realização do pregão. Abertura
da sessão pública: 9h. O pregão será realizado pelo pregoeiro Anderson
Batista de Sales - n" de pessoal 53707, tendo corno equipe de apoio:
Alexandre A. Medeiros Barbosa - ri" de pessoal 51889 (que poderá atuar como pregoeiro substituto) e Leandro Corrêa de Castro - n" de pessoal 56279. Edital disponível a partir da data desta publicação no Portal
de Compras da Cemig, ou, de 2' a 6' feira, de 911 às 1115 e de 14h às
1711, na Superintendência de Material e Serviços - MS, à Avenida Barbacena, 1200- bairro Santo Agostinho' CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - ma Belo Horizonte, 02/07/07. Wagner Delgado Costa Reis Gerente de Planejamento e Aquisição de Material.
27=02 684.513 -X

CEMIG

Companhia Energética
de Minas Gerais
COMPANHIA ABERTO,- CNN 17 155 n0/0001-64

CONTRATOS
DO/MN-CT-4570010358. Partes: Cemig Distribuição S.A. x Atmosfera
Gestão e Higienização de Texteis S.A. Fundamento: Convite MS/AS
530-S70432. Objeto: Serviços de locação de 800 (oitocentas) toalhas
industriais de algodão a sesenr utilizadas nas instalações da Gerência de
Operação e Manutenção Norte, compreendendo as localidades de Montes Claros, Paracatu e Curvei°. Prazo: 12 (doze) meses. Valor: R$
4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais). Ass: 27/06/07. Homologada em: 27/06/07.
DL/GV-CT-4680003541 Partes: Cemig Distribuição S.A o Engelmig
Elétrica Ltda. Fundamento: Tomada de Preços 530-B70245. Objeto
Serviços de obras de RDA, construção, extensão, reforma e melhoramento em Rede de Distribuição Aérea, incluindo indicação de coordenadas UTM dos postes em RDR, em área de atuação da Gerência de
Relacionamento Comercial e Serviços de Governador Valadares
DL/GV. Prazo: 6 meses. Valor: R$823.500,00.
Ass: 11/06/2007. Homologada em: 11/06/2007.
Aditivos
GA/LE-Partes: Cemig Geração e Transmissão 1A. x Evandro Morais
Magalhães Objeto: Prorrogação do prazo e reajuste ao contrato
CT-4570009641. Prazo:12 meses.Valor: de: R$15.523,20 para:
R$31.521,60 Ass.: 20/06/07.
RC/FA-Partes: Companhia Energética de Minas Gerais -Cemig x Consórcio Calitec - Draft Objeto: Cessão do Contrato 4680002639 para a
Cemig Distribuição S.A. e alteração de prazo e valor. Prozcode 24 para
36 meses. Valor: de: R513.090.800,00 pano R$22.209.787,17. A.
20/06/07.
Homologação
DO/MN-Processo: Convite MS/AS 530-S70432. Objeto: Serviços de
locação de 800 (oitocentas) toalhas industriais de algodão a serem utilizadas nas instalações da Gerência de Operação e Manutenção Norte,
compreendendo as localidades de Montes Claros, Parocatu e Curvelo.
Prazo: 12 (doze) meses. Valor RS 4.320,00 (quatro Mil, trezentos e
vinte reais). Homologada cio: 27/06/2007 e adjudicado para a Atmosfera Gestão e Higienização de Testeis S.A.
DUGV-Processo Tomada de Preços 530-B70245. Objeto Serviços de
obras de RDA, construção, extensão, reforma e melhoramento em Rede
de Distribuição Aérea, incluindo indicação de coordenadas UTM dos
postes em RDR, cio área de atuação da Gerência de Relacionamento
Comercial e Serviços de Governador Valadares DUGV). Prazo: 6 meses Valor: RS 823.500,00. Homologada em: 11/06/2007. e adjudicado
para a Engehnig Elétrica Ltda.
Revogação
GA/SM-Processo: Tomada de Preços MS/AS-5101370265. Objeto:
Serviços de implantação de marcos de apoio materializado nas margens
do reservatório, delimitando a cota de desapropriação dos reservatórios
das usinas de São Simão, Emborcação e Nova ponte, revogado em vista
das razões expostas no relatório da Comissão de Licitação, por envolverem interesse público decorrente de fato superveniente e devichunente
comprovado.Dare 29/06/2007
DO/UL-Processo Convite MS/AS 530-S70408. Objeto: Serviço de
Poda de Árvore, supressão, recolhimento de galhos e destinação final,
revogado em vista das razões expostas no relatório da Comissão de Licitação, por envolverem interesse público decorrente de fato superveniente e devidamente comprovado. Data: 28/06/2007.
GA/SM-Processo: Convite MS/AS-510-S70422. Objeto: Serviços de
elaboração de projeto arquitetõnico para adequação do lay out dos seguintes ambientes de trabalho: sala e banheiro da coordenação, sala de
reunião, sala da administração e salada sistema de gestão Usina Hidrelétrica de !aguara; projeto para reforma dos banheiros do 1°. 2° e 3°
pisos do edifício de Controle - Usina Hidrelétrica de Jaguang projeto de
adequação de uma instalação sanitária para atendimento de portadores
de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida - Usina Hidrelétrica de Nova Ponte e estudo e projeto para tratamento de erosão e recuperação do talude ir direita da bacia de dissipação do vertedouro -

Usina Hidrelétrica de Nova Ponte, revogado em vara das razões coposmastro relatório da Comissão de Licitação, por envolverem interesse público decorrente de fato superveniente e devidamente
comprovado.Data: 29/06/2007.
Resultado Julgamento Proposta Comercial
Tomada de Preços MS/AS 500-B60195. Objeto Serviços de proteção
antieorrosivii ein equipamentos de geração, transmissão e distribuição
nas instalações da GT/LS e no campo. Proponentes classificadas: Eliger
Construtora Ltda, R517.077,61.
Aderidos
Pregão Presencial 530-N70068 Objeto contratação dos serviços de
monitorariam, controle de acessos e acompanhamento dos empregados da CEMIG nas subestações. Adendo n°: 001/2007 Objetivo: Informamos que estamos alterando a data da Sessão Pública do Pregão Presencial, conforme abaixo: de: 03/07/2007 às 09:00 horas; para:
05/07/2007 às 09:00 horas. O Aderido está disponível na Av. Barbacena 1200, Térreo - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG, no
horário de 09 às 1 Horas e de 14 às 17horas.
19=02 684.399- X
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
DE NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS
"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando
de oferta de venda de Notas Promissórias"

CAIXA

O coordenador líder da presente Oferta é a Caixa Erion8roica Federal
Comunica que foram subscritas e integralizadas 40 (quarenta) Notas
Promissórias Comerciais, com valor nominal unitário de RS
10.000.000,00 (dez milhões reais), na data de emissão, qual seja, 29 de
junho de 2007, da 3' emissão ("Einisalo") da:

CEMIG

Distribuirão S.A.
Cernis Distribuição S.A.
Companhia Aberta CNPJ n.° 06.981.180/0001-16
Av. Barbacena, 1200, 17" andar, ala AI. Bairro Santo Agostinho - Belo
Horizonte - MG
ISIN: BRCMGDNPM027
Perfazendo o montante total de: R$ 400.000.000,00
A Emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração da Emissora
em reunião realizada em 24 de maio de 2007.
Destino de Colocação das
Notas Promissórias
Pessoas Físicas
Clubes de Investimentos
Fundos de Investimento
Previdência
Entidades
de
Complementar
Companhias Seguradoras
Investidores Estrangeiros
Intermediárias
Instituições
participantes do consorcio de
distribuição
InstituiçOes fmanceiras ligadas
aos
à
Emissora
ou
coordenadores da distribuição
pública
Demais instituições financeiras
Demais
pessoas
jurídicas
ligados à Emissora ou aos
coordenadores da distribuição
pública
Demais Pessoas Jurídicas
Administradores,
Sócios,
prepostos e dentais pessoas
ligadas à Emissora ou aos
coordenadores da distribuição
pública
Total

Adquirentes

Notas
Promissórias
Adquiridas

40

1

-

1

ao

Registro na Comissão de Valores Mobiliários da Emissão de Noras
Promissórias sob is." CVM/SRE/RNP/2007/012, em 2Ide junho de
2007.
BANCO MANDATÁRIO E CUSTODIANTE
BANCO BRADESCO S.A.
Prédio Amarelo -2' andar
Núcleo administrativo Cidade de Deus
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
CNPJ 60.746.948/0001-12

•••1•111•11

ANBID

o

"A(o) presente oferta pública/programa
foi elaborada(o) de acordo com as
disposições do Código de Auto-Regulação
da ANBID, poro as. Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários, o qual se encontra registrado
no 4° Oficio de Registro de Títulos e
Documentos da Comarca de São Paulo,
Estalo de São Paulo, sob o n° 4890254,
atendendo, assim, a(o) prerente oferta
público/programo, aos padrões mínimos
de informação contidos no código, não
cabendo
à
ANBID
qualquer
pelas
referidas
responsabilidade
informações, pela qualidade da emissora
e/ou °falantes, das instituições
participantes e dos valores mobiliários
objeto da oferta páblica/prognuna."
18cm 02 684.397 - X

Iccommn

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
CODEMIG
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 05/2007
PROCESSO INTERNO 265/2007
MODALIDADE. MENOR PREÇO
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG, através da Comissão Especial de Licitação, torna público que
fará realizar CONCORRÊNCIA, para contratação, em regem de empreitada por preço global .da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo
do Estado de Minas Gerais.
Poderão participar da licitação empresas que atenderem as condições
estabelecidos no Edital, que se encontra à disposição dos interessados
na CODEMIG, na Rua dos Airnorés, 1697, Bairro de Lourdes, Belo
Horizonte/MG, a partir do dia 16/07/2007.
Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos até
as 10 horas do dia 16 de agosto de 2007, na portaria da CODEM1G,
no endereço mencionado.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
7an 02 684.528 - X

COPASA
A água de Minas
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CONVITE ar.DPNT. QQ2007003
Objeto: Execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de Ampliação do Laboratório Distrital de Januário Dia da

licitação: 12 de julho de 2007 - Hora: 14h3Ornm. Local: Rua Dr. Santos, 14 Centro, Montes Claros MG. O convite e seus anexos poderão
ser retirados no endereço acima mencionado até as 14:30 horas do dia
13/07/2007.
Comissão Permanente de Liciuções
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços N" DVLI. 0920070099
Objeto: execução com fornecimento parcial de materiais, das obras e
serviços de ampliação e implantação do Sistema de Abastecimento de
Água da cidade de Wenreslau Braz/MG.
Dia: 23/07/2007 às 09:30 horas - Local: Rua Carangola, 606- Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG.
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: http://www.copaso.contbr
(link: licitações), a partir do dia 03/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços N' DVLI. 0920070101
Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e
serviços de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de
Água do município de Braúnas/MG.
Dia: 24/07/2007 ás 08:30 horas - Local: Rua Canagola, 606- Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG.
Mais infonnayães e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: http://www.copaso.com.re
(link:licitações), a partir do dia 03/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Tornada de Preços N" DVLI.0920070089
Objeto: Execução, como fornecimento total de materiais, das obras e serviços de melhoria e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da
cidade de Malacacheta/MG.
Dia: 20/07/2007 às 10:30 horas - Local: Rua Carongola, 606. Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais infonnaaães e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: littpA5www.coposa.com.hr
(lira:licitações), a partir do dia 04/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Convite N" DVLI.0820070098
Objeto: Execução, como fornecimento total de materiais, das obras e serviços para retirada de ligações prediais de água clandestinas, na cidade
de Coronel Fabrichuar / MG.
Dia: 11/07/2007 às 10:30 horas - Local: Rua Carangola, 606- TérreoBairro Somo Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: littp:Mwww.copasacroin.br
(link:licitações), a partir do dia 03/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Convite N" DVLI.0820070088
Objeto: Elaboração de Projetos de Engenharia para o Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário dos Distritos
Industriais (Dl) do município de Pedro Leopoldo/MG e Projeta Complementar de rede coletora para a sede do município, composto projeto
básico, levantamentos topográficos, levantamentos georecnicos, especificações técnicas e orçamento.
Dia: 20/07/2007 às 14:30 horas - Local: Rua Carangola, 606- Térreo Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download rio endereço: httpA5www.repasa.com.hr
(link:licitações), a partir do dia 03/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços N" DVLI.0920070112
Objeto: Prestação de serviços de escavação, manuseio, carga e descarga
de materiais, remoção e transporte de material escavado em pequenas
distancias, utilizando no mínimo 01 (uma) e no máximo 02 (duas) Retroescavadeiras sobre rodas, qualquer tipo de lança, volume de caçamba
0,301115, profundidade de escavação de até 4,50m, incluindo operador e
combustível, sem restrição do número mínimo de horas trabalhadas,
para atender â demanda de serviços da Divisão de Macrooperação ira
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dia: 19/07/2007 às 15:30 horas - Local: Rua Carangola, 606' Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo
Horizonte/MG. Mais informações e o caderno de licitação poderão ser
obtidos, gratuitamente, através de download no endereço:
http: www.copare.com.br (link:licitações), a partir do dia 04/07/2007.
A DIRETORIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" DVL1.0920070106
Objeta: Execução,corn foral:unem° parcial de material das obras e serviçoade ampliação e !reflorias do sistema de abastecimento do bairro
Nova Tijuca,local indo no município de Coronel Fabriciano-MG.
Dia: 23/07/2007 às 14:30 horas' Local: Rua Carangola, 606 - Térreo
Bairro Santo Antônio. Belo Horizonte/MG
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: littp:N5www.copusa_comibr
(link:licitações), a partir do dia 03/07/2007.
A DIRETORIA
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL N° 05.2007/0155 - PEM
ATO DA PRESIDÊNCIA DA.COPASA MG
Objeto: Anéis de Borrrella
O Diretor-Presidente da COPASA MG, no uso das atribuições estatutárias e,
CONSIDERANDO:
Inue o menor lance ofertado está incompatível como valor estimado para contratação;
2.a sugestão constante da Asado Pregão, de 07/05/2007, ás fls.
076 a 078;
RESOLVE:
1.decretar a revogação do presente processo licitatório;
2.autorizar a devolução da requisição ir unidade requisitante;
3.determinar a publicação do presente Ato para produzir seus efeitos
jurídicos e legais.
Belo Horizonte, 27 de junho de 2007 Gelton Palmieri Abud, Pp. Márcio
Nunes, Diretor-Presidente da COPASA MG.
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL 11'05.2007/0169 — PEM
Objeto: Tampa para caixa de bidrômetro
Proposta vencedora: HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA., pomo item único, no valor de RS 20.200,00. (Vinte mil e
duzentos reais).
Pregoeira.
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
ATO DA PRESIDÊNCIA DA COPASA MG
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL N" 05.2007/0184 PEM
Objeto: Caixas de Papelão.
O Diretor-Presidente da COPASA MG, no uso das atribuições estatutárias e,
CONSIDERANDO:
1.0 recurso interposto pela firma ONDUPAPER IND. DE TRANSFORMAÇÃO DE PAPEL EM PAPELÃO ONDULADO LTDA contra
a decisão da Pregoeira que declarou vencedora afinou EMBALAGENS
BARBIERI LTDA, nos termos da Ata de 14/05/2007, ta fls. 054 a 058;
2. as recomendações da Pregoeira, to fia 134 a 136.
RESOLVE:
1.negar provimento ao recurso interposto pela firma ONDUPAPER
IND. DE TRANSFORMAÇÃO DE PAPEL EM PAPELÃO ONDULADO LTDA;
2.adjudicar e homologar à firma EMBALAGENS BARBIERI LTDA,
o objeto deste Pregão, no valor total de RS 28.780,00 (Vinte e oito mil
setecentos e oitenta reais).
3. determinar a publicação do presente Ato paru produzir seus efeitos
jurídicos e legais.
Belo Horizonte, 28 de junho de 2007 Gelton Palnueri Abud, Pp. Márcio
Nunes, Diretor-Presidente da COPASA
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL. n" 05.2007/0190 — PEM
Objeto Tubos em PVC Ocre.
Proposta vencedora: DVG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., para os itens 01,02 e 03, nasalar de
R$
165.462,36 (Cento e sessenta e cintai mil quatrOceillOS e sessenta e dois
reais e trinta e seis centavos).
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - a° 05.2007/0157 — PEM
Objeto: Porta Monitores.
Proposta vencedora: ARQUIM1G SISTEMAS MOBILIÁRIOS LTDA,
para o itero único, no valor de RS 17.000,00 (Dezessete mil reais).
PREGÃO PRESENCIAL SPAL n°012007/0203 — PPS
Objeto: Renovação de Licença de Uso de Software.

AIS

O TEMPO

IRA • 3 DE JULHO DE 2007
PREFEITLJRAMUNICIPAL,
DE ESPERA FEILIZAVI G
Aviso de Licitação - Pregão 004/2007
A Prefeitura Municipal de Espera Feliz, Estado de
Minas Gerais, torna público que fará realizar
Licitação Pública menor preço unitário na
modalidade Pregão, visando o registro de preços
de pneus para os veículos e maquinas pertencentes
a frota de veículos da Prefeitura Municipal de
Espera Feliz. Os envelopes deverão ser entregues
até o início da Sessão Publica que ocorrerá às 15:00
horas do dia 17 de julho de 2007, na sede da Prefeitura
Municipal de Espera Feliz. Processo 34/2007.0 Edital
completo encontra-se à disposição na Sede da
Prefeitura e na home papa: yov
,..1.,_
v..esperatelizang

/MG Edital de Citação com prazo de vinte dias. O Dr.
da Comarca de Belo Florizonte, Minas Gerais, Faz
ova pertencer que. por este juizo e secretaria, têm
requerida por Banco Santander Brasil S.A. contra
'50-1, referente ao contrato de n°880000126020 na
j, tendo como garantia pela obrigação assumida o
566, chassi 98014604775871926. ano fabricação/
erson Clemente Gonçalves, em local incerto e não
os da presente ação, para querendo, no prazo de 15
ago 40% do nino. requerer a purgação da mora no
oontestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como
ente publicaddna forma da lei e afixado em local de

npanhia
do Rio Doce

)or determinação do Conselho
COPAM, torna público que
OPAM n° 182/1987, DNPM
P) para a Pilha de Estéril da
ria, município de Mariana/MG.

IIBEIRAO DAS NEVES - MG
nica que fica prorrogada a data de
concorrência 005/2007, para o dia

;eno - Presidente da CPL. Contato

L DE SABINOPOLIS

que realizará a Licitação na Mo331, com o objetivo de contratar
não de shows artísticos com banutura para o evento na Festa de N.
2007, abertura no dia 17/07/2007
34231161/1166 das 08h3Omin ás

2

Licitação

SA
TO DE MINAS GERAIS

ITAÇÃO

materiais, das obras e serviços de amÁgua, nos municípios de Belo Orien-

Virg inia / MG, conforme convênio n..

)te VIII.

3arangola, 606 - Térreo - Bairro Santo

darão ser obtidos, gratuitamente, atra-

)pasa.com.br (link:licitações), a partir

RIA

PREFEITURA DE IBIRITÉ
Aviso de licitação: Pregão n2.
053/07 (Aquisição de um veículo
tipo Standard). Credenciamento de
09:00h às 09:15h do dia 16/07/07.
vir edital R$ 10,00.
HOSPITAL DAS
CLINICAS DA UFMG
Seção de Licitações e Compras
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 42/2007
O Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Minas Gerais, torna público, para
conhecimento dos interessados, que estará
recebendo as propostas através do sistema
on-line (www.comprasnetgov.br ), a partir
do dia 03/07/2007. A abertura da etapa de
lances será nos dias 16 e 17/07/2007 as 13
horas. O Pregão Eletrônico n°42/07 - S.R.P.
fornecimento parcelado de medicamentos,
para o Hospital das Clinicas da UFMG. O edital deverá ser retirado pela empresa interessada no site www.comprasnet.gov.br. Horário
para atendimento ao público, de Segunda a
Sexta-feira, de 7:00 as 13:00 horas. Belo Horizonte, 3 de julho de 2007.

LCCODEMIG

Companhia de
Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais CODEMIG
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 05/2007
PROCESSO INTERNO 265
/2007
MODALIDADE - MENOR PREÇO
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais-CODEMIG, através da
Comissão Especial de Licitação,
torna público que fará realizar
CONCORRÊNCIA, para contratação, em regime de empreitada
por preço global , da execução
das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento,
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de
Minas Gerais.
Poderão participar da licitação empresas que atenderem
às condições estabelecidas no
Edital, que se encontra à disposição dos interessados na CODEMIG, na Rua dos Aimorés,
1697, Bairro de Lourdes, Belo
Horizonte/MG, a partir do dia
16/07/2007.
Os envelopes de Habilitação e
Proposta de Preços serão recebidos até as 10 horas do dia
16 de agosto de 2007, na portaria da CODEMIG, no endereço
mencionado.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

HOSPITAL DAS
CLINICAS DA UFMG
Seção de Licitações e Compras
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico n°59/2007
O Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Minas Gerais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará recebendo propostas através do sitio do cornprasnet.
govbr, a partir do dia 03/07/2007, para implantação do Sistema de Registro de Preços, fornecimento de Avental descartável (nao esteril)uso
hospitalar. A abertura da etapa de lances será
no dia 13/07/2007 as 10:00 horas. O novo edital
deverá ser retirado pela empresa interessada
no site www.comprasnet.govbc Horário para
atendimento ao público: de Segunda a Sextafeira, de 7:00 as 13:00 horas,
Belo Horizonte, 03 de junho de 2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
DE ENTRE RIOS - MG
A Prefeitura Municipal de Desterro de Entre
Rios, se torna público que fará realizar licitação
na modalidade tomada de preço n. 003/2007,
de 03/07/2007, em regime de menor preço global, por objetivo contratação de empresa para
construção de vestiário e arquibancada no
campo municipal "Paulo Eustáquio de Lima".
Cadastramento dia 19/07/2007 de 08H:00Min
Às 111-1,00Min e de 12H:00Min Às 16H:00Min
de Segunda á Sexta-feira.
Abertura dos envelopes dia 24/07/2007 às
91-1,30Min, fundamento lei federal 8.666/93 e
alterações.
João Batista Trindade Azzl
Prefeito Municipal
José Resende Andrade
Presidente da CPL

0911IG
CNN OB sei 176AP001.58

REQUERIMENTO DA LICENÇA
DE OPERAÇÃO CORRETIVA
A Cemig Geração e Transmissão S.A., por
determinação do Conselho Estadual de Politica
Ambiental — Copam, torna público que solicitou à Fundação Estadual do Meio Ambiente
— Feam, por meio do Processo Administrativo
n° 10332/2006, Licença de Operação Corretiva para o Sistema de Transmissão Regional
Centro, localizado nos municípios de, Antônio
Dias. Araújos, Arcos, Barão de Cocais, Bela
Vista de Minas, Belo Horizonte, Betim, Bom
Despacho, Bom Jesus do Amparo, Bonfim,
Brumadinho, Caetanôpolis, Caete, Carmo
do Cajuru, Claro dos Poções, Conceição do
Pará, Contagem, Coronel Fabriciano, Curvelo, Divinôpolis, Esmeraldas, Felixlândia,
Florestal, Formiga, Ibirite, Igarapé, Inhaúma,
lpatinga, ltabira, ltabirito, Itatiaiuçú, 'fauna,
Jequital, João Monlevade, Lassance, Mário
Campos, Mateus Leme, Matutina, Moeda,
Montes Claros, Morada Nova de Minas, Nova
Lima, Nova Serrana, Nova União, Ouro Preto,
Pains, Pará de Minas, Paraopeba, Pedra do
Indará, Perdigão, Pimenta, Pirapora, Ribeirão
das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará,
Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de
Itabira, Santana do Paraiso, São Gonçalo do
Abaete, São Gonçalo do Pará, São Gonçalo
do Rio Abaixo, São Gotardo. São Joaquim
de Bicas, São Sebastião do Oeste, Sarzedo,
Sete Lagoas, Taquaraçú de Minas, Tiros, Três
Manas, Várzea da Palma e Vespasiano, no
estado de Minas Gerais.
Erso Marcas Brandão Fonseca
Gerente de Avaliaçáo e Licenciamento Ambiental

Bellig~~1~~116

mesmo tempo, indica a inaplicação do projeto em razão da
realidade. As atividades econômicas, ou mesmo de serviços,
numa cidade do tamanho de
Belo Horizonte ficariam completamente inoperantes", explica Marco Antônio. A população,
segundo ele, não tem conhecimento exato da aplicação da no-

DNIT

um rádio, poiso número de decibéis não permite", compara.
A secretária municipal de
Meio Ambiente, Flávia Mourão, disse que a lei mão permite diferenciar quem é o verdadeiro poluidor, uma vez que
em quase todos os lugares onde já foram feitas medições o
índice de ruído de fundo ficou
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OVERNO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital n.° 238/2007-00 - Tomada de Preços

O objeto da presente licitação é a seleção de empresa(s) especializada(s) para
execução dos serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para
Recuperação, Reforço e Reabilitação das Pontes Rodoviárias abaixo descritas:

Segundo a secretaria, beto
Horizonte não tem mais áreas
unicamente residenciais, mas
pequenos trechos que historicamente eram somente de casas,
como o Mangabeiras, parte do
Belvedere e entorno da Lagoa da
Pampulha. "No resto da cidade,
há uma mistura de uso, como
Sion, Calafate e Padre Eustáquio.

Fiscalização confere
situação de passeios
ERICK ARAÚJO

PNV
040BMG0150
040BMG0150
040BMG0170
040BMG0170
040BMG01950
040BMG02000
040BMG02170
040BMG02700

LOTE: 02
RODOVIA: BR —040 / MG
Km 607,00
Viaduto Telesforo Cândido Resende 1
Km 649,02
i
Viaduto sobre EFCB I
RODOVIA: BR— 116 1 MG
Km 798,00
1
Ponte sobre o Rio Angu
RODOVIA: BR — 262 / MG
Km 705,10
Ponte sobre Ribeirão Marmelo
Km 748,40
Ponte s/ Rio Arar uari

040BMG0430
040BMG0490
I

116BMG1450
262BMG0930
262BMG0930

LOTE: 03
RODOVIA: BR — 116 / MG
Km 37,60
Ponte s! Ribeirão São Marcos
Km 163,00
Ponte sobre Ribeirão Lopes
Km 179,60
Ponte s/ Ribeirão São João
Km 193,90
Ponte s/ Rio Marambaia
Km 255,00
Ponte s/ Ribeirão Mestre Campos (Col II)
Km 315,50
Ponte s/ Rio Itambacuri III
Km 334,80
Ponte S/ Córrego Pezinho

116BMG1015
116BMG1050
116BMG1070
116BMG1070
116BMG1090
116BMG1150
116BMG1150

que é isso que está incomodando", acrescenta.
Hoje, de acordo com a secretária, os níveis permitidos são de
45 a 70 decibéis. "Nesse projeto
de lei são colocados 45 decibéis
na tabela. Mas, na realidade, os 45
correspondem a 35, pois quando '
a medida é feita dentro de casa I

OPERAÇÃO

LOTE: 01
RODOVIA: BR —040 / MG
LOCALIZAÇÃO
OAE
Km 193,90
Ponte sobre Rio das Almas
Km 208,90
Ponte sobre Córrego Facão
Km 247,30
Ponte sobre Rio Abaete
Km 273,00
Ponte sobre Rio São Francisco
Km 321,00
Ponte sobre Rio Extrema Grande
Km 341,00
Ponte sobre Rio do Peixe
Km 386,70
Ponte sobre Ribeirão das Almas
Km 459,70
Ponte sobre Rio Lontrinha

OMS, sem que 1550 signnique

Os passeios da capital passam a ser alvo da fiscalização do
Ministério Público (MP) nesta
semana. Na quinta-feira, os arquitetos da Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com
Deficiência e Idosos iniciam as
vistorias nos passeios em frente aos prédios públicos e particulares de uso coletivo. O primeiro alvo são as farmácias da
Região Centro-Sul. Somente na
véspera das operações é que o
MP divulgará a lista dos pontos
que vão ser avaliados.
A equipe do MP verificará as
condições do piso, a existência
de rampas de acesso para quem

usa cadeiras de rodas e os obstáculos para o trânsito de pedestres. O objetivo é conferir se estão de acordo com a legislação
federal, o Código de Posturas do
município e a norma de acessibildiade (ABNT NBR 9050), que
estabelece critérios e parâmetros
técnicos a serem observados nos
projetos, construções e adapta
ções de prédios.
A arquiteta do Ministério Público Ana Carolina Araújo Pereir
informa que as fiscalizações de
vem acontecer às terças, quinta
e, eventualmente, às sextas-feiras
"Já fiscalizávamos as condiçõe
dos prédios e olhávamos de for
ma geral a situação das calçadas
Agora, vamos verificar mais crite

fcco;•Dgmiq

EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser adquirido a partir de 02/07/2007

no DNIT — Coordenação Geral de Cadastro e Licitações no endereço: SAN,
Quadra 03, Bloco "A" — Mezanino Sul — Brasilia/DF — Fone: (0XX61) 3315-4155 ou
3315-4156 ou através do site: www.dnitgov.br.

CONCORRÊNCIA 05/2007

ENTREGA DAS PROPOSTAS: Dia 08/08/2007 ás 15:00 horas, no auditório
3° andar do Ed. Sede do DNIT, no endereço indicado acima.

PROCESSO INTERNO 265/2007
MODALIDADE — MENOR PREÇO

Brasília, 29 de junho de 2007
Márcio Guimarães de Aquino
Coordenador Geral de Cadastro e Licitações

ERRATA

LIGUE PRA VENDER:

Informamos que no anúncio de hoje
deste jornal, no caderno de turismo,
página 3, no anúncio da CVC, os preços
das viagens aéreas nacionais são
válidos exclusivamente para a salda
do dia 29/julho.

3263-5501
3263-5531

AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais —
CODEMIG, através da Comissão Especial de Licitação, torna público
que fará realizar CONCORRÊNCIA, para contratação, em regime de
empreitada por preço global, da execução das obras e serviços de
engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de
equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Poderão participar da licitação empresas que atenderem às condições
estabelecidas no Edital, que se encontra à disposição dos interessados
na CODEMIG, na Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo
Horizonte/MG, a partir do dia 16/7/2007.
Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos
até as 10 horas do dia 16 de agosto de 2007, na portaria da CODEMIG,
no endereço mencionado.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

1-11.(4.01.1•

tem, e deixaram o tribunal
sem comentar as denúncias.
Em nota, o TFtE informou que
repassará ao Ministério Público cópias do processo posto
sob suspeita.
Aparentando nervosismo,
o juiz José Luiz da Cunha passou a maior parte da sessão
conversando com uma asses-

Antes da sessão de ontem,
numa reunião a portas fechadas, o presidente do TRE-DF,
Otávio Augusto Barbosa, acertou com os colegas a divulgação de uma nota em que promete prestar "as informações
que julgar necessárias" ao Ministério Público. Sem contestar
a denúncia, o documento pro-

1,l1G1.21 k,,CLUJIJ). flO

UW1111.11L.ICIN

encaminhadas pelo PCdoB e
pelo Ministério Público, foram
rejeitadas por 4 votos a 2 pelo
tribunal, mas apenas o partido
recorreu ao Tribunal Superior
Eleitoral. Quando o placar estava em 3 a 2 contra Roriz, o
julgamento foi adiado por um
pedido de vista do juiz Romes
Gonçalves Ribeiro.

Xeque-Mate: Justiça Federal revoga
prisão de Nikon Servo e mais oito
CAMPO GRANDE - O juiz
da 5a Vara Federal de Campo
Grande (MS), Dalton Conrado,
revogou ontem a prisão preventiva de nove pessoas denunciadas de envolvimento
com a máfia dos caça-níqueis
e que foram presas na "Operação Xeque-Mate", no começo
de junho, sendo os sete que
continuavam presos e dois
considerados foragidos e que
estavam sendo procurados pela Interpol. Entre os acusados
COMUNICADO

A Santa Fé Energética S.A. torna público
que requereu ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em 01/06/07, por
meio do protocolo IBAMA/DILIC/DIQUA
7.178, a Licença de Operação para a
PCH Santa Fé, a ser implantada entre os
municípios de Comendador Levy Gasparian/RJ, Três Rios/RJ, Chiador/MG e
Santana do Deserto/MG.

que responderão o processo
em liberdade, estão o ex-deputado Nikon Cézar Servo, que
apregoa ser amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
e que fez empréstimos ao seu
irmão mais velho, Genival Ignácio da Silva, o Vavá, que acabou não sendo denunciado à
Justiça.
O juiz considerou que não
havia mais razão para manter
os acusados presos, já que não
os via atrapalhando o andamento do processo. Mas o major da Policia Militar do Estado,
Sérgio Roberto de Carvalho,
vai continuar preso. Ele cumpria pena por tráfico de drogas
no regime de liberdade condicional, e como voltou a ser
preso, o juiz da Vara de Execuções Penais da Justiça Estadual

ICc9DEmp
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 05/2007
PROCESSO INTERNO 265/2007
MODALIDADE - MENOR PREÇO
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais CODEMIG, através da Comissão Especial de Licitação, torna público
que fará realizar CONCORRÊNCIA, para contratação, em regime de
empreitada por preço global, da execução das obras e serviços de
engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de
equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Poderão participar da licitação empresas que atenderem às condições
estabelecidas no Edital, que se encontra à disposição dos interessados
na CODEMIG, na Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo
Horizonte/MG, a partir do dia 16/7/2007.
Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos
até as 10 horas do dia 16 de agosto de 2007, na portaria da CODEMIG,
no endereço mencionado.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

suspendeu a condicional e ele
volta cumprir o restante da pena no regime fechado.
No despacho, o juiz entendeu que não há mais necessidade de manter os acusados
presos, tendo em vista que as
policias Federal e Civil intensificaram as ações de combate
ao jogo do azar e que, além
disso, o Ministério Público, a
imprensa e a própria sociedade estão vigilantes para impedir que esse tipo de contravenção continue sendo praticada.
Dalton Conrado destaca ainda, que, se não há mais caçai-ligueis em funcionamento no
mercado, também não há risco haver corrupção e pagamento de propina para impedir que o Poder Público atue
no combate ao jogo de azar.
O advogado do empresário Nikon Cézar Servo, considerado um dos chefes da máfia dos caça-níqueis, Eldes Rodrigues, disse que ontem foi
apresentada a defesa prévia do
acusado e que agora estão se
preparando para a audiência
de quinta-feira, quando estarão sendo ouvidas as testemunhas de acusação. Rodrigues
adiantou que vai entrar com o
pedido de "inépcia" da denúncia. Na prática isso significa a
contestação da denúncia, sob
a alegação de que ela é falha
em não detalhar do que o empresário está sendo acusado.
Dos 58 indiciados pela Policia Federal, 39 foram denunciados pelo Ministério Público
Federal, entre eles Dano Moreli Filho, compadre do presidente Lula.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESPERA FELIZ/1\4G
Aviso de Licitação - Pregão 004/2007
A Prefeitura Municipal de Espera Feliz, Estado de
Minas Gerais, torna público que fará realizar
Licitação Pública menor preço unitário na
modalidade Pregão, visando o registro de preços
de pneus para os veículos e maquinas pertencentes
a frota de veículos da Prefeitura Municipal de
Espera Feliz. Os envelopes deverão ser entregues
até o início da Sessão Pública que ocorrerá às 15:00
horas do dia 17 de julho de 2007, na sede da Prefeitura
Municipal de Espera Feliz. Processo 34,20)7.0 Edital
completo encontra-se â disposição na Sede da
Prefeitura e na home page: siamusperattár ria 90,ii

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
CRIADORES DO CAVALO PÔNEI
CONVCCAÇÃO
Ficam convocados os senhores associados
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 07 de agosto de 2007, as
1800 lis em 1° convocação e às 19:00 hs
em 2° convocação, na sede da Associação,
â Avenida Amazonas, 6020 - Parque de Exposições "Bolivar de Andrade", Belo Horizonte
- MG, para exame e deliberação da seguinte
ordem do dia 1) Alteração do Regulamento
de Exposições e Ranking.
Belo Horizonte, 03 de julho de 2007.
Fabricio Borges Santos - Presidente

Secretará da 7° Vare Cível- Comarca de Belo Horizonte/MG Edrtal de Citação com prazo de vinte dias. O Dr.
Mauricio Pinto Ferreira, Juiz de Direito da 7° Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, Faz
Saber a todos quantos o conhecimento do presente deva pertencer que. por este juizo e secretaria têm
andamento os autos da ação de Busca e Apreensão, requerida por Banco Santander Brasil S.A. contra
Emerson Clemente Gonçalves. processo n°024 07.467750-1, referente ao contrato de n° 860000126020. na
importancia de R56.700,00 (seis mil, setecentos reais), tendo como garantia pela obrigação assumida o
veiculo, marca Fiat, modelo Uno Mille Sr. placa GTX-0566, chassi 980)4604775871926, ano fabricação/
modelo 1996/1997, cor vermelha, e estando o Réu, Emerson Clemente Gonçalves, em local incerto e não
sabido, expediu-se o presente edital para citá-lo dos termos da presente ação, para querendo, no prazo de 15
(dias) contestar °pedido, pena de revelia ou se já tiver pago 40% do preço. requerer a purgação da mora no
prazo de cinco dias. Adverte-se a V.Sa, que não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos corno
verdadeiros os fatos articulados peta Autora. Será o presente publicado na forma datei e afixado em local de
costume. Belo Horizonte. 30 de maio de 2007
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Companhia
Vale do Rio Doce

A Companhia Vale do Rio Doce, por determinação do Conselho
Estadual de Política Ambiental - COPAM, torna público que
solicitou, através do Processo COPAM n2 182/1987. DNPM
n2 930.193/82, Licença Prévia (LP) para a Pilha de Estéril da
Portaria, localizada na Mina de Alegria, município de Mariana/MG.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG
Município de Ribeirão das Neves comunica que fica prorrogada a data de
realização e entrega dos envelopes da concorrência 005/2007, para o dia
18/07/07 às 13:30. Solange A. Damasceno - Presidente da CPL. Contato
(31)3627-6961.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINÓPOLIS
O Município de Sabinopolis torna público que realizará a Licitação na Modalidade TP n.2 005/2007 Processo n.° 331, com o objetivo de contratar
uma empresa especializada para promoção de shows artísticos com bandas musicais especializadas e Infra-Estrutura para o evento na Festa de N.
S. Rosário nos dias 10 a 12 de agosto 2007, abertura no dia 17/07/2007
às 13 horas, informações telefax (33)34231161/1166 das 08h3Omin ás
10h3Omin e das 13h3Omin ás 16 h.
Comissão de Licitação

COPASA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços N° DVLI.0920070108
Objeto:execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de am-'
pliação dos Sistemas de Abastecimento de Água, nos municípios de Belo Oriente, Desterro de Entre Rios, Elói Mendes e Virgínia / MG, conforme convênio n."
153/2004//SEDRU/COPASA (SEDRU VI) — Lote VIII.
Dia: 23/07/2007 10:30:00 horas - Local: Rua Carangola, 606 -Térreo - Bairro Santo
Antônio - Belo Horizonte/MG.
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: http://www.copasa.com.br (link:licitações), a partir
do dia 04/07/2007.
A DIRETORIA

PREFEITURA DE IBIRITÉ

HOSPITAL DAS
CLINICAS DA UFMG

Aviso de licitação: Pregão n2.

Seção de Licitações e Compras
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico n' 59/2007
O Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Minas Gerais, torna público, para conhecimento dos interessados que estará recebendo propostas através do sitio do comprasnet.
gov.br, a partir do dia 03/07/2007, para implantação do Sistema de Registro de Preços, torne.
cimento de Avental descartável Mão estanhos°
hospitalar A abertura da etapa de lances sara
no dia 13(0712007 às 1000 noras. O novo edital
deverá ser retirado pela empresa interessada
no sita www.comprasnet.govbr. Horário para
atendimento ao público: de Segunda a Sextafeira. de 7:00 às 13:00 horas.
Belo Horizonte, 03 de junho de 2007.

053/07 (Aquisição de um veículo
tipo Standard). Credenciamento de
09:00h às 09:15h do dia 16/07/07.
vir edital R$ 10,00.
HOSPITAL DAS
CLINICAS DA UFMG
Seção de Licitações e Compras
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 42/2007
O Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Minas Gerais, torna público, para
conhecimento dos interessados, que estará
recebendo as propostas através do sistema
on-line (www.comprasnet.gov.br), a partir
do dia 03/07/2007. A abertura da etapa de
lances será nos dias 16 e 17/07/2007 às 13
horas. O Pregão Eletrônico n° 42/07 - S.R.P.
fornecimento parcelado de medicamentos,
para o Hospital das Clinicas da UFMG. O edital deverá ser retirado pela empresa interessada no site www.comprasnet.gov.br. Horário
para atendimento ao público: de Segunda a
Sexta-feira, de 7:00 as 13:00 horas. Belo Horizonte, 3 de julho de 2007.

ICCÇDENIp
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Companhia de
Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais CODEMIG
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 05/2007
PROCESSO INTERNO 265
/2007
MODALIDADE - MENOR PREÇO
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais-CODEMIG, através da
Comissão Especial de Licitação,
torna publico que fará realizar
CONCORRÊNCIA, para contratação, em regime de empreitada
por preço global , da execução
das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento,
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de
Minas Gerais.
Poderão participar da licitação empresas que atenderem
às condições estabelecidas no
Edital, que se encontra à disposição dos interessados na CODEMIG, na Rua dos Aimorés,
1697, Bairro de Lourdes, Belo
Horizonte/MG, a partir do dia
16/07/2007.
Os envelopes de Habilitação e
Proposta de Preços serão recebidos até as 10 horas do dia
16 de agosto de 2007, na portaria da CODEMIG, no endereço
mencionado.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
DE ENTRE RIOS - MG
A Prefeitura Municipal de Desterro de Entre
Rios, se torna público que fará realizar licitação
na modalidade tomada de preço n° 003/2007,
de 03/07/2007, em regime de menor preço global, por objetivo contratação de empresa para
construção de vestiario e arquibancada no
campo municipal Paulo Eustáquio de Lima".
Cadastramento dia 19/07/2007 de 08H:00Min
Às 11H:00Min e de 12H:00Min Às 16H:00Min
de Segunda á Sexta-feira.
Abertura dos envelopes dia 24/07/2007 às
9H:30Min, fundamento lei federal 8.666/93 e
alterações.
João Batista Trindade Azei
Prefeito Municipal
José Resende Andrade
Presidente da CPL

crdedG

Gen. inrumusa P.
CNPJ 081 17.0001.58

REQUERIMENTO DA LICENÇA
DE OPERAÇÃO CORRETIVA
A Cemig Geração e Transmissão S.A., por
determinação do Conselho Estadual de Política
Ambiental — Copam, torna público que solicitou à Fundação Estadual do Meio Ambiente
— Feam, por meio do Processo Administrativo
n° 10332/2006. Licença de Operação Corretiva para o Sistema de Transmissão Regional
Centro, localizado nos municípios de: Antônio
Dias, Araújos, Arcos, Barão de Cocais, Bela
Vista de Minas, Belo Horizonte, Betim, Bom
Despacho, Bom Jesus do Amparo, Bonfim,
Brumadinho, Caetanopolis, Caetê, Carmo
do Cajuru. Claro dos Poções, Conceição dc
Pará, Contagem, Coronel Fabriciano, Curvelo, Divinopolis, Esmeraldas, Felixlândia,
Florestal, Formiga, 'birita, 'garapa, Inhaúma,
lpatinga, itabira, Itabirito, Itatiaiuçe 'fauna,
Jequitai, João Monlevade, Lassance, Mário
Campos, Mateus Leme, Matutina, Moeda,
Montes Claros, Morada Nova de Minas, Nova
Lima, Nova Serrana, Nova União, Ouro Preto,
Pains, Pará de Minas, Paraopeba, Pedra do
lndaiá, Perdigão, Pimenta, Pirapora, Ribeirão
das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Saberá,
Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Maria de
Itabira, Santana do Paraíso, São Gonçalo do
Abaeta, São Gonçalo do Pará, São Gonçalo
do Rio Abaixo, São Gotardo, São Joaquim
'de Bicas, São Sebastião do Oeste, Sarzedo,
Sete Lagoas, Taquaraçú de Minas, Tiros, Três
Marias, Várzea da Palma e Vespasiano, no
estado de Minas Gerais.
Enio Marcus Brandão Fonseca
Gerente de Avaliação e Licenciamento Ambiental

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO/IVIG

COPASA

DATA

COMUNICAÇÃO INTERNA

i(
)CODEMIG

2/7/2007

Co.enhis. IlnenlvImeolo Econ.. da 14. Uras

IDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

UNIDADE

SAJUC

'PARA
DR. JOLCIO CARVALHO PEREIRA

1

UNIDADE

SAJUC

PROTOCOLO

655/07

ASSUNTO/REFERENCIA

PUBLICAÇÃO EDITAL CONCORRÊNCIA 05/2007
Senhor Secretário Assuntos Jurídicos:
Solicitamos autorização para publicação nos jornais MINAS GERAIS e O TEMPO, bem como nos
jornais HOJE EM DIA e ESTADO DE MINAS, o aviso de edital Concorrência 05/2007:

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 05/2007
PROCESSO INTERNO 265 /2007
MODALIDADE - MENOR PREÇO
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG, através da Comissão
Especial de Licitação, torna público que fará realizar CONCORRÊNCIA, para contratação, em regime
de empreitada por preço global , da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive
ecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação
Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Poderão participar da licitação empresas que atenderem às condições estabelecidas no Edital, que
se encontra à disposição dos interessados na CODEMIG, na Rua dos Aimorés, 1697, Bairro de
Lourdes, Belo Horizonte/MG, a partir do dia 16/07/2007.
Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos até as 10 horas do dia 16 de
agosto de 2007, na portaria da CODEMIG, no endereço mencionado.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

éí

Atenciosam

JÓLCIO CAR
EREIRA
SECRETÁRIO E SUNTOS JURÍDICOS E COMUNICAÇÃO-SAJUC

/CCODEMIG
d. bina Gotas

wnare.

PORTARIA PRES N° 04/07

O Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais - CODEMIG, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, especialmente
considerando o artigo 51 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

Designar COMISSÃO ESPECIAL, visando a contratação de empresa para execução
de obras do CENTRO ADMINISTRATIVO, que ficará assim constituída:
-

Suely Izabel Correa Lima
Ana Lucia Gondim da Costa
Edvaldo Flávio Damaso
Marcelo Magno Soares

- Presidente

Suplentes:
-

Ludmar Rodrigues
Ana Paula Duraes Rabelo

A presente PORTARIA, da qual se dará ciência aos interessados e aos setores
próprios, entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Bel

orizonte, 02 de ko de 2007

OSWALDO BORG
Direto Presidente

Rua Aimorés, 1.697 CEP 30140-071 Fax: (31) 3273-8:8. : -
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SOLICITAÇÃO DE OBRA

SOLICITAÇÃO N°: FOLHA N°:

1/1

496/07

tS,,EOtIfl

UNIDADE SOLICITANTE:

CENTRO DE CUSTO:

DIOP

CENTRO ADMINISTRATIVO
VALOR ESTIMADO:
R$ 900.000.000,00

DESTINO DA OBRA:
CENTRO ADMINISTRATIVO
OBJETO:
Construção do Centro Administrativo

PRAZO DE DURAÇÃO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

!VIMA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

SOLICITANTE

O ,Ti 07 ,2.00k APROVAÇÃO

i

/

AUTORIZAÇÃO

/

/

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

•

*

CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais

CE.34.CAMG/2007
Belo Horizonte, 26 de junho de 2007.

limo Sr.
Dr. José Bonifácio Borges de Andrade
DD. Advogado Geral do Estado
CAPI TAL

Prezado Advogado Geral,

Com nossos cumprimentos e cumprindo preceito integrante do Decreto Estadual
44.473 de 28.02.2007, encaminhamos em anexo minuta do edital licitatório e do
instrumento contratual que tem por objeto a contratação da execução das obras
e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de
equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.
Solicitamos a emissão de parecer para avaliação do Conselho Gestor do Centro
Administrativo, nos termos da previsão do §2° do artigo 7° do Decreto Estadual
mencionado,
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e informações julgadas
necessárias,

Cordial

e,

Mar
ruo a assif
Se retário Executivo do Conselho Gestor

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAISCODEMIG

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

•

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
1. INTRODUÇÃO
1.1. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS
GERAIS-CODEMIG, sociedade de economia mista da Administração indireta do
Governo do Estado de Minas Gerais, CNPJ 19.791.581/0001-55, leva ao
conhecimento dos interessados que no dia 17 DE AGOSTO DE 2007, ÀS 10:00
hs (DEZ HORAS), em sua sede, à rua dos Aimorés, 1697, Bairro de Lourdes em
Belo Horizonte, neste Estado, através da COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO, procederá à abertura de CONCORRÊNCIA, do tipo "menor preço",
destinada a contratar a EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em regime de
empreitada por preço global. Os envelopes contendo os documentos de
habilitação e a proposta de preços serão recebidos e protocolados ATÉ AS 10:00
HS (DEZ HORAS) DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2007 conforme item 5.1 deste
Edital.
1.2. O recibo de protocolo dos envelopes consistirá prova de sua entrega, sendo
que não serão recebidos propostas, impugnações ou recursos enviados pelo
correio ou feitas por telegramas, fax ou endereço eletrônico, ou entregues em
local diverso do indicado.
1.3. O Edital e seus anexos, encontram-se a disposição dos interessados na Sede
da CODEMIG, à rua dos Aimorés 1697, Bairro de Lourdes em Belo
Horizonte/MG, de 9:00 às 12:00 hs. e das 14:00 às 17:00 hs., a partir do dia 16
de julho de 2007 até o dia 14 de agosto de 2007, podendo ser adquiridos
mediante pagamento na Tesouraria da CODEMIG do valor de R$ 50,00
(cinqüenta reais).
Sérgio Pessoa de Paula Castro
Procurador do Estado
OABfMG 62.597 - MASP 596.222-8
Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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•

1.4. Alegações relacionadas com o desconhecimento de informações e das
condições locais não serão admitidas ou aceitas para futuras reclamações sendo
obrigatória a todos os interessados a visita técnica ao local de prestação de
serviço.
1.5. A Visita Técnica será obrigatória para todos os interessados a participar da
licitação, isoladamente ou como membro de consórcio e se realizará às 10:00 hs
do dia 06/08/2007 devendo ser designado o representante Responsável
Técnico (RT) da licitante, devidamente credenciado e acompanhado da certidão
de registro emitida pelo CREA em vigor. A CODEMIG, emitirá declaração
comprovando que o Responsável Técnico da Licitante visitou o local das obras
onde tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações, objeto da mencionada licitação, de acordo com o
inciso III, do Art. 30, da Lei Federal 8.666/93.
1.6. A Garantia da Proposta deverá ser prestada por todas as empresas
interessadas em participar da licitação, seja isoladamente ou como membro de
consórcio, com validade de 120 (cento e vinte) dias contados da data da
apresentação da proposta, em qualquer das modalidades estabelecidas pelo Art.
56 § 1° incisos 1, 11,111, da Lei Federal 8.666/93, devendo a mesma ser depositada
naTesouraria da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas
Gerais - CODEMIG, até às 17:00 hs (dezessete horas) do dia 14 de agosto de
2007. A garantia será de 1% do valor do orçamento de referência da CODEMIG,
representando:
LOTE - 1 - R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte
três reais e oitenta sete centavos);
LOTE - 2 - R$ 3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta
nove reais e noventa três centavos);
LOTE - 3 - R$ 3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e
nove reais e oitenta nove centavos);
1 .7. Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre a presente licitação
poderão ser obtidos na CODEMIG, junto à Comissão Especial de Licitação — Rua
dos Aimorés, 1697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG, sempre por escrito,
pelo fax (31) 3273-1331, que serão transmitidos a todos os interessados
cadastrados no certame, assim considerados os que retiraram edital na
CODEMIG, bem como os esclarecimentos prestados. As Respostas aos
esclarecimentos serão fornecidas diretamente às empresas que tiverem adquirido
o Edital.
1.8. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Presidente da
Comissão Especial de Licitação, por escrito, até o dia 10 de agosto de 2007,
sendo que as impugnações aos termos do edital e seus anexos observarão a
antecedência mínima de 2(dois) dias úteis da data de abertura do certame.
1.9. Não serão recebidas impugnações ou recursos enviados pelo correio ou
feitas por telegramas, fax ou endereço eletrônico, ou entregues em local diverso

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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Sérgio Pessoa de Paula Cast
Procurador do Esiado
OAWMG 62.59'. MASP 599.222-9

CODEMIG
Gonipaninia de Deeenvoleherito Ecedinka de Minn Gerais

do indicado. A remessa de propostas pelos correios é de inteira responsabilidade
da interessada, que deverá, por meios seguros, garantir o protocolo eletrônico da
recepção, na CODEMIG, na forma do presente Edital, até a data e horário
aprazado.
2. DA DISCIPLINA LEGAL
2.1. A presente licitação, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA reger-se-á pela
Lei Federal n° 8.666 de 21.06.93, com alterações introduzidas pela Lei 8.883, de
09.06.94 e supletivamente pelos procedimentos estabelecidos, para o Estado de
Minas Gerais, pelas demais disposições legais e regulamentares vigentes e
aplicáveis, bem como cláusulas e condições deste edital e seus anexos, que dele
constituem parte integrante para todos os efeitos e fins legais.
•

3. DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS
3.1. Poderá participar da licitação empresa de construção civil, nacional ou
estrangeira autorizada a funcionar no país, regularmente constituída, que esteja
em condições legais de exercício e atenda os requisitos adiante relacionados,
relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal,
qualificação técnica e
econômico-financeira:
a) isoladamente
b) em consórcio
b.1) Será permitido consórcio composto de no máximo 3 (três) empresas, por
lote, desde que atendam as condições previstas no Art. 33 da Lei 8.666/93, e
aquelas estabelecidas neste Edital;
b.2) Fica vedada a participação simultânea de empresa em mais de uma
proposta por lote, integrando um consórcio ou isoladamente e de profissional em
mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio;
b.3) A empresa ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela
inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação
e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;
b.4) As consorciadas deverão apresentar individualmente, além dos
documentos comprobatórios de habilitação jurídica, regularidade fiscal, habilitação
geral e econômico-financeira exigidos neste Edital, compromisso de constituição
do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório
de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder com
autoridade para assumir compromissos perante a CODEMIG, bem como a
participação de cada consorciado, atendendo integralmente o disposto no Art. 33
da lei Federal 8.666/93;
b.5) O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo
de conclusão do objeto definido neste Edital,
b.6) As consorciadas deverão apresentar compromisso de que não alterarão a
constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas
que asseguraram a sua habilitação;

Rua Aimorés. 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
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b.7) As consorciadas deverão apresentar compromisso de que não se constituem
nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o
consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes; e
b.8) As consorciadas deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura
do contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição do
Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das
empresas, para autorizar a alienação de bens do ativo fixo e registrado no
órgão competente. O contrato de consórcio deverá observar, além dos
dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste
subitem 3.1.b;
3.2 - NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA PRESENTE CONCORRÊNCIA:
a) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração
pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal;
b) Empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com a CODEMIG;
c) Empresa em processo de falência, concordatária ou em recuperação
judicial;
d) Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios,
sejam funcionários ou empregados ou ocupantes de cargo comissionado
da CODEMIG;
e) Autor do projeto de engenharia, pessoa física ou empresa da qual dito
autor seja dirigente, gerente, acionista ou controlador, responsável técnico
ou sub-contratado.
3.3 - No presente Edital somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a
pessoa ou pessoas por ela credenciada. Nenhuma pessoa, ainda que munida de
procuração, poderá representar mais de uma empresa junto à CODEMIG, nesta
CONCORRÊNCIA, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.
3.4. A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade do
licitante, que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
3.5. A participação na licitação implica a aceitação integral dos termos deste
Edital, de seus anexos e das normas legais e regulamentares que o embasam,
bem como das cláusulas contratuais a serem pactuadas conforme minuta em
anexo.
4. DO OBJETO
4.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa,
nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e na minuta de contrato
integrante, para contratação pela CODEMIG, de EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
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NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
4.2. Todos os serviços e obras estão especificados nos Anexos deste Edital que
passam a fazer parte integrante do presente edital independente de transcrição.
Os projetos, especificações, anexos e demais documentações da licitação são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento, mesmo que omitido em outro, será considerado especificado para
essa licitação.
4.3. A realização da obra e entrega dos serviços será feita na cidade de BELO
HORIZONTE- MG, região de Venda Nova.
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4.4. O empreendimento do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais
será licitado em 03 (três) lotes conforme detalhado a seguir:
LOTE 1 - Compreende as obras de INFRA-ESTRUTURA compostas de
Terraplenagem, Drenagem Superficial, Irrigação, Meio Ambiente, Redes Externas,
Paisagismo, Pavimentação, Praça Cívica, PALÁCIO DO GOVERNO contendo,
fundação e estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio,
Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas (SPDA), Sistema de Automação
Predial (SAP), Sistema de Detecção Alarme e Incêndio (SDAI), Sistema de Ar
Condicionado e Cabeamento estruturado, AUDITÓRIO incluindo fundação e
estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio, Sistema de
Proteção a Descargas Atmosféricas (SPDA), Sistema de Automação Predial
(SAP), Sistema de Detecção Alarme e Incêndio (SDAI), Sistema de Ar
Condicionado e Cabeamento estruturado.
LOTE 2 - Compreende as obras da SECRETARIA PRÉDIO - 1, inclusive
fundação e estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio,
Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas (SPDA), Sistema de Automação
Predial (SAP), Sistema de Detecção Alarme e Incêndio (SDAI), Sistema de Ar
Condicionado e Cabeamento estruturado.
LOTE 3 - Compreende as obras da SECRETARIA PRÉDIO - 2 e CENTRO DE
CONVIVÊNCIA, inclusive fundação e estrutura, arquitetura e acabamentos,
elétrica, hidráulica, incêndio, Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas
(SPDA), Sistema de Automação Predial (SAP), Sistema de Detecção Alarme e
Incêndio (SDAI), Sistema de Ar Condicionado e Cabeamento estruturado.
5. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA
PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. O interessado deverá protocolar na sede da CODEMIG, à Rua Aimorés,
1697, Belo Horizonte/MG, até às 10 (dez) horas do dia 16 de agosto de 2007, o
envelope contendo o envelope A e o envelope B como se segue:
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.ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
.ENVELOPE B — PROPOSTA DE PREÇO - IDENTIFICAÇÃO DO LOTE
Cada envelope será identificado (A ou B) mencionando-se ainda, os dizeres:
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO — A
ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇO — B - IDENTIFICAÇÃO DO LOTE
CONCORRENCIA: 05/07
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
NOME DO LICITANTE:
ENDEREÇO DO LICITANTE:
TELEFONE/FAX:
5.2. Os envelopes deverão ser apresentados lacrados, distintos, indevassáveis,
sob pena de não aceitação da participação na licitação e sua devolução imediata.
5.3. Os documentos apresentados não poderão conter emendas ou rasuras
capazes de comprometer sua higidez, a juízo da Comissão Especial de Licitação.
5.4. Caso necessário, o Envelope B poderá ser apresentado em mais de um
volume devidamente identificado e numerado seqüencialmente.
5.5. Os envelopes serão recebidos na portaria da CODEMIG impreterivelmente
até o horário especificado no item 5.1, prazo preclusivo do direito de participação.
Caso necessário, no horário de encerramento do prazo, serão distribuídas senhas
aos presentes.
5.6. O recibo de protocolo dos envelopes é prova de sua entrega.
5.7. Não serão recebidas propostas, impugnações ou recursos enviados pelo
correio ou por telex, telegramas, fax ou endereçamento eletrônico, ou ainda
entregues em local diverso do indicado.
5.8. Todos os documentos do ENVELOPE A poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de
imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis.
5.9. Quando os documentos do ENVELOPE A forem apresentados em fotocópia,
sem autenticação passada por cartório competente, a licitante deverá apresent
os originais na reunião de abertura dos documentos de habilitação, no horár
requerido pela Comissão de Licitação que os autenticará, se for o caso.
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5.10. A inserção de qualquer documento da PROPOSTA DE PREÇO no
ENVELOPE A da DOCUMENTAÇÃO de HABILITAÇÃO, acarretará a exclusão
sumária da licitante no certame.
5.11. Todos os documentos deste ENVELOPE, deverão estar numerados
seqüencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número
exato.
5.12. A eventual falta de numeração e/ou duplicidade de numeração ou ainda a
falta da rubrica nas folhas, será suprida pelo representante credenciado ou por
membro da Comissão de Licitação, na sessão de abertura do respectivo
ENVELOPE, nos termos do presente Edital.
•

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.1. Para comprovar sua qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômicofinanceira, a licitante deverá apresentar no envelope A, em uma via, em original
ou cópia autenticada por cartório competente ou publicação em jornal oficial,
encadernados em páginas seqüencialmente numeradas e rubricadas, os
seguintes documentos de habilitação, todos dentro de seu prazo de validade,
vedada sua substituição por protocolo de requerimento para sua obtenção.
6.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
6.1..2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo à sede do licitante;
c) Prova de regularidade para com as fazendas, a saber:
c.1) Fazenda Federal — incluindo a Certidão Negativa de Débitos de Tributos
e Contribuições Federais e a Certidão negativa quanto à Dívida Ativa da
União, ou a certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos,
contribuições federais e à Dívida Ativa;
c.2) Fazenda Estadual — da sede da Empresa;
c.3) Fazenda Municipal — da sede da Empresa.
d) Prova de regularidade com a Previdência Social — CND;
e) Prova de regularidade com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal.
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6.1.3- DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO GERAL
a) Carta de apresentação dos documentos de habilitação(Modelo - Anexo I),
contendo as seguintes informações:
a .1. Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação;
a .2. Prazo de validade da proposta, não inferior a 120 (cento e vinte) dias;
a .3. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregados menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXIII do art. 70 da Constituição
Federal (Lei n° 9.854/99);
a .4. Credenciamento do(s) representante(s) legal(is)
6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA
a) Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da empresa e dos
seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da licitante,
exercício de 2007;
b) Atestado(s) ou certidão(s) de capacidade técnica comprovando que a
licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para abertura
do presente certame, profissional(is) de nível superior ou outro(s)
reconhecido(s) pelo CREA nas respectivas categorias profissionais
exigidas, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os
serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, obras e serviços de características técnicas similares às
do objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica
e de valor significativo são as seguintes, não se admitindo atestado(s) de
fiscalização ou supervisão de obras e serviços:

LOTE — 1
1- Ter executado em Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos.
2- Ter executado obra(s) de construção predial com instalação/ montagem
dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central tipo
água gelada, sistema de detecção de alarme conta incêndio, instalações
elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado
LOTE — 2
1- Ter executado em Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC o
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos.
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fr
2- Ter executado obra(s) de construção predial com instalação/ moritaâetTí
dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central tipo
água gelada, sistema de detecção de alarme conta incêndio, instalações
elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.
LOTE - 3
1 - Ter executado em Contrato de Empreitada por Preço Global ou
EPC ou TURN-KEY, os serviços de construção predial e
acabamentos.
2 Ter executado obra(s) de construção predial com instalação/
montagem dos equipamentos compreendendo sistema de ar
condicionado central tipo água gelada, sistema de detecção de
alarme conta incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e
cabeamento estruturado.
c)Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional registrado no
CREA da respectiva região onde os serviços foram executados, que comprove(m)
que a licitante, tenha executado como contratada principal ou membro de
consórcio para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, obras e serviços de características técnicas similares às do objeto da
presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores
significativos são:
LOTE - 1

1-Ter executado em 1(um) Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento,
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de ar
condicionado com capacidade superior a 500TR, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.

2- Ter executado em 1(um) Contrato, estrutura(s) em concreto armado e/ou
protendido com altura mínima de 35m e vão livre mínimo de 80m, inclusive vigas
pré-moldadas ou moldadas in loco e com as seguintes parcelas significativas:
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2.1 Concreto Estrutural

10.000m3;

2.2 Formas

42.000m2;

2.3 Aço

1.000.000kg;

2.4 Protensão

100.000kg.

3- Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos,
construção de sistema viário, estacionamento/garagem, terraplenagem,
pavimentação, paisagismo e urbanismo, com as seguintes parcelas significativas:
3.1- Área construída de Edificações

10.000m2;

3.2- Sistema viário e/ou estacionamento/garagem

77.000m2;

3.3- Execução de estacas com 0 25cm (Pré-moldadas, Franki ou Escavadas)
3.800m;
3.4- Execução de escavação mecânica e carga de material de 1a. Categoria
370.000m3;
3.5- Concreto betuminoso Usinado a quente (CBUQ)

7.800ton;

3.6- Sub-Base e/ou Base de bica corrida/brita graduada/material granular
21.300m3;
3.7- Esquadrias de Alumínio com Vidros

3.350m2;

3.8- Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

8.600m2;

3.9- Impermeabilizações

7.750m2;

3.10- Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito

32.100m2;

3.11- Cimbramento metálico

134.000m3;

3.12- Conjunto de Subestações com potência de transformação k
1.000KVA

1 Conjunto;

4- Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os seguintes serviços:
4.1- Sistema de irrigação de parques e/ou jardins;
4.2- Isolamento termo-acústico;
4.3- Sistema " Structural Glazing" e/ou pele de vidro;
4.4- Concreto estrutural com Fck 35 Mpa, com adição de Uca/Micro-sílica.
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LOTE —2
1- Ter executado em 1(um) Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento,
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de ar
condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.

2- Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos,
estruturas de concreto armado, com as seguintes parcelas significativas:
2.1- Área construída de Edificações

58.000m2;

2.2- Execução de estacas com 0 25cm (pré-moldadas, Franki ou Escavadas)
5.600m;
2.3- Aço

2.400.000kg;

2.4- Formas

128.000m2;

2.5- Concreto estrutural

19.000m3;

2.6- Vidros laminados e/ou vidros temperados
2.7- Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado
2.8- Impermeabilizações

14.200m2;
42.000m2;
7.200m2;

2.9- Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
2.10- Cimbramento metálico

78.000m2;
210.000m3;

2.11- Conjunto de Subestações com potência de transformação
3.500KVA

1 Conjunto;

3- Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os seguintes serviços:
3.1- Isolamento termo-acústico;
3.2- Sistema de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos;
3.3- Sistema " Structural Glazing" e/ou pele de vidro;
3.4- Concreto estrutural com Fck k 35 Mpa, com adição de Silica/Micro-sílica.
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LOTE - 3
1-Ter executado em 1(um) Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento,
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de ar
condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.

2- Ter executado em até 2(dois)
fundações,
•

acabamentos,

Contratos, obra(s) de edificação(ões),
pisos,

esquadrias

e

vidros,

cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto armado, com as seguintes
parcelas significativas:

2.1- Área construída de Edificações

61.000m2;

2.2- Execução de estacas com 0 ?_ 25cm (pré-moldadas, Franki ou Escavadas)
6.300m;
2.3- Aço

2.500.000kg;

2.4- Formas

136.000m2;

2.5- Concreto estrutural

•

20.000m3;

2.6- Vidros laminados e/ou vidros temperados

14.200m2;

2.7- Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

43.000m2;

2.8- Impermeabilizações

9.700m2;

2.9- Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
2.10- Cimbramento metálico

83.000m2;
220.000m3;

2.11- Conjunto de Subestações com potência de transformação
3.750KVA

1 Conjunto;

3- Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os seguintes serviços:
3.1- Isolamento termo-acústico;
3.2- Sistema de esgoto a vácuo/estação de tratamento de esgotos;
3.3- Sistema " Structural Glazing" e/ou pele de vidro;
3.4- Concreto estrutural com Fck 35 Mpa, com adição de Sílica/Micro-sílica.
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d) Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado no qual os
profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação
técnica, declarem que participarão, permanentemente, a serviço da licitante, das
obras e serviços objeto desta licitação, conforme Modelo do Anexo II;
d.1 E ui e Técnica mínima a ser comprovada:
FUNÇÃO
de
Coordenador
Obras
Gerente de Obras
Engenheiro Civil
Gerente de Produção
Engenheiro Civil
de
Gerente
Engenheiro Civil
Engenharia
de
Engenheiro Mecânico Engenheiro
Montagem Mecânica
Engenheiro Eletricista
Engenheiro
Eletricista
Engenheiro
de
Engenheiro Civil
Planejamento
Gerente
Curso Superior
Administrativo
Gerente de Qualidade
Curso Superior
e Meio Ambiente
Gestor Ambiental
Curso Superior
do
com Segurança
Engenheiro
Trabalho
Especialização
com Médico do Trabalho
Médico
especialização

FORMAÇÃO
Engenheiro Civil

LOTE 1
1

LOTE 2
1

LOTE 3
1

1
2
1

1
3
2

1
3
2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

e) Atestado de Visita passado pela CODEMIG, em nome da licitante de que esta,
através de seu representante Responsável Técnico (RT), visitou os locais onde
serão executadas as obras e serviços, tomando conhecimento de todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, no
dia e hora marcada no subitem 1.5, deste Edital;
f).Compromisso de constituição de consórcio, conforme indicado no subitem 3.1,
alínea "h" deste Edital.
6.1.3, 6.1.4, as empresas
g) Para atender aos subitens
6.1.1,
6.1.2,
consorciadas deverão apresentar a sua documentação isoladamente, e
comprovar a sua habilitação individualmente sob pena de inabilitação do
consórcio.
h).Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica profissional e
técnico operacional, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque,
os seguintes dados: data de início e término das obras e serviços; local de
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execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s)
responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de
registro(s) no CREA; especificações técnicas das obras e serviços e os
quantitativos executados.
i).Cada atestado deverá vir acompanhado por um espelho/resumo onde a licitante
destacará qual o subitem do Edital que o mesmo atenderá; a descrição das obras
e serviços executados com as quantidades; o nome do RT e o n° do registro do
atestado no CREA; sua situação funcional na empresa licitante; o local das obras
e serviços e qual(ais) a(s) obra(s)/serviço(s) cuja execução o atestado comprova
(Modelo Anexo III); bem como deverá ser destacado com marcador de texto,
preferencialmente na cor amarela, no correspondente atestado, a(s)
obra(s)/serviço(s) que se presta(m) para comprovação de atendimento da(s)
exigência(s).
j).Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
a)empregado; ou
b) sócio; ou
c) Diretor/Administrador; ou
d) Responsável Técnico.
k).A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá
atender os seguintes requisitos:
k.1) Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na
DRT ou, ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
k.2) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
k.3) Diretor/Administrador: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade anônima;
k.4) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou
Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT.
I) A comprovação da capacitação técnico-profissional e técnico-operacional
exigidos neste Edital poderá ser efetivada, no todo ou em parte, por qualquer uma
das consorciadas.
m) Deverá ser apresentado ainda o "Curriculum Vitae" dos profissionais indicados
para fins de comprovação de capacitação técnica, nos termos do Modelo
constante do Anexo IV.
6.1.5 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
FINANCEIRO
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios.
{ •
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b) Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial
expedida pelo distribuidor de sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, com data não anterior a 30 (trinta) dias contados da data prevista
para a entrega das propostas.
c) Comprovação de boa situação financeira da empresa, através do cálculo de
índices contábeis abaixo previstos:
c.1)

índice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 2,0;

ILC = AC / PC,
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante.
c.2)

índice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 2,0;

ILG = AC + RLP / PC + ELP,
AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável de Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível de Longo Prazo.
c.3)

onde:

onde:

índice de Endividamento Total - IET - igual ou inferior a 0,45;

IET = (PC + ELP) / AT;
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível de Longo Prazo.
AT = Ativo Total.

onde:

d) Recibo firmado pela CODEMIG, comprovando o recolhimento pela licitante, da
"Garantia de Proposta".
e) A Garantia de Proposta terá o prazo de validade mínimo de 120 (Cento e vinte)
dias, contado da data de entrega dos documentos de habilitação e da proposta de
preços.
f) Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de
validade da Proposta e/ou do prazo de validade da Garantia de Proposta (Fiança
Bancária ou Seguro Garantia), deverá a licitante, independente de comunicação
formal da CODEMIG, revalidar, por igual período, ambos os documentos, sob
pena de ser declarada desistente do feito licitatório.
g) A Garantia de Proposta na forma de Carta de Fiança, deverá obedecer ao
modelo constante do Anexo IV - A deste Edital.
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h) No caso de Seguro Garantia, a licitante deverá apresentar a apólice e seus
anexos, contendo as cláusulas gerais e especiais.
i) A Garantia de Proposta, após formalmente requerida, será liberada no prazo de
10 (dez) dias úteis após esgotada a fase administrativa de habilitação para as
empresas inabilitadas e após a adjudicação, para as demais empresas exceto a
vencedora da licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a assinatura do
Contrato.
7— ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
7.1 - A Proposta de Preço, apresentada no Envelope B, em uma única via, em
português, sem emenda, rasura ou entrelinha que comprometa sua higidez, a
juízo da Comissão Especial de Licitação, deverá ser datada e assinada pelo
representante legal do licitante, em invólucro opaco e lacrado, contendo as
seguintes indicações:
ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS — B — IDENTIFICAÇÃO DO LOTE
CONCORREN CIA 05/07
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
NOME DO LICITANTE:
ENDEREÇO DO LICITANTE:
TELEFONE/FAX:
7.1.1 — As licitantes deverão apresentar separadamente para cada lote que
pretenda participar toda a documentação exigida para a Proposta de Preços.
7.2 -Todos os documentos do ENVELOPE B deverão estar numerados
seqüencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número
exato;
7.2.1 - A eventual falta de numeração, deverá ser suprida pelo representante da
licitante ou por membro da Comissão de Licitação na seção de abertura das
propostas.
7.3 - O ENVELOPE B deverá conter todos os elementos a seguir relacionados:
a) Carta de apresentação da proposta de preço (Modelo Anexo VI);
b) Prazo de execução das obras e serviços, em dias consecutivos, que não
poderá ser superior aos seguintes prazos:
Lotei: 27 (vinte e sete) meses
Lote2: 26 (vinte e seis) meses
Lote3: 25 (vinte e cinco) mess
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c) Preço global em Real (R$) expresso em algarismos e por extenso.
d)Planilhas de Serviços e Quantidades, com valores monetários, em Real (R$),
conforme Lista de Serviços e Quantidades fornecida (Anexo IX), em papel e em
mídia eletrônica (CD-ROM), cujos itens, discriminações, unidades de medição e
quantidades não poderão ser alterados pelas licitantes, exceto quando
devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
expedidos pela Comissão de Licitação. Em caso de conflito entre as informações
constantes no documento impresso e aqueles constantes em meio magnético, as
primeiras prevalecerão sobre as segundas.
e)
Cronograma de implantação físico-financeiro, detalhando os marcos
contratuais principais e os correspondentes eventos com periodicidade de 30
(trinta) dias corridos;
f) Cronograma de Eventos de Pagamentos com periodicidade de 30 (trinta) dias
corridos para:
f.1 ) Cronograma de Pagamentos do LOTE — 1
f.1.1 —Obras
Instalação de Canteiro, mobilizações, operação e manutenção do Canteiro e
desmobilizações;
Obras Civis de Infra-estrutura;
Obras Civis do Palácio do Governo;
Obras Civis do Auditório;
f.1.2 — Equipamentos e Sistemas
Fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos e sistemas do:
Palácio do Governo
Auditório
Praça Cívica
f.2) Cronograma de Pagamentos do LOTE —2
f.2.1 — Obras
Instalação de Canteiro, mobilizações, operação e manutenção do Canteiro e
desmobilizações;
Obras Civis da Secretaria Prédio 1
f.2.2 — Equipamentos e Sistemas
Fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos e sistemas da:
Secretaria Prédio 1
f.3) Cronograma de Pagamentos do LOTE — 3
f.3.1 —Obras
Instalação de Canteiro, mobilizações, operação e manutenção do Canteiro e
desmobilizações;
Obras Civis da Secretaria prédio 2
Obras Civis do Prédio de Convivência
f.3.2 — Equipamentos e Sistemas
Fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos e sistemas da:
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Secretaria Prédio 2
Prédio da Convivência
7.3.1 - A Planilha de Serviços e Quantidades (Anexo IX) consta o item de
mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e à instalação e do canteiro de
apoio das obras e serviços, não devendo os custos serem diluídos ou acrescidos
nos preços unitários dos outros serviços.
7.3.2 - A licitante apresentará o planejamento de instalação do canteiro de apoio
das obras e serviços e seu Lay Out de implantação e o local escolhido.
7.3.3 - O escritório de apoio das obras e serviços será de propriedade da
Contratante e deverá ser construído conforme projeto apresentado no lote 1.
7.3.4 - A Planilha de Serviços e Preços em meio magnético (CD-ROM) deverá ser
feita com base no programa MS-EXCEL da Microsoft e apresentada pela licitante
junto com sua Proposta de Preços.
7.4 - A proposta da licitante deverá ser elaborada levando-se em consideração
que as obras e serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica e de
aprimorado acabamento e, ainda, entregues em perfeitas condições de
funcionamento.
7.5 - A licitante deverá considerar incluídas nos valores propostos todas as
despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, encargos sociais,
ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, vigentes
até a data de referência do orçamento da CODEMIG que possam influir direta ou
indiretamente no custo de execução das obras e serviços e, ainda, as despesas
relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos.
A omissão ou a incorreção de qualquer destas despesas não desobriga a licitante
contratada de executar o serviço ou fornecer o equipamento, sem qualquer custo
adicional para a CODEMIG.
7.6 — Os preços considerados pela licitante deverão ser os preços normais de
mercado, neles incluída toda a tributação devida. Entretanto a licitante deverá
levar em conta que, tendo em vista a possibilidade de a CODEMIG vir a gozar de
isenção da alíquota interna de ICMS (não incluída a alíquota interna do Estado
de origem, caso a mercadoria provenha de outro Estado, na conformidade do
convênio aprovado pelo CONFAZ), fica a licitante advertida de que, no momento
do pagamento da fatura caso a isenção ocorra, será deduzido o valor do imposto
que seria devido ao Estado de Minas Gerais.
7.7 — As Quantidades de serviços, equipamentos, sistemas e demais elementos
constantes das Planilhas fornecidas neste Edital distintamente para cada Lote
deverão ser calculadas com base nos projetos executivos, memoriais descritivos ,
cadernos de especificação, metodologia dos trabalhos e todos os documentos
integrantes das especificações, que deverão ser conferidos e analisados
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detalhadannente pelas licitantes e não poderão ser alterados devendo as
variações, se encontradas, serem assumidas integralmente pela licitante.
7.8 — Em nenhuma hipótese a CODEMIG se responsabilizará por qualquer
variação de quantidades, especificações, serviços que a licitante deixar de
considerar em seu preço alegando desconhecimento ou insuficiência de dados ou
projetos.
7.9 - O Valor Global Orçado para as obras e serviços objeto desta
licitação referidos ao mês de MAIO /2007 é de:
LOTE - 1 - R$ 172.562.386,02 (cento setenta e dois milhões, quinhentos sessenta e
dois mil, trezentos oitenta seis reais e dois centavos);
LOTE - 2 - R$ 350.983.993,17 (trezentos cinqüenta milhões, novecentos oitenta e
três mil, novecentos noventa três reais e dezessete centavos);
LOTE - 3 - R$ 374.760.988,93 (trezentos setenta quatro milhões, setecentos e
sessenta mil, novecentos oitenta oito reais e noventa três centavos
7.10 - A não apresentação ou apresentação incompleta de quaisquer dos itens
supra implicará a desclassificação do licitante.
7.11 A proposta deverá ser assinada por profissionais devidamente habilitados, e
deverão ser observadas as exigências dos artigos 13 e 14 da Lei Federal
5.194/66.
8 - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA E JULGAMENTO
8.1. Às 10:00 hs do dia 17 de agosto de 2007, em sessão pública, a Comissão
procederá a abertura dos Envelopes A, cujos documentos serão rubricados pelos
seus membros e por representantes de licitantes presentes.
8.2. Na mesma sessão, será rubricado, externamente, pelos membros da
Comissão e por representantes presentes, o fecho dos Envelopes B, que
permanecerão lacrados até a fase seguinte.
8.3. Realizado o exame e julgamento da documentação constante dos Envelopes
A, a Comissão publicará no Jornal Oficial do Estado - "Minas Gerais" e no jornal
"O Tempo", o respectivo resultado, que será também comunicado, por fax, aos
licitantes.
8.4. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, ou decidido eventual
recurso interposto, a Comissão comunicará aos licitantes, por fax, a data, a hora e
o local em que será aberto o Envelope B, com a proposta de preço.
8.5. Serão devolvidos fechados, os Envelopes B, ao participante definitivamente
inabilitado.
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8.6. No dia, hora e local determinados em convocação para a sessão pública
encaminhada aos licitantes participantes, a Comissão procederá à abertura dos
Envelopes B, cuja documentação será imediatamente rubricada por seus
membros e por representantes de licitantes presentes.
8.7. Julgada a Proposta de Preço , a Comissão publicará no Jornal Oficial do
Estado - "Minas Gerais" e no jornal "O Tempo", o respectivo resultado, que será
também comunicado, por fax, aos licitantes.
8.8. Para maior celeridade, os licitantes poderão desistir expressamente do prazo
de 5(cinco) dias úteis para recurso, o que possibilitará à Comissão passar
imediatamente à fase seguinte da licitação.

•

8.9. A Comissão poderá promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originalmente do envelope.
8.10. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da
fase subseqüente do procedimento licitatório.
8.11. Finda a fase de habilitação e abertos os Envelopes B, o licitante não mais
será excluído da licitação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em
razão de fato superveniente ou somente conhecido após o julgamento, e na
conformidade de ato escrito e motivado da Comissão.
8.12. De cada sessão lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e
também, quando sessão pública, por representantes dos licitantes.
8.13. Após a fase de habilitação não caberá desistência por parte de licitante,
salvo por motivo justo e aceito pela Comissão.
8.14. O resultado das decisões da Comissão será publicado no Jornal Oficial do
Estado - "Minas Gerais" e no jornal "O Tempo", e comunicado via fax aos
licitantes participantes, abrindo-se o prazo de 5(cinco) dias úteis para eventuais
recursos.
9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
9.1. A proposta será julgada pelo seu valor GLOBAL, desde que atendidos os
requisitos estabelecidos nesta licitação e os previstos na legislação pertinente,
sendo que os preços unitários serão examinados relativamente à sua adequação,
proporcionalidade e exeqüibilidade.
9.2 - Na data, hora e local comunicados, a Comissão de Licitação, abrirá o
ENVELOPE B das licitantes habilitadas e divulgará o valor global de cada
proposta cujos documentos serão analisados e rubricados pelos representantes
das licitantes presentes e rubricados pela Comissão de Licitação.
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9.3 - A Comissão de Licitação verificará a PROPOSTA DE PREÇO quanto a
eventuais erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação,
na forma seguinte:
a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecerá o valor por extenso;
b) No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a
quantidade e o preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço
unitário;
c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade
correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço
unitário e a quantidade;
d) No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas.
9.4 - O preço total da proposta será ajustado pela CODEMIG, em conformidade
com os procedimentos enumerados no subitem precedente para correção de
erros meramente formais. O valor resultante consistirá no preço-corrigido global
da PROPOSTA DE PREÇO.
9.5 - A Comissão de Licitação analisará a PROPOSTA DE PREÇO das licitantes
habilitadas, desclassificando aquela que:
a) deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos neste Edital, ou
apresentá-los em desacordo com qualquer exigência deste Edital; ou
b) apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas dos demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou
a fundo perdido;
d) apresentar preço global ou preço unitário (para um ou mais serviços) irrisório
ou simbólico ou de valor zero ou excessivo; ou
e) apresentar preço global, superior ao limite estabelecido no item
9.8,
inexeqüível, observado o disposto no art. 48 da Lei Federal 8.666/93;
f) deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços;
g) apresentar prazo de execução das obras e serviços objeto desta licitação
diferente do estabelecido neste Edital.
9.6 - Observado o critério de aceitabilidade da proposta estabelecido nos
subitens anteriores, a Comissão de Licitação classificará as propostas pela
ordem de menor preço global, em Real (R$), e divulgará a classificação no
órgão oficial do Estado — "MINAS GERAIS" e no jornal "O Tempo. Será
classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o menor Preço. A
seqüência da classificação se fará pela ordem crescente do Preço.
9.7. - Poderá ser desclassificada, a juízo da Comissão e por ato motivado, a
proposta que contiver preço incoerente, excessivo ou manifestamente
inexeqüível, ou que não atenda as exigências deste edital, nos termos dos artigos
44 e 48 da Lei 8.666/93; e que não se refira à integralidade do objeto, ou que
contiver rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de
linguagem capazes de dificultar o julgamento.
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9.8 — Os preços globais propostos pelas licitantes para cada um dos Lotes, não
poderá ser superior a 10% (dez por cento) acima do valor constante do item 7.9.
9.9 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á
através de sorteio, em ato público, ao qual todas as licitantes classificadas serão
convocadas, em horário e local a serem definidos pela Comissão de Licitação.
9.10 - No julgamento das propostas não serão consideradas ofertas e outras
informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências
10- DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
10.1. A autoridade competente homologará e adjudicará o objeto licitado à
primeira classificada, se outra não for sua decisão, nos termos da Lei e deste
Edital.
10.2. - A Comissão de Licitação comunicará formalmente este ato às licitantes.
10.3. Realizado o julgamento final e esgotado o prazo para recurso, o resultado
da licitação será submetido à homologação do Diretor Presidente da CODEMIG,
para adjudicação do objeto da licitação ao vencedor(es).
10.4. O contrato será celebrado com o licitante vencedor(es), em conformidade
com este Edital, com a legislação aplicável e com a minuta anexa, salvo no caso
de recusa justificada.
10.5. O prazo para assinatura do contrato é de 10(dez) dias úteis contados da
data da ciência da notificação. Convocado, o adjudicatário que não comparecer
no prazo e condições estabelecidos decairá do direito à contratação.
10.6. Caso o primeiro classificado desista formalmente do direito de ser
contratado, por motivo considerado justo e acatado pela CODEMIG, será
convocado para exercer o mesmo direito, o licitante classificado em segundo
lugar, nas mesmas condições da proposta vencedora.
11 — IMPUGNAÇÃO E RECURSO
11.1 - A impugnação do Edital e de seus anexos, deverá ser dirigida à autoridade
que assinou o Edital e protocolada no Protocolo Geral da CODEMIG:
a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
recebimento da proposta objeto deste Edital;
b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento da
proposta objeto deste Edital;
11.1.1- Tomar-se-á por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusão da
data fixada para recebimento da proposta objeto deste Edital e a inclusão da data
do vencimento para o recebimento das impugnações.
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11.1.2- Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessado,
dando-se ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura dos
envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
11.1.3-A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇO à Comissão de Licitação, junto com
as outras licitantes, na data, hora e local fixados no presente edital.
11.2 - Dos atos relativos a esta licitação cabe recurso administrativo, com efeito
suspensivo, no prazo de 05(cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da
lavratura da ata. Divulgada a decisão da Comissão de Licitação, no tocante à fase
de habilitação ou de classificação, se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis para interpor recurso, contado da data de intimação do
resultado.
11.3 - Interposto o recurso, em qualquer fase da licitação, dele se dará ciência
formalmente às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
11.4 - O recurso deverá ser interposto ao Presidente da Comissão de Licitação
da CODEMIG, e entregue, mediante protocolo, no Edifício Sede, situado à rua
dos Aimorés n° 1.697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte — MG de 2' a 6' feira,
das 8h às 12h e das 14h às 18h.
11.4.1 - O recurso poderá ser interposto via fax N.'s (0xx31) 32731331, dentro do
prazo regulamentar, desde que a licitante apresente o respectivo original no
protocolo, respeitado o prazo de 05 (cinco) dias corridos, da data do término do
prazo recursal.
11.4.2 - A Comissão de Licitação poderá, no prazo de 05(cinco) dias úteis
reconsiderar a sua decisão ou fazer subir o recurso àquela autoridade,
devidamente informado, para que dele se digne conhecer, em última instância, no
sentido de dar-lhe provimento ou não, cuja decisão será também proferida no
prazo de 05(cinco) dias úteis contados do recebimento.
11.5- O recurso referente à fase de habilitação ou de classificação, terá efeito
suspensivo.
11.6 - A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições
deste Edital não será conhecido.
11.7 -Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de
inicio e incluir-se-á o do vencimento.
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12- PRAZO CONTRATUAL
12.1 - O prazo máximo para execução das obras e serviços será aquele
apresentado no item 7.3.b, contado a partir da data da expedição da Ordem de
Serviço.
12.1.1 -A expedição da Ordem de Serviço somente se efetivará após a
publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais — "Minas Gerais".
12.2 - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida
nas condições estabelecidas no parágrafo 1°, incisos 1 a VI, art. 57 da Lei Federal
8.666/93.

•

13- PAGAMENTOS
13.1 - Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, a
CODEMIG terá 05(cinco) dias úteis, após formalmente comunicado pela licitante
contratada, para a conferência da medição, pela constatação da conclusão do(s)
evento(s) relacionado(s) no Contrato, bem como pela verificação e conferência da
documentação hábil de cobrança.
13.2 - Somente serão pagos obras e serviços efetivamente executados e
equipamentos e sistemas cujas etapas (eventos) previstas nos Cronogramas
estejam cumpridas e após a verificação da Regularidade fiscal da Contratada.
13.3 - Ocorrendo a antecipação do cronograma de execução das obras e serviços
a CONTRATADA fará jus à sua medição e ao devido pagamento nas mesmas
condições já estabelecidas neste Edital, com prévia e expressa autorização da
CODEMIG.
13.4 - Os pagamentos serão efetuados até o 30° (trigésimo) dia do mês
subseqüente ao da medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser
emitida até 5 (cinco) dias úteis após a certificação por representante da
CODEMIG designado para esse fim.
13.5- Os valores correspondentes a cada medição deverão ser apresentados em
Notas Fiscais distintas, sendo uma para obras e serviços e outra para
equipamentos/sistemas.
13.6 - De acordo com a Instrução Normativa n.° 3 de 2005, do Instituto Nacional
do Seguro Social do MPAS, a CODEMIG, fará a retenção de 11% (onze por
cento) sobre o valor dos serviços discriminados na nota fiscal de prestação de
serviços e efetuará o recolhimento à Seguridade Social, até o dia 02 (dois) do
mês subseqüente ao da prestação do serviço.
13.7-Eventuais acertos de acréscimos ou supressões serão efetuados no
faturamento do mês subseqüente.
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13.8 - Respeitadas as condições previstas neste Edital, em caso de atraso de
pagamento, motivado pela CODEMIG, o valor a ser pago será atualizado
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo
pagamento, tendo como base a Taxa Referencial pró rata tempore, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
AF = [( 1 + TR/100) N/30 .
x VP , onde:
AF = Atualização financeira;
TR = Percentual atribuído à taxa referencial;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
14— REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
14.1. -Os Preços contratuais serão reajustados com periodicidade anual, a contar
da data de referência do orçamento da CODEMIG constante do item 7.9 deste
Edital, pela variação de índices Nacionais calculados pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), e publicados na Seção de índices Econômicos da revista
"Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte fórmula:
R = V x [ (li - lo ) / lo]
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado;
lo = índice inicial — (índice Nacional de Custo da Construção - INCC Total —
Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV- Fundação Getúlio Vargas)- na
data fixada para referência dos preços — Maio/2007.
li= índice relativo à data do reajuste — (índice Nacional de Custo da Construção
- INCC Total —Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV- Fundação Getúlio
Vargas).
14.2- Ocorrendo a hipótese de alteração legal do prazo de reajuste estabelecido
neste Edital, o Contrato decorrente desta Concorrência, se adequará de pronto às
condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no
tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.
14.3 Em caso de atraso na execução das obras e serviços atribuível à Contratada
prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas das obras e
serviços seriam realizados de conformidade com o programado no cronograma
físico-financeiro.
15 - ALTERAÇÃO DE PREÇO
15.1. O preço global poderá ser alterado nos termos da legislação em vigor,
especialmente no tocante ao determinado no artigo 65 da Lei 8.666/93.
16 FONTE DE RECURSOS
16.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão
por conta de recursos próprios da CODEMIG.
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17- DA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
17.1- Transitada em julgado a homologação da licitação, além das obrigações
legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seus
anexos, obriga-se, ainda, a licitante vencedora e adjudicatária deverá prestar a
garantia de cumprimento do contrato, através de depósito do valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta global, que
deverá ser feita em moeda corrente nacional, fiança bancária ou seguro garantia,
como condição para formalização do contrato. A recusa de prestar garantia à
execução ou de assinar o contrato implicará automática suspensão do licitante no
seu direito de contratar com a CODEMIG.
17.2. -Para prestar a garantia, a adjudicatária deverá depositar na Tesouraria da
CODEMIG, localizada no Edifício Sede da CODEMIG rua dos Aimorés 1.697
Bairro Lourdes em Belo Horizonte —MG 50 andar, antes da assinatura do Contrato,
Garantia de Cumprimento do Contrato, com o prazo da vigência contratual, numa
das seguintes modalidades, no valor de 10% (dez por cento) da contratação:
a)Caução em dinheiro ou em título da dívida pública, negociável na Bolsa de
Valores, certificado por Corretora, contendo valor facial do título e custodiado na
CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos;
b) Fiança Bancária (Modelo Anexo V-B);
c) Seguro - Garantia.
17.2.1. - Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá a Taxa
Referencial - TR, pro rata tempore pela fórmula estabelecida neste Edital,
atualizada à partir da data de recolhimento à Tesouraria da CODEMIG.
17.3. - Apresentar até 20 (vinte) dias após o ato da assinatura do Contrato a
composição analítica de preços unitários de todos os itens das planilhas.
17.4 -Apresentar, até 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do Contrato, apólice
de seguro dos serviços (Seguro de Riscos de Engenharia), em favor da
CODEMIG, por valor e prazo de vigência não inferiores aos do Contrato. O valor
segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção no
montante contratual; do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual
a vigência da apólice deverá ser prorrogada por igual período.
17.5 - Após a assinatura do Contrato, providenciar a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART no CREA da região onde os serviços serão
realizados, entregando uma via ao Órgão de Fiscalização da CODEMIG. Este
comprovante é indispensável para o início das obras e serviços.
17.6 - A garantia será devolvida juntamente com o Termo de Recebimento
Definitivo da obra.
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18— PENALIDADES
18.1 - Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o Contrato ou, convidado
a fazê-lo, não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa,
será considerada inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações:
a) Perda integral da "Garantia de Proposta", estabelecida neste Edital, em favor
da CODEMIG;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação, sendo parte do
pagamento a garantia de proposta;
c) Responder por perdas e danos ocasionados à CODEMIG, os quais serão
apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que
tenham contribuído para a ocorrência do fato;
d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a CODEMIG e com o Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 02 (dois)
anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, até o efetivo pagamento dos valores constantes nas alíneas "a", "h" e "c"
acima, desde que depois de decorrido o prazo estabelecido na alínea "d" acima.
18.2 - A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação;
retirar sua proposta de preços após conhecer os preços das demais participantes,
ou ainda demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a CODEMIG, em
virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades
previstas no subitem precedente deste Edital, e outras que couberem.
18.3 - A aplicação das penalidades estabelecidas nesta cláusula estarão sujeitas
a recurso nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/92.
18.4 - A Comissão de Licitação poderá reconsiderar a punição aplicada, ou fazer
subir o recurso à autoridade competente, devidamente informado, que decidirá
pelo seu provimento ou não.
18.5 - O valor da devolução pertinente às multas aplicadas, face ao provimento
de recurso, será atualizado financeiramente, tendo como base a Taxa
Referencial, pro rata tempore, pela fórmula estabelecida neste Edital.
19- PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO DO PROJETO
19.1 - A alteração do Projeto e/ou Especificações efetuadas pela Contratante
caso se torne necessária, deverá ser formalizada e comunicada à Contratada que
deverá num prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis subseqüentes ao recebimento
da comunicação verificar o efeito da modificação nos seus preços contratuais e
nos prazos aprovando ou não a proposta formulada, que deverá ser adicionada
ou suprimida do contrato através do respectivo Termo Aditivo.
19.2 Quando a proposta de alteração for efetuada pela Contratada esta deverá
ser acompanhada de todos os elementos e informações necessárias a análise e
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aprovação ou não pela Contratante, que disporá do mesmo prazo estabelecido no
item 19.1.
Caso os preços dos serviços não constem do contrato a Contratante e/ou
Contratada deverá formalizar sua proposta de alteração dos projetos e/ou
especificações, apresentando detalhadamente a composição dos preços
propostos e os novos prazos e seus impactos no contrato.

20— DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da Comissão de Licitação que,
após lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos
representantes das licitantes presentes.
20.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.
20.3. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste
Edital e seus anexos, pois a simples apresentação da DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à
aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem
como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita
alegação de desconhecimento de qualquer pormenor;
20.4. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos,
prevalecerão as disposições do primeiro.
20.5. A CODEMIG reserva a si o direito de revogar a presente licitação por
razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou
ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura
da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA DE
PREÇOS, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer
proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade
financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito a
indenização ou ressarcimento de qualquer natureza;
20.6. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, sendo, no entanto, vedado à licitante a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente
da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ou da PROPOSTA DE
PREÇOS;
20.7. A licitante adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, após
formalmente convidada, a apresentar a garantia e a assinar o Contrato,
que obedecerá o modelo Anexo VII;
20.8. Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes
deste Edital e não assinar o Contrato no prazo estabelecido no subitem
precedente é facultado à CODEMIG declará-la desclassificada e convidar a
segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinar o Contrato
nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou
revogar a licitação;
20.9. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação,
serão disponibilizadas a todos na Sede da CODEMIG.
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20.10. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital,
ou o contrato de prestação de serviços vinculado a esta licitação, a
empresa licitante deve se subordinar ao foro da Fazenda Pública Estadual
da Comarca de Belo Horizonte - do Estado de Minas Gerais , com
exclusão de qualquer outro foro.
20.11. Os documentos e a proposta, apresentados pelo licitante vencedor(es),
desde que não contrariem disposição deste edital, constituirão parte
integrante do contrato. No caso de divergência, prevalecerão os termos do
contrato.
20.12. Qualquer declaração nesta Licitação será feita pelo titular da empresa,
através de seu representante legal ou pessoa devidamente credenciada.
20.13. O licitante ou contratado ficará sujeito às penalidades conforme Artigo 87
da Lei 8.666 de 21.06.93.

Belo Horizonte - MG, 13 de julho de 2007.

OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO
Diretor Presidente da CODEMIG
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ANEXO I - (MODELO)

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Belo Horizonte, . . de

de 2007:

À
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais —
CODEMIG.

•

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para
submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados,
necessários para a licitação referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de
habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no
presente Edital e seus anexos.
Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de
18(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de
ç s
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16(Dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos
termos do inciso XXIII do art. 7° da Constituição Federal (Lei n° 9.854/99);

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEMIG o Sr.
Cadeira de Identidade n°

, Órgão Expedidor

, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para
interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos
e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

•

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:
FUNÇÃO:

•

EM CASO DE CONSÓRCIO ESTA CARTA DEVE SER FIRMADA POR TODAS
AS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO
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ANEXO - II

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO
INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

NOME

FUNÇÃO

FORMAÇÃO

Conforme consta do subitem
alínea
do Edital,
comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em
referência.

Assinatura
Nome:
Cargo:

Assinatura
Nome:
Cargo:
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ANEXO III - (MODELO)

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

•

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

LOCAL DO SERVIÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO / N-Q REGISTRO CREA:

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(

) EMPREGADO

( ) SÓCIO (

) DIRETOR ( ) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA:
•
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:
FUNÇÃO:
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ANEXO IV - (MODELO)
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.

"CURRICULUM VITAE"

•

NOME DA EMPRESA:
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL:
DATA DE ADMISSÃO:

FORMAÇÃO:
ESCOLA:
TÍTULO:
CURSOS COMPLEMENTARES:
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades exercidas):

LOCAL E DATA:
ASSINATURA DO PROFISSIONAL:
ASSINATURA DA LICITANTE:

Obs.: Recomenda-se que as informações acima constem de, no máximo, de
2 (duas) folhas, obedecendo este modelo.
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ANEXO V - (MODELO-A)

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.

CARTA DE FIANÇA - GARANTIA DA PROPOSTA

•

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - CODEMIG
Pela presente Carta de Fiança, o Banco
sede

CNPJ/MF

n°

, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante à
COMPANHIA DE DESENVOVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CODEMIG, com sede á rua Aimorés 1.697, Bairro de Lourdes Belo Horizonte MG, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador,
com expressa renúncia ao benefício estatuído no artigo 1.481 do Código Civil
Brasileiro,

da

firma

,com
CNPJ/MF

da

importância

de

sede
n°

R$

), destinada à Garantia de Manutenção da Proposta
•

para a CONCORRÊNCIA N°

/ 2007, que tem por objeto

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de
24 horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que
exigidas pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS-CODEMIG sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou
interposição de recurso administrativo ou judicial.

Esta Fiança vigorará pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar de
..../ .....

(data de abertura da licitação), de acordo com as disposições do Edital

da Concorrência n° 05/2007.
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Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por
este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste
ato e por este Instrumento perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas
judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese

•

da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAISCODEMIG se ver compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento
da obrigação a que se refere a presente Fiança.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente
contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos
preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste
Instrumento estão autorizados a prestar a presente Fiança. Declara, finalmente,
que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que
o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela
referida entidade federal.

•

A presente Fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

(

),

de

de 2007.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)

\,ç
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ANEXO V - (MODELO-B)

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007
CARTA DE FIANÇA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
Pela presente Carta de Fiança, o Banco

, com sede
, CNPJ/MF n°

por si

diretamente e seus sucessores, se obriga perante à COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG, CNPJ/MF n° , em
caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa
renúncia ao benefício estatuído no artigo 1.481 do Código Civil Brasileiro, da firma
com
, CNPJ/MF n°

sede
, da importância

de R$

), correspondente a 10% (dez

por cento) do valor do Contrato, a qual será reajustada a partir da data de que trata o
subitem 2.1 do Edital da Concorrência n°

/

-

/

, na mesma periodicidade

e fórmula de reajuste constante do Contrato n°
/

/

, datado de

.

A presente Fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por
parte de nossa afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido,
celebrado, por nossa afiançada e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG.

Por força da presente Fiança e em consonância com o Contrato acima indicado,
obriga-se este Banco a pagar à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ; ,

GP

contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor \ ckof
fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.
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Esta Fiança vigorará pelo prazo de

) dias

corridos ou até a extinção de todas as obrigações assumidas por nossa afiançada
através do referido Contrato.

Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por
este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste
ato e por este Instrumento perante à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS-CODEMIG.

•

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas
judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese
da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAISCODEMIG se ver compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento
da obrigação a que se refere a presente Fiança.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente Fiança está devidamente
contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos
preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste
Instrumento estão autorizados a prestar a presente Fiança. Declara, finalmente,

•

que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que
o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela
referida entidade federal.

A presente Fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

),

de

de 2007.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO VI - (MODELO)

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007. LOTE

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAISCODEMIG

Prezados Senhores:

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para "EXECUÇÃO DAS OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS A
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS",

•

pelo preço global correspondente a R$

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos
diretos e indiretos para perfeita execução das obras e serviços, inclusive das
despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não,
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação
Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade
civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de
impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim,
tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das
obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e
especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relação à CODEMIG.
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Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem
necessárias para a perfeita execução das obras e serviços, comprometendo-nos
desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal,
desde que assim o exija a fiscalização da CODEMIG, para o cumprimento das
obrigações assumidas.

Na execução das obras e serviços, observaremos rigorosamente as
especificações da normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que

•

garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções
da fiscalização da CODEMIG, assumindo, desde já, a integral responsabilidade
pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com os projetos
executivos.

O prazo de execução total das obras e serviços é de
) dias consecutivos a contar da data de expedição
da Ordem de Serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação,

•

indicando para esse fim o Sr.
expedida em
CPF n°

, Carteira de Identidade n°.
/

/

, Órgão Expedidor

,e

, como representante legal desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMIRO F ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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CARGO:
FUNÇÃO:

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

•

Nome:
Cart.Ident.:
Nome:
Cart.Ident.:

No caso de consórcio esta carta deve ser firmada por todas as integrantes

•
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ANEXO VII

•

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS — LOTE XXX, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS
GERAIS-CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o número
19.791.581/0001-55, com sede em Belo Horizonte/MG, à Rua dos
Aimorés, 1697, Bairro Lourdes, neste ato representada por seus
Diretores Presidente Oswaldo Borges da Costa Filho e de
Administração e Finanças Marcello Lignani Siqueira, denominada
CODEMIG, e a
, CNPJ/MF
, endereço à Rua
em
/MG,neste ato representada por
doravante denominada CONTRATADA, celebram nos termos da
Lei 8.666 de 21.06.93, com as modificações posteriores e em
decorrência da licitação, CONCORRÊNCIA n° 05/07, Processo
Interno 265/07, o presente contrato, conforme cláusulas e
condições a seguir especificadas:

•

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a execução de obras de E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS," LOTE N°
( Descrever as obras
conforme consta do Edital), com fornecimento de materiais e mão de obra, adjudicados a
CONTRATADA em decorrência da CONCORRÊNCIA 05/07.

di PARÁGRAFO ÚNICO
Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, nos termos da letra "a" do item VIII do art. 6° e da letra "a" do item II do
art. 100 , ambos da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
A CONTRATADA executará o objeto deste contrato em conformidade com a Lei 8.666/93 e
suas alterações e nos termos do edital e demais documentos vinculados à
CONCORRÊNCIA 05/07, bem como da proposta apresentada datada de /2007 e anexos,
que passam a fazer parte integrante do contrato, independentemente de sua transcrição,
desde que não contrariem as disposições licitatórias e contratuais.
CLÁUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA
A CONTRATADA oferece, como garantia de execução do contrato, em (definir a
modalidade na forma do edital e da legislação aplicável), no valor de R$
correspondente a 10% (dez por cento) do seu valor global.
\Ç
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
A garantia prestada visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações
estipuladas neste Contrato: ressarcir a CODEMIG de quaisquer prejuízos decorrentes de
sua rescisão unilateral e injustificada; cobrir multas que vierem a ser aplicadas em
decorrência de rescisão contratual ou aplicadas por descumprimento de quaisquer outras
obrigações contratuais ou, ainda, cobrir perdas e danos causados à CODEMIG, bem como
responderá pelas multas aplicadas à CONTRATADA, podendo ser retida para satisfação de
perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa
da CONTRATADA.

•

PARÁGRAFO SEGUNDO
Não ocorrendo a hipótese prevista no inciso anterior, a garantia será liberada até 60
(sessenta) dias após a data da emissão do "Termo de Recebimento Definitivo das Obras e
serviços", mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as
obrigações contratuais.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Na hipótese de aditamento e acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu
prazo, a CONTRATADA apresentará garantia complementar, no mesmo percentual e/ou
prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo.
PARÁGRAFO QUARTO
Ocorrendo a rescisão unilateral e injustificada do Contrato, nos termos ajustados no subitem
precedente, a CODEMIG reterá a garantia prestada pela CONTRATADA e, após o
competente processo administrativo, para apuração dos danos e prejuízos que sofreu,
ressarcir-se-á do valor correspondente apurado, inclusive o pertinente a quaisquer multas
aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir os danos, os
prejuízos e as multas, a diferença será cobrada judicialmente;

PARÁGRAFO QUINTO
• A garantia quando prestada em dinheiro, respeitadas as demais condições contratuais, será
liberada e acrescida do valor correspondente à remuneração da Taxa Referencial - TR, pro
rata tempore, de acordo com a fórmula estabelecida neste Contrato, entre a data em que foi
prestada e a da liberação.
CLÁUSULA QUARTA -DOS SEGUROS
4.1. A CONTRATADA apresentou nesta data comprovante de Seguro de Riscos de
Engenharia, representada por Apólice de Seguro n°
, emitida pela Seguradora
com importância segurada de R$
), com prazo de vigência de / /
a
/
/
4.1.1. Prorrogado o prazo inicial do Contrato e/ou acrescido o seu valor, a CONTRATADA
apresentará apólice complementar de Seguro de Riscos de Engenharia, no mesmo prazo
e/ou valor, no ato da assinatura do Termo Aditivo.
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•

4.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade do Seguro de Riscos de
Engenharia até a expedição, pela CODEMIG, do Termo de Recebimento Definitivo das
obras e serviços.
4.2. Deverá contratar Seguro de Responsabilidade Civil considerando:
4.2.1. A CONTRATADA obriga-se, às suas expensas, contratar junto à Seguradora de sua
preferência, Seguro de Responsabilidade Civil Geral, modalidade obras civis, que garanta
danos causados a terceiros (materiais, pessoais e propriedades), em decorrência da
execução dos serviços e obras, objeto deste Contrato;
4.2.2. A CONTRATADA deve responder por despesas com franquias obrigatórias junto à
seguradora, para qualquer sinistro que eventualmente se verificar;

•

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
Pela prestação dos serviços e execução da obra objeto desta licitação a CODEMIG pagará à
CONTRATADA a importância total de R$ (
), em pagamentos mensais,
contados da assinatura deste instrumento, após comprovação da execução física das
etapas,
PARAGRAFO PRIMEIRO
A CODEMIG realizará ao final de cada mês civil as medições mensais dos serviços
executados que servirão de base ao cálculo e emissão do Boletim de Medição Financeira e
Nota Fiscal/Fatura, hábil para pagamento após aferição por representante designado para
este fim e que deverá ser entregue pela CONTRATADA à CODEMIG até o quinto dia útil do
mês subseqüente ao da realização dos serviços. Cada medição será formalizada e datada
no último dia de cada mês civil, tendo por base as quantidades efetivamente executadas.

40

PARÁGRAFO SEGUNDO
As medições serão sempre feitas no período de 30(trinta) dias corridos. A periodicidade
poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medição, quando o início ou
término das etapas das obras e serviços ocorrerem no curso do mês; neste caso o
cronograma será ajustado à situação.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serão efetuados até o 300 (trigésimo) dia do mês subseqüente ao da
medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser emitida até 5 (cinco) dias úteis
após a certificação por representante da CODEMIG designado para esse fim.
PARÁGRAFO QUARTO
A recepção dos serviços de cada medição será precedida de uma verificação por parte da
CODEMIG, necessária à comprovação da perfeita execução de todos os serviços
contratados, para o que a CONTRATADA deverá acompanhar e facilitar, por todos os meios
a seu alcance, referida verificação.
PARÁGRAFO QUINTO
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Somente serão pagos obras e serviços efetivamente executados e, equipamentos e
' • sistemas cujas etapas (eventos) previstas nos cronogrannas estejam cumpridas e após a
verificação da Regularidade fiscal da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEXTO
Os valores correspondentes a cada medição, deverão ser apresentados em Notas Fiscais
distintas, sendo uma para serviços e outra para materiais/equipamentos;
PARÁGRAFO SÉTIMO
Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, o Órgão de Fiscalização
terá 05 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicado pela CONTRATADA, para a
conferência da medição, pela constatação da conclusão do(s) evento(s) relacionados no
Contrato, bem como pela verificação e conferência da documentação hábil de cobrança.

•

PARÁGRAFO OITAVO
O pagamento relativo à última etapa só será efetuado após a expedição do "Termo de
Recebimento Provisório" das obras e serviços.
PARÁGRAFO NONO
Ocorrendo a antecipação do cronograma de execução das obras e serviços a
CONTRATADA fará jus à sua medição e ao devido pagamento nas mesmas condições já
estabelecidas neste Contrato.

•

PARÁGRAFO DÉCIMO
Os pagamentos estão condicionados à apresentação de cópia autenticada da guia de
recolhimento dos encargos mensais de: GPS - Guia da Previdência Social na matrícula
específica da obra e GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, acompanhada da folha de pagamento correspondente, inclusive de eventuais subempreiteiras, se for o caso, sob pena de retenção de importância que garanta o
cumprimento das obrigações para com a seguridade social, segundo previsto no inciso VI do
artigo 30 da Lei 8.212/91.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
O preço contratual é independente de qualquer encargo ou tributo, cabendo à
CONTRATADA o pagamento de todos os impostos, encargos ou custos, diretos ou
indiretos, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como todos
os pagamentos das despesas decorrentes da execução deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
As parcelas do Preço Global contratual serão reajustados com periodicidade anual, pela
variação de índices Nacionais calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) do período
anual imediatamente anterior, e publicados na Seção de índices Econômicos da revista
"Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte fórmula:
R = V x [ (li - lo ) / lo]
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado;
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lo = índice inicial — (índice Nacional de Custo da Construção- INCC Total —Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV-Fundação Getúlio Vargas) na data fixada para referência
dos preços
li = índice relativo à data do reajuste — (índice Nacional de Custo da Construção - INCC
Total —Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV-Fundação Getúlio Vargas).

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste contrato, de
pronto, as suas condições se adequarão às normas baixadas pelo Poder Executivo ou
Legislativo, se delas divergente.

•

PARÁGRAFO SEGUNDO
Em caso de atraso na execução das obras e serviços atribuível à CONTRATADA,
prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas das obras e serviços seriam
realizados de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Considerar-se-á como "data de conclusão das obras e serviços", para contagem de prazo, a
da emissão pela CODEMIG do respectivo "Termo de Entrega e Recebimento Definitivo das
Obras e Serviços" respeitados os prazos máximos definidos pelo Art. 73 da Lei Federal
8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA
O prazo do presente contrato é de 810 (oitocentos e dez) dias, com vigência a partir da
publicação no Diário Oficial do Estado do extrato do presente instrumento, podendo ser
prorrogado, através de termo aditivo, a critério da CODEMIG.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O "termo inicial", para contagem do prazo e início dos serviços, conta-se da data da
expedição, pela CODEMIG, da "Ordem de Serviço".

•

PARÁGRAFO SEGUNDO
Os prazos parciais, para execução de cada etapa dos serviços, constam do cronogranna que
integra o Contrato para todos os fins e efeitos.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os dias considerados impraticáveis por motivo de força maior, se comprovados pela
CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO, serão abonados na contagem do(s)
prazo(s) contratual(is).
PARÁGAFO QUARTO
A prorrogação do prazo somente será admitida nas condições estabelecidas no parágrafo
1°, incisos I a VI, Art. 57 Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e
• - documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se,
ainda, a CONTRATADA a:

•

8.1. Exigir de eventuais pessoas jurídicas que venham a executar as obras e serviços
relativos a instalações elétricas, de água, de esgotos, de telefonia, contra-incêndio,
de ar condicionado, e demais serviços complementares de engenharia/arquitetura,
cópia da ART das obras e serviços realizados, apresentando-a à fiscalização da
CODEMIG, quando solicitado, sob pena de incorrer nas cominações estabelecidas
neste Contrato;
8.2. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, o cronograma físico-financeiro e as
obrigações contratadas;
8.3. Apresentar, para aprovação da CODEMIG, no prazo de 10 ( dez ) dias úteis a contar
do recebimento da "Ordem de Serviço", o Cronograma Físico-Financeiro definitivo das
obras e serviços de que trata este Contrato, respeitados os valores das parcelas
mensais do cronograma apresentado na proposta;
8.4. Executar as obras e serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as
instruções emitidas pela CODEMIG;
8.5. Obedecer fielmente às instruções, especificações, informações, detalhes técnicos e
ordens de serviço emitidas ou ditadas pela CODEMIG, executando com a melhor
técnica os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT;
8.6. Obedecer integralmente às normas legais de proteção ambiental, responsabilizandose por quaisquer penalidades decorrentes da sua inobservância;
8.7. Cumprir as condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos e tomar as
medidas de sua competência para atender à legislação;
8.8. Disponibilizar mão-de-obra especializada na execução dos serviços, nos termos da
proposta apresentada, mantendo, diariamente, na condução dos serviços, um
responsável técnico que responderá por quaisquer questões da CODEMIG ou de
órgãos fiscalizadores, devendo para tanto admitir e dirigir, sob
sua inteira
responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos
os níveis de trabalho, para a execução das obras e serviços, correndo por sua
conta todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil,
apresentando, ainda, à CODEMIG, quando solicitado, a relação atualizada
desse pessoal;
8.9. Disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços
contratados, em quantitativo e especificação que assegurem o cumprimento do
cronograma físico, a qualidade e especificação técnica dos trabalhos;
8.10. Fornecer toda a mão-de-obra, todo o material, equipamentos e ferramentas, para a
execução das obras e serviços das construções provisórias, quando necessárias e
que serão de sua propriedade, devendo mantê-las em perfeitas condições de
limpeza e conservação, durante o prazo de vigência contratual, sendo facultado à
CODEMIG inspecioná-las quando lhe aprouver, independente de autorização da
CONTRATADA. Salvo determinação em contrário, as construções provisórias, após
a conclusão das obras e serviços e o seu recebimento definitivo, serão desmontadas
e retiradas pela CONTRATADA, de imediato. As construções que forem do interesse
da CODEMIG de serem mantidas, poderão permanecer no local de construção e hâr
serão objeto de ressarcimento.
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8.11. Manter no recinto das obras e serviços um livro denominado "Diário de Ocorrências",
onde serão registrados o andamento das obras e serviços e os fatos relativos às
reclamações da fiscalização da CODEMIG. Os registros feitos receberão o visto da
CONTRATADA e da fiscalização da CODEMIG;
8.12. Responder pela correção e qualidade dos serviços, nos termos da proposta
apresentada e ainda que autorizada a sua execução por terceiros, observadas as
normas éticas e técnicas aplicáveis;
8.13. Participar, com os demais Lotes, das despesas de seguro contra-incêndio e de
responsabilidade civil, proporcional à dimensão da área onde serão executadas as
obras e serviços de sua responsabilidade e aos riscos decorrentes das atividades
nela exercidas;
8.14. Indicar por escrito um representante para, em seu nome, coordenar a execução dos
serviços, com poderes para deliberar sobre todas as questões relacionadas com o
presente Contrato;
8.15. Participar à fiscalização da CODEMIG a ocorrência de qualquer fato ou condição que
possa atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos, no todo ou em parte, de acordo
com o cronograma físico, indicando as medidas para saneamento da questão;
8.16. Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
contadas do recebimento da solicitação escrita e devidamente justificada pela
CODEMIG, qualquer empregado ou contratado, cuja atuação ou permanência
prejudique o prosseguimento regular dos trabalhos ou cujo comportamento seja
julgado inconveniente pela fiscalização da CODEMIG.
8.17. Permitir e facilitar à fiscalização da CODEMIG a inspeção dos trabalhos, em qualquer
dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados;
8.18. Não prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento das obras e
serviços, objeto do presente Contrato, ou divulgá-los através da imprensa escrita,
falada, televisada e/ou outro meio qualquer de divulgação pública, salvo autorização
expressa da CODEMIG,
8.19. Não autorizar a visita ao local de execução das obras e serviços de pessoas
estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da CODEMIG,
8.20. Assegurar, durante a execução dos trabalhos e até seu recebimento definitivo, a sua
proteção e conservação;
8.21. Providenciar junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de
taxas e emolumentos, incumbindo-se da obtenção das licenças necessárias à
execução dos serviços contratados, dentre outras, especificamente: matrícula da
obra no INSS, licença para construção junto aos órgãos fiscalizadores ( alvará de
construção) e "habite-se" junto à Prefeitura local..
8.22. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos serviços,
assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus
trabalhistas e previdências;
8.23. Dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem os equipamentos de
proteção (cintos, luvas, óculos de segurança e outros) de uso recomendados ou
obrigatórios pela legislação de higiene e segurança do trabalho;
8.24. Toda movimentação de materiais e equipamentos pela CONTRATADA, seja a partir
do local onde os trabalhos estejam sendo executados, de estabelecimentos próprios,
da CODEMIG ou de terceiros, deverá obrigatoriamente estar acobertada por Nota
Fiscal específica, conforme determina a legislação vigente, sujeitando-se aos ônus
resultantes em caso de descumprimento;
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_ 8.25. Inteirar-se, junto à CODEMIG, com a assistência da fiscalização da CODEMIG, dos
detalhes de entrada e saída, na área de execução das obras e serviços, de seu
pessoal, equipamentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando
as medidas de segurança exigidas;
8.26. Apresentar as guias quitadas de recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço — FGTS e do Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, relativas ao mês
anterior da execução das obras e serviços, acompanhadas da relação de
empregados e da respectiva folha de pagamento, específica do Contrato firmado com
a CODEMIG, nos termos do que determina a Lei 8.212, consolidada em 14 de agosto
de 1998, ou outros documentos pertinentes à comprovação do recolhimento das
obrigações trabalhistas;
8.27. Responder administrativa e civilmente pelos eventuais danos causados à CODEMIG
e a terceiros, decorrente de culpa ou dolo seus ou de seus prepostos na execução
dos serviços contratados cumprindo-lhe, quando envolvidos terceiros, promover, em
seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais
necessárias;
8.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções, sem que lhe
caiba qualquer indenização;
8.29. Registrar no CREA-MG, por sua conta e responsabilidade, a Anotação de
Responsabilidade Técnica, referente ao Contrato, de acordo com o disposto na Lei n°
6.496, de 07/12/77, e Resolução n° 257, do CONFEA, de 19/09/78. Ao término dos
serviços, deverá ser providenciado o encerramento da ART naquele Órgão, sendo
que a comprovação do registro da Anotação de Responsabilidade Técnica deste
Contrato no CREA é condição indispensável à liberação do primeiro pagamento e
seu encerramento à liberação do último pagamento.
8.30. Responsabilizar-se pela vigilância desarmada do prédio e das suas instalações da
obra.
8.31. Cumprir fielmente as disposições legais e contratuais pertinentes ao contrato.

CLÁUSULA NONA - DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA
110 A direção técnica e administrativa das obras e serviços, objeto deste Contrato, cabe à
CONTRATADA, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura
constatada na sua execução.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A omissão, ainda que eventual, da fiscalização da CODEMIG, no desempenho de suas
atribuições, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução das
obras e serviços contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA será representada na obra pelo "Engenheiro Gerente do Contrato"
indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos
poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos às obras e serviços contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA— DAS OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATADA será
responsável, ainda:
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- 12.1 Pela inexecução, mesmo que parcial, das obras e serviços contratados desde que a
CODEMIG não tenha dado causa a inexecução;
12.2 Pela segurança, estabilidade e durabilidade das obras e serviços executados, para as
cargas e condições de trabalho especificadas, nos termos do Art. 618 do Código Civil
Brasileiro;
12.3 Perante à CODEMIG ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por sua
exclusiva culpa por ação ou omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na
condução ou execução das obras e serviços;
12.4 Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste
Contrato;
12.5 Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre as obras e serviços objeto
deste Contrato.

•

PARÁGRAGO ÚNICO
É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido
contra a CODEMIG, sendo que o descumprimento desta condição contratual ensejará a
aplicação das conninações ajustadas neste Instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG
Compete à CODEMIG:

io

11.1.Efetuar à CONTRATADA os pagamentos nas condições estabelecidas neste
Instrumento;
11.2. Entregar desimpedida e desembaraçada, a área indispensável à implantação das
obras e serviços, de modo que não se perturbe, nem se retarde a marcha normal dos
trabalhos, garantindo o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos ao "Canteiro das
Obras e serviços" e aos locais de realização das obras e serviços;
11.3. Fornecer todos os elementos à compreensão dos "Documentos Técnicos" e
colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretação dos
mesmos.
11.4. Exercer ampla fiscalização e acompanhamento do contrato, por intermédio de
prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o
exercício de suas funções, e que deverão notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre
providências a serem tomadas para a sua correta execução ou sobre irregularidade
constatada no cumprimento de obrigação contratual.
11.5. Liberar junto aos órgãos competentes as licenças ambientais pertinentes de forma a
permitir o desenvolvimento das obras contratadas nos respectivos prazos contratuais.
11.6. Cumprir as condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente por ação ou omissão,
decorrentes da execução dos projetos, nos termos da legislação pertinente.
11.7. Responder pelos crimes ambientais que praticar incumbindo-se do pagamento de
multas decorrentes das infrações à legislação ambiental de sua responsabilidade e dos
projetos.
11.8. Obter todas as demais licenças, autorizações e liberações de sua responsabilidade
necessárias para a integral execução do objeto do presente cs ntrato nos prazos
estabelecidos.
GP

o0E0
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Sem prejuízo da exclusiva e plena responsabilidade da CONTRATADA na execução do
objeto contratual, a CODEMIG poderá fiscalizar e acompanhar o cumprimento das
obrigações reciprocamente assumidas mediante solicitação de informações, realização de
vistoria e inspeção e exame de documentos e contratos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As atividades de acompanhamento e fiscalização da CODEMIG poderão ser desenvolvidas
por pessoal próprio ou por terceiros, previamente designados, podendo realizar-se a
qualquer momento, obrigando-se a CONTRATADA colaborar para sua realização, sem
qualquer ônus adicional.

•

PARÁGRAGO SEGUNDO
A CONTRATADA declara aceitar, expressamente, as atividades de acompanhamento e
fiscalização da CODEMIG, obrigando-se a contribuir para a manutenção de ambiente de
harmonia e cooperação necessário ao comprimento do objeto deste contrato. No exercício
de suas atribuições fica assegurado à fiscalização da CODEMIG, sem restrições de
qualquer natureza, o direito de acesso ao "Canteiro das Obras e Serviços" e as suas
respectivas dependências da CONTRATADA. Resguardadas as atividades necessárias ao
exercício de suas funções, a fiscalização da CODEMIG não poderá interferir no andamento
e execução das obras
PARÁGRAFO TERCEIRO
A atividade de acompanhamento e fiscalização é exercida no exclusivo interesse da
CODEMIG e não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer
dano ou irregularidade, inclusive perante terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO
A fiscalização que representará a CODEMIG
específico, competindo-lhe ainda:

•

terá as atribuições delegadas em ato

a) Agir e decidir em nome da CODEMIG, inclusive, para rejeitar as obras e serviços
executadas em desacordo com o projeto, especificações técnicas ou com
imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;
b) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento das
obras e serviços executados, medidos e aceitos;
c) Transmitir as ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou
emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da
fiscalização da CODEMIG, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou
instruções verbais recebidas;
d) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada por escrito, afaste o empregado
ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;
e) Aplicar, nos termos contratuais, multa(s) à CONTRATADA dando-lhe ciência do
ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da CODEMIG, para que proceda a
dedução da multa de qualquer crédito da CONTRATADA;
f) Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao dido de cancelamento de
multa(s), quando essa discordar da CODEMIG.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO
Os serviços serão recebidos pela CODEMIG nos termos do artigo 73 da Lei Federal
8.666/93, através de Termo de Entrega e Recebimento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O Recebimento Provisório das obras e serviços será promovido pela CODEMIG, através de
uma Comissão cujos membros devidamente habilitados e nomeados, verificarão e atestarão
o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do
prazo de quinze dias, contados da comunicação, por escrito, da CONTRATADA, informando
a conclusão das obras e serviços.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Concluídos os serviços objeto do contrato, ou na hipótese de sua resilição estando
inconclusos os trabalhos contratados, será efetuado o recebimento provisório, após e se
reconhecido o cumprimento das obrigações contratuais correspondentes.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O recebimento provisório não isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente do
defeito de construção, nem sua obrigação pela conservação e proteção da obra, sendo certo
que, durante esse período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o perfeito
funcionamento das instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou de
funcionamento deverá ser comunicada e prontamente reparada pela CONTRATADA, sob
pena de incorrer essa em sanção contratual.
PARÁGRAFO QUARTO
Concluídos os serviços e decorridos 90(sessenta) dias consecutivos da data da formalização
do recebimento provisório, e sendo verificada a correção da obra executada, proceder-se-á
ao seu recebimento definitivo, lavrando-se o termo respectivo, que consignará a quitação
geral, plena e recíproca entre as partes, sem prejuízo da responsabilidade civil da
CONTRATADA, nos termos da lei civil.
PARÁGRAFO QUINTO
Aceitas as obras e serviços e desde que cumpridas as demais cláusulas contratuais, será
emitido, pela CODEMIG, o respectivo "Termo de Recebimento Definitivo das Obras e
serviços".
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO INADIMPLEMENTO
A parte que der causa à resolução deste ajuste, por inadimplemento de cláusula contratual,
pagará à outra multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato,
independentemente das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Sem prejuízo das sanções ajustadas na cláusula rescisória e ressalvados os casos fortuitos
ou de força maior devidamente comprovados e aceitos pela CODEMIG, à CQ4TADA
serão aplicadas as seguintes penalidades:
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a) O atraso na execução das obras e dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa
moratória com aplicação da seguinte fórmula:
C
M=

010

xF xN

Sendo:
M = Valor da multa em reais;
C = Valor correspondente à fase, etapa ou parcela das obras e serviços ou fornecimento em
atraso;
T = Prazo concedido para execução da fase, etapa ou parcela das obras e serviços ou
fornecimento em dias corridos;
F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir;
N = Período de atraso por dias corridos;
PERÍODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS
1° - Até 10 dias
2° - De 11 a20 dias
3° - De 21 a30 dias
4° - De 31 a 40 dias
5° - Acima de 40 dias

F
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05

b) Dois décimos por cento (0,2%) do valor do Contrato, caso a CONTRATADA descumpra
qualquer outra condição ajustada.

•

c) As multas estabelecidas nas letras "a" e "h" estão cumulativamente limitadas a 10% do
Contrato, devidamente atualizado. Em caso de atingimento do determinado limite, a
CODEMIG poderá rescindir o presente Contrato por culpa da CONTRATADA aplicando o
disposto na cláusula de rescisão.
d) Dez por cento (10%) do valor do Contrato, quando rescindir injustificadamente este
Contrato ou der causa a sua rescisão, sem prejuízo de indenizar a CONTRATANTE em
perdas e danos.
e) A não renovação, tempestivamente, do prazo da Apólice de Seguro de Riscos de
Engenharia ou da Garantia de Cumprimento do Contrato ensejará a suspensão de
pagamentos até a regularização do respectivo documento, independentemente da aplicação
das sanções contratuais.
f) O valor da multa aplicada, após esgotado o prazo recursal, será cobrado na fatura do mês
em que a fase, parcela ou etapa das obras e serviços ou fornecimento for efetivamente
concluída e nas subseqüentes, caso necessário, até a completa satisfação do débito.
g) A CONTRATADA, notificada da multa que lhe foi aplicada, terá o prazo de 5 (
úteis, a contar da data da notificação, para interpor recurso junto à CODEMIG.

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

12

dias

•

•

CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econômico de knas Gerais

h) A autoridade competente, ouvida a FISCALIZAÇÃO, decidirá pela procedência ou não do
- recurso.
i) A devolução do valor pertinente à multa aplicada, face ao provimento do recurso, será
corrigido pela Taxa Referencial, de acordo com a fórmula estabelecida neste Contrato. Em
caso de período inferior a um mês, será utilizado, para o cálculo do período fracionado, o
critério pro rata tempore, aplicando-se a taxa de remuneração do mês anterior.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado pela CODEMIG, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data
prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base a Taxa Referencial
pró rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
AF = [( 1 + TR/100) N/3° - 1] x VP , onde:
AF
=
Atualização financeira;
TR
=
Percentual atribuído à taxa referencial;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP
=
Valor da parcela a ser paga

•

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO
15.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão pela parte
inocente e acarretará as conseqüências previstas neste Instrumento e na legislação
pertinente. O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes
mediante aviso por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
podendo ainda, ocorrer:
a) por ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitação, desde que haja conveniência para a CODEMIG.
c) por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições.
d) decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da
CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o Contrato.
15.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato,
pela CODEMIG:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CODEMIG a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no início das obras;
e) A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à CODEMIG;
f) A subcontratação, total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, sem o prévio e expresso consentimento da CODEMIG;
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O desatendimento das determinações regulares da autoridade designadál5ara
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
h) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei 8.666/93;
i) A dissolução da sociedade ou a falência da CONTRATADA;
j) A alteração social ou modificação da finalidade ou a estrutura da CONTRATADA
que prejudique a execução do Contrato;
k) O descumprimento pela CONTRATADA do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
g)

15.3. Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA:

•

•

a) A supressão, por parte da CODEMIG, de obras e serviços ou compras, acarretando
modificação do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;
b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CODEMIG, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública ou força maior,
grave perturbação da ordem interna ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
c) O atraso superior a 90(noventa) dias nos pagamentos devidos pela CODEMIG
por serviços já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna, guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações ate'que seja normalizada a
situação;
d) A não liberação, por parte da CODEMIG, da área para execução das obras e
serviços;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, impeditiva
da execução deste Contrato;
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Nos casos relacionados no item 15.3, a CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos
sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:
a) Devolução da garantia prestada;
b) Recebimento dos pagamentos pelas obras e serviços que executou, até a data da
rescisão do Contrato, porventura ainda não pagos;
c) A aquisição, pela CODEMIG, dos materiais já adquiridos pela CONTRATADA até a data
de rescisão do Contrato;
d) Pagamento do custo de desmobilização.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A rescisão do Contrato, efetivada pela CODEMIG, acarreta as seguintes conseqüências,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei:
a) Assunção imediata, pela CODEMIG, das obras e serviços objeto deste Contrato, no
estado e no local em que se encontram, por ato próprio seu;
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b) Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas;
c) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos
causados pela CONTRATADA;

PARÁGRAFO TERCEIRO
A rescisão do Contrato, seja decretada pela CODEMIG ou pela CONTRATADA, não
impedirá que a CODEMIG dê continuidade à execução das obras e serviços, mediante
contratação de terceiros;

•

PARÁGRAFO QUARTO
A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso fortuito
ou de força maior dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e ao
recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) as obras e serviços executados e aceitos;
PARÁGRAFO QUINTO
Ocorrendo a rescisão do Contrato, a CODEMIG constituirá "Comissão" para arrolamento
da situação das obras e serviços, para os fins do disposto nesta cláusula, no momento da
sua paralisação e concederá prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a
CONTRATADA indique seu representante. Vencido o prazo e não indicando a
CONTRATADA o seu representante ou não comparecendo o indicado para execução dos
trabalhos, a "Comissão" fará o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipóteses as
partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório de arrolamento feito;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A CONTRATADA obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de habilitação
requerida para participação no processo licitatório, mantendo as mesmas condições que
propiciaram a sua habilitação e qualificação no processo licitatório, inclusive a sua situação
de Regularidade Jurídica e Fiscal, comprovando, sempre que exigido pela CODEMIG, sua
regularidade em relação aos encargos legais e previdências.
PARÁGRAFO ÚNICO:
A não apresentação de algum documento de obrigação da CONTRATADA, na data
aprazada, não desobriga esta do fiel cumprimento e nem a desonera de qualquer obrigação
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA NOVAÇÃO
A abstenção, pela CODEMIG, do exercício dos direitos que lhe são assegurados neste
contrato , ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação contratada, não será
considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que poderá ser exigida a qualquer
tempo.
PARÁGRAFO ÚNICO
Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a
execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas,
para o cometimento de outras.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA SUBCONTRATAÇÃO/CESSÃO
A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente contrato. Na
hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem execução por
terceiros, a CODEMIG poderá autorizar a subcontratação, ficando a CONTRATADA,
relativamente ao objeto subcontratado, direta e solidariamente responsável, técnica e
civilmente, devendo promover a cessação imediata das atividades da subcontratada, quando
solicitado pela CODEMIG.

•

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO ADITAMENTO
19.1. A CODEMIG reserva a si direito de solicitar modificações no projeto, mesmo durante
a execução das obras e serviços, sempre que julgar necessário. Todavia, sempre que
estas alterações acarretarem ônus adicionais ou afetarem o desenvolvimento das obras, as
mesmas somente serão implantadas após as partes acordarem a alteração correspondente
no Preço Global Contratual e/ou no Prazo do Contrato, após auditoria a ser contrata e paga
pela CODEMIG.
19.2. A CODEMIG poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do Cronograma
Físico-Financeiro das obras e serviços. Também nestes casos, as partes analisarão e
definirão, de comum acordo, a variação que, em conseqüência, incidir sobre o Preço Global
Contratual;
19.3. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execução das obras e serviços, mormente em se tratando de
Engenheiro Residente, o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitação
técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à aprovação da
FISCALIZAÇÃO da CODEMIG, sendo que a capacitação técnica do substituto deverá ser,
no mínimo, igual a do substituído.

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO VALOR CONTRATUAL
Dá-se ao presente instrumento obrigacional , para os efeitos legais, o valor de R$
10 (centavos).
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes do contrato, correrão por conta de recursos próprios da
CODEMIG.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a legislação
pertinente à espécie e a Lei Federal 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores.
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DO FORO
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para a solução de qualquer pendência relativa a
este contrato, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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- PARÁGRAFO ÚNICO
Se qualquer das partes tiver de ingressar em juízo para compelir a outra ao cumprimento de
quaisquer condições contratuais, a parte vencida, além de suportar com os encargos
judiciais da sucumbência, responderá por perdas e danos à parte prejudicada.
Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente contrato, em três vias de igual
teor e forma e para um só efeito e na presença de duas testemunhas.
Belo Horizonte,

de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

1,

CONTRATADA

Testemunhas: 1.

2.
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ANEXO VIII

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

LISTA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

•

Os Equipamentos e Sistemas que serão pagos por eventos segundo critério
definido neste Edital e constante Planilha de Serviços e Quantidades são:
(LISTAR TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS E MATÉRIAIS QUE
POSSAM SE PAGOS NOS EVENTOS)
LOTE 1
-

•

Detecção e Alarme de Incêndio;
Detecção de Descargas Atmosférica;
Elevadores;
Sistema de Ar Condicionado;

LOTE 2
. - Detecção e Alarme de Incêndio;
- Detecção de Descargas Atmosférica;
- Elevadores;
- Sistema de Ar Condicionado;

LOTE 3
- Detecção e Alarme de Incêndio;
- Detecção de Descargas Atmosférica;
- Elevadores;
- Sistema de Ar Condicionado;
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ANEXO IX - PLANILHAS DE SERVIÇOS E QUANTIDADES

ANEXO X - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

ANEXO XI - RELAÇAO DE PROJETOS
(Anexos IX, X e XI em DVD — 3 unidades)

•
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOCACIA-GERAL DO ES'l'ADO

Procedência: Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais —
CODEMIG
Interessado: Secretário Executivo do Conselho Gestor
Número: 1.441
Data:
16 de julho de 2007
Assunto: Exame da minuta do Edital e seus Anexos para a execução das obras e
serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de
equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.

NOTA JURÍDICA
Vem a esta Advocacia-Geral do Estado, por meio da
CE.34.CAMG/2007, pedido de análise e emissão de parecer a iespeito da minuta
do Edital em referência para submissão daquele material ao Conselho Gestor do
Centro Administrativo, nos termos da previsão do § 2° do art. 7° do Decreto
estadual n.° 44.473, de 28 de fevereiro de 2007.
2.
De ordem do Sr. Advogado-Geral do Estado foram realizadas reuniões
entre os Procuradores do Estado que esta subscrevem e os ilustres assessores
jurídicos da Consulente de modo a adequar os termos do Edital às ex .
legais, sobretudo, àquelas contidas na Lei federal n.° 8.666, de 1993.
3.
Neste contexto, de se dizer que o Edital visa disciplinar a contratação
pública cujo objeto se consubstancia na execução de obras e serviços de
engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentq» e
:1
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sistemas necessários para a implantação do Centro Administi ativo do Estado de
Minas Gerais.
4.
Conforme nos foi relatado e se encontra demonstrado na página virtual
da Consulente, na internet, realizou-se, a tempo e modo, tendo em vista o valor
estimado para a contratação, audiência pública, nos termos do art. 39, da Lei
federal n.° 8.666, de 1993, oportunidade na qual foram detalhados aos
interessados o projeto em apreço, bem como delineada a forma de execução do
empreendimento público, estando tal evento, portanto, regularmente
documentado.
5.
Quanto ao conteúdo do Edital e de seus Anexos, de se destacar que, nas
reuniões realizadas, acima mencionadas, foram perpetradas as alterações tidas
como indispensáveis para a submissão do ato convocatór:o as diretrizes da
legislação de regência, afigurando-se-nos, na versão final que segue em anexo,
devidamente rubricada, estar o mesmo em sintonia com as normas e princípios
jurídicos que regem as contratações públicas.
6.

Algumas questões, no entanto, merecem sejam registmdas.

6.1.
A primeira delas, à vista de que o Edital permite a participação de
empresas em consórcio, a de que o ato convocatório optou legalmente, ex-vi do
item 6.1.4, letra 1, em admitir que os atestados comprobatórios da capacitação
técnico-profissional e técnico-operacional poderão ser efetivados, no todo ou em
parte, por qualquer uma das consorciadas, o que atende ao aisposto no art. 33,
inciso III, da Lei federal n.° 8.666, de 1993, não se criando, pois, qualquer
restrição na participação de empresas em consórcio.
6.1.1 De se registrar, outrossim, que na análise dos atestados técnicos deverá
ser considerado, no caso de execução de obra ou serviço em consórcio, na
integralidade, salvo discriminação de percentual no próprio atestado.
6.2.
Em segundo lugar, saliente-se, ante o fato de que a previsão de índice de
liquidez corrente e de liquidez geral, os quais visam demonstrar a qualificação
econômico-financeira dos licitantes, são superiores a 1% (um por cento),
percentual este usualmente praticado, que a área técnica da Consulente deverá
motivar a razão da eleição dos índices em questão no percentual de 2% (dois por
cento), bem assim o índice de endividamento total, observando-se o art. 31, § 50,
da Lei federal n.° 8.666, de 1993. Aliás, o Prof. Jessé Torres Pereira Júnior (in,
Comentários à nova Lei de Licitações Púb
20), adverte:
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A fixação deste índice deve ser acompanhada obrigatoriamente de
justificativa, o que em grande parte irá inibir a fixação de índices altos
capazes de afastar interessados.

6.2.1. Igualmente, em relação aos atestados técnicos, em que pese à definição
dos quantitativos serem de natureza discricionária, os mesmos devem ser
exaustivamente motivados quando, como no caso do pres. ente Edital, forem
fixados em relação a cada um dos lotes em que se subdividiu o empreendimento
de sorte a não acarretar violação ao princípio da ampla competitividade. A
propósito esclarece Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, Ed. Dialética, 5' ed., 1998, p. 311):
Pode-se avaliar a experiência anterior quer tendo em vista a natureza
(qualitativa) da atividade como também em função das quantidades
mínimas ou dos prazos máximos na execução de prestações similares.
Existem situações em que o fator quantitativo é relevante, para fins de
qualificação técnico-profissional... Seria reprovável a exigência de
experiência anterior como quantidades mínimas ou prazos máximos se
isso fosse desnecessário para comprovação da qualificação técnica do
sujeito, em função das peculiaridades do objeto licitado.

6.2.2. Recomenda-se, entretanto, a fim de se evitar questionamentos -uma vez
que o Edital ora permite um só atestado, ora dois para comprovação de
capacidade técnica- que se promova a uniformização dos critérios para a
admissão da comprovação dos quantitativos, ou seja, que se admita ou não o
somatório dos atestados técnicos.
6.3
Em terceiro lugar de se dizer que a data agendada para a realização da
licitação pública, qual seja, 17 de agosto de 2007, está aquém do prazo de 45
(quarenta e cinco) dias a que se refere o art. 21, § 2°, inciso I, alínea b, da Lei n.°
8.666, de 1993. Ainda que o Edital faça menção ao fato que a execução do
objeto licitado será realizada sob o regime de empreitada global, depreende-se
da leitura de todo o ato convocatório, o que inclui a minuta do contrato, que
competirá à empresa ou ao consórcio contratados a execução integral de todo o
empreendimento, o que atrai o preceptivo legal citado para a espécie.
6.4
Daí, ad cautelam, entende-se que a data lançada na minuta do Edital para
recebimento dos envelopes deverá ser retificada de modo a que se re eite o
período de 45 (quarenta e cinco) dias entre a divulgação do aviso qrco
pública e o recebimento das propostas ou da realização do evento.
6.5
Em relação ao quadro que define a equipe técnica mínima para efeito de
qualificação técnica (item 6.1.4, letra d e d.1, do Edital), há de ser ponderado
que a exigência em questão deve se limitar ao compromisso de disponibilizar.
Praça da Liberdade, s/n" - Edifício da Advocacia-Geral do Estado - Andar Terreo - CEP: 30140-912
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equipe na execução do contrato, nos termos do art. 30, § 6°, da Lei n.° 8.666, de
1993.
Deste modo, manifestamo-nos no sentido de que o Edital e seus Anexos
encontram-se em condições de reger o certame a ser oportunamente deflagrado.
Belo Horizonte, 13 de julho de 200
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Consultor Jurídico-Chefe Substituto
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Procurador do Estado
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OAB/MG-64.102

("A

K-CA-

y

cLd-zi

o a-c9-7
422,61,u,t_e(Ae CL

6'

A—e& jek

42

t2t

pkozeili
Advogado-Geral djunto do Estado
0A.13/MG 32.060- Masp. 278.484-1

Praça da Liberdade, s/n" - Edifício da Advocacia-Geral do Estado - Andar Térreo - CEP: 30140-912

•

Ato do Senhor Governador

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso
da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 90 da Constituição do
Estado,

Determina à Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais dar início imediato aos procedimentos para licitação dos
contratos para execução de serviços e obras do Centro Administrativo de
Minas Gerais.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 3 de abril de 2007;
219° da Inconfidência Mineira e 186° da Independência do Brasil.

Aécio Neves
Governador do Estado de Minas Gerais

i‘e

¡PALÁCIO DO GOVERNO
PUBLICADO
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Quarta-feira, 4,de Abril de 2007 :

DIÁRIO. DO .EXECU701,0,,LEGISLATN,CA ERUBLICAÇÕES , Dg-TEHÇCIROS
PELO SENHOR GOVERNADOR DO ESTAI.
X' 4--,•130, EM DATKDIS
• ONTEM: .
,
9 GOVER4A-0)1k. DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de
atribuição que ilw,orkfere o inciao II do art. 90 da Constituição do
Estado,
Determine h COmpanhle de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais dar fado imediato aos procedimento. para licitação dos contratos
......relecirOo &serviço* ê obras do Centro Administrativo do Estado
"
-Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 -de abril de 2007, 219°
da Inconfidência Mineira e 186* da Independência da Brasil.
AECIO NEVES
Governador do Estado

4cw.,-GovtimpoluA
,
_
Idennerkno. termei da eHriea "h' do ui. 106 de Lei n• 869, de 5 de julho de i952, IIALDLEY CAMPOLINÁ VRIAL , MASP 1074171-8,
do cargo de provimento em, comissão DAD-6 V0404. da
Vice-Gweernaclosia.

nos irrigue dete,arm r e 10, o incho I do art. II eo inciso III
'do II". do. art.16 datel Delegada n" 174, ck 26 de janeiro de 2007,
MARCUS IOSEDE PAULA LACORTE, MASP 359614-5, pare a
fmarito gratificada ?GD-7 AVf0, da Auditoria-Geral do Finado.
nomenr,rio. krtno. do inciso II do ,t'14 de Lei ti 869, de 5 de julho
, de 1952, e.tendo em vlata a t.ei Delegada e 174, de 26 de janeiro de
2007,°e 6 Décísio 4 44,460, dc 12 de fevereiro de 2007. RIRAM EDMILSO?4 FERREIRA MASP 357757-4, para o cargo de provimento
em mardulloDAD-SAV609, de recrutarneuto amplo, da Auditoria-Gerol do Estado perra dirigir a DIRETORIA CENTEAL DE AUDITORIAS ESPECIAIS.
„ PELA SECRETARIA ps ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLO-.GIALRISINO SUPERIOR '
cleiigt0Êttiennoillia4 Delegada e 174, de 26 de janeiro de 2007, e
Decreto n' 44.460,de 12 de fevereiro de 2007, RODRIGO FLÁVIO
FERREIRA DOS PASSOS, MASP 613055-3, para a função gratificada FGD-5 CP31, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensi, no Superior.
. ;nomeia, noa termo. do inciso 11 do art. 14 da Lei ri 869, de 5 de julho
de 1952, e tendo elo vista a Lei Delegada e 170. de 26 de janeiro de
2007, e o Decreto n' 44.460, de 12 de fevereiro de 2007, ADRIANA
GOUVÉA DUTRA TEIXEIRA, para o cargo de provimento em comissão DAD-6 C112., de recrutamento amplo, da Semearia de Estado
••
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para dirigir a SUPERINTEN.
DENCIA DE REGULAÇÃO E ESTAT1STICA
nomeia, noa termo. do inciso II do art. 14 da Lei n° 869, de 5 de julho
de 1952, e tendo em sinta Lei Delegada ti 174, de 26 de janeiro de
2077, ao Decreto ai 44.460, de 12 de fevereiro de 2007, CELSON
JOSE DA SILVA, MASP 11143264 para o cargo de provimento mo
der' recrutamento amplo, da Secretaria de Esta,,cornissão DAD-6
da Ciência. Tecnologia e Ensino Superior para dirigir a SUPER1NIA DE SUPERVISÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS,
ÁRIA DE ESTADO DE CULTURA
Raijitd Ganes Figueiredo, Meg, 902.837-4, ocoo Crebro de Auxiliar de Cultura, Nível I, Grau A. do exergratifitmda de Supervisor de Atividade Adrninistradva,
16, destinada h Secretaria de Estado de Cultura.
disneme NivIn do Carmo VhOrre,

asno

LACERDA MACHADO RODRIGUES. MASP 381503-2 , para a
função gratificada FGD-1 CL07, da Secretaria de Estado de Cultura.
designa, nos termos da Lei Delegado o' 174, de 26 de janeiro de 2007,
e Decreto n'44.460, de 12 de fevereiro de 2007, JOSE ÊNIO SILVA,
MAS!' 358498-4, para • função gratificada FGD-1 C1.08, da Secretaria
de Estado de Cultura.
designa, nos termo. da Lei Delegada ti 174. de 26 de janeiro de 2007.
e Decreto a' 44.460, de 12 de fevereiro de 2007, DEVARLINO ALVES DA SILVA, MASP 369764-6, para a função gratificada FGD-1
CL09, da Secretarie de Estado de Cultura.
designa, nos termos da Lei Delegada n" 174, de 26 deaneiro de 2007,
e Decreto e 44460. de 12 de fevereiro de 2007, MÁRCIA CHRISTO ALEIXO, MASP 359456-1, para a função gratificada FGD-1
LIO. da Secretaria de Estado de Cultura.
designa, nos termos da Lei Delegada a' 174, de 26 de janeira de 2007.
e Decreto ti 44,460, de 12 de fevereiro de 2007, VANIA LÚCIA
MARCELINO DA SILVA, MASP 388184-4, para a função gratificada FOI)- 1 CL I I, da Secretaria de Estado de Cultura.
designa, nos termos de Lei Delegados' 174, de 26 de janeiro de 2007,
e Decreto ti 44.460. de 12 de fevereiro de 2007, MARIA RAQUEL
GOMES FIGUEIREDO, MASP 902837-4, para a função gratificada
FGD-I CL12. da Secretaria de Estado de Cultura
designa, rim termo. da Lei Delegada ri 174, de 26 de janeiro de 2007,
e Decreto ri 44.460, de 12 de fevereiro de 2007, STÊNIO ALBANESE CEZARINI TAVARES, MASP 902838-2, para e função gratificada FGD- I CL 13, da Secretaria de Estado de Cultura.
designa, nos termos da Lei Delegada n' 174, de 26 de janeiro de 2007,
e Decreto e 44.460, de 12 de fevereiro de 2007, ELZA DAMASCENO SILVA DE ABREU, MASP 356909-2, para a função gratificada
FGD-1 CL14, de Secretaria de Estudo de Cultura.
designa, nos termos da Lei Delegada ri 174, de 26 de janeiro de 2007
e Decreto ri 44.460, de 12 de fevereiro de 2007, MARIA HELENA
FERREIRA EVARISTO, MASP 374346-5, para a função gratificada
FGD-I CL15, da Secretaria ck Estado de Cultura.
•
designa, nos termos da Lei Delegada a' 174, de 26 de janeiro de 2007.
e Decreto n° 44.460, de 12 de fevereiro de 2007, ANA LÚCIA
GAMA PINTO E SOUZA ,MAS!' 355366-6. para a função gratificada FGD-1 CL 16, da Secretaria de Estado de Cultura.
designa, nos tronos da Lei Delegada a" 174, de 26 de janeiro de 2007,
e Decreto ri 44.460, de 12 de fevereiro de 2007, NIVIO DO CARMO
VIEIRA, MASP 361350-2. para a função gratificada FGD-1 CL17, da
Secretaria de Estado de Cultura.
designa, nos termos da Lei Delegada n" 174, de 26 de janeiro de 2007,
e Decreto n" 44.460, de 12 de fevereiro de 2007, JOÃO MARCOS
NOGUEIRA PEREIRA , MASP 613765.7. paras função gratificada
FGD-1 CL 18, da Secretaria de Estado de Culture
designa, nos termos da Lei Delegada ri 174, de 26 de janeiro de 2007,
e Decreto o' 44.460, de 12 de fevereiro de 2007, PAULO ROBERTO
PEREIRA, MASP 904876-0, peru a função gratificada FGD- I CLI9.
da Secretaria de Estado de Cultura,
designa. nus termos da Lei Delegada ti 174, de 26 de janeiro de 2007
e Decreto ti 44.483, de 12 de fevereiro de 2007, ILTON CÉSAR DIAS, MASP 348387-2, para a função gratificada FGD-I CLIO, da Secretaria de Estado de Cultura.
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL'
do an. 106 de Lei 869. de 5 de julho
exonera, nos- termos da alínea
OnNA n1- pron., nn,,onin

AZEVEDO POLETTINI, MASP /56884-9, paru a função gratificada
. Je Desenvolvimento Social.
FGD- I SU306, da Secretaria de Estatins

348.815
341601

2

designa. nos termos da Lei Delegado n' 174, de 26 de janeiro de 2007,
e Decreto n'44.460. de 12 de fevereiro de 2007, MARIA APARECIDA SOUZA GONÇALVES, MASP 929404-2, puni a função emiti
ceda FGD-I SUJOS, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social.

349.659

3

1.128.060

9

900.638

8

279.088

9

367.602

o

designa. nos termos da Lei Delegada ri 174, de 26 de janeiro de 2007,
e Decreto n" 44.460. de 12 de fevereiro de 2007, MARIA DE LOURDES DUTRA ORNELLAS OLIVEIRA. MASP 360413-9, para a
função gratificada FGD-1 SU304. da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.
designa, nos temos do Lei Delegada ri 174, de 26 de janeiro de 2007,
e Decreto n" 44.460, de 12 de fevereiro de 2007, DAURA AZEVEDO
CARVALHO BARROS, MASP 209741-8, para a função gratificado
!'GD-I SUJO], da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.
PELA SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E
GESTÃO
exonera/dispenso. nos termos da alínea "h" do an. 106. da Lei 869. de 5
de julho de 1952, os servidores abaixo relacionados, dos respectivos
cargos em comissão, da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO:
NOME

MASP
ASSESSOR IV
4
612.885

I

RENATA .
APARECIDA DE
SOUZA
ASSESSOR URIDICO
REINALDO DA
2
1.141.300
MATTA MACHADO

DIRETOR DE PROJETO
ELIANA DA
9
1.049.478
CUNHA MESSIAS
DOS SANTOS
JOAQUINA JULIA
O
1136.470
MARTINS
DIRETOR
353.309

RENATA LÚCIO
OURIVIO
MARIA DE FATIMA
9
324.905
RODRIGUES
NASCIMBENE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
BEATRIZ ISABEL
5
369745
DA SILVA
ELKER LIMA
3
1.138.142
GLORIA
ENEIDA DIAS DE
O
900.618
AQUINO
IRENO DIAS DE
9
368.598
ARAUJO FILHO
LON1 ANDRADE
4
371.348
CARLOS
MÁRCIO REIS
9
367.985
8

209.723

6

365.219

5

367.933

9

MARIA DE
LOURDES SANTOS
MIGUEL
FRANCISCO
TENORIO
NILTON ANTONIO
DE SOUZA

CODIGO
MG
09

PH20

MG
18

PI104

MG
88

P819

MG
88

PI118

MG
06
MG
05

P1107
.
P1102

EX
06
EX
06
EX
06
EX
06
EX
06
EX
06
EX
06
EX
06

P1421

EX
06

£1102
£1116
PI135
P1124
P1123
P1139
P828

PHIO

ELCE CLARA DOS SANTOS
ILKA DE ALMEIDA
MARCONDES
MARIA APARECIDA
MOREIRA DE LIMA
MAURO CÉSAR DA
SILVEIRA
NILSON HONORATO
BRAGA
SOL1MAR ASSIS DE
ARAUJO
TERESA CRISTINA
BARBOSA SANTIAGO

FG-CA57
FG-CA73
FG-CA94
FG-CA162
FG-CAI17
FG-CA151
FG-CA142

GERENTE DE ÁREA
FG-GA14
MARIA DAS GRAÇAS DE
9
900.082
SOUZA
FG-GA50
RENATA ALVES PEREIRA
2
1.083.932
SUPERVISOR DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
FO-SA243
ELIANDERSON PAULO
365.560 2
ROCHA
FG-SA313
ROSEMARY FELICIO DE
1
371.241
SOUSA E SILVA
I
dispensa THAIS DE CASTRO MAGALHAES, MASP 1050607-9,
da função gratificada de Coordenador de Atividade Central, codigo
FG.CA 124, da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO, a punir de 21103/2007.
dispensa, no uso de suas atribuições, PATRICIA REJANE LIMA
CAMPOS. MASP 612796-3, da funçao gratificada FG13.7 PH111. da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
SEBASTIÃO RAIMUNDO MARIANO, MASP 374894-4, da função
gratificada FGD-9 £8142. da Secretaria de Enodo de Planejamento e
Gestão.
LAVRA GONÇALVES NOGUEIRA, MASP 322868-1, da função
gratificada FGD-7 £1178. da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão.
ANA LUCIA ARAÚJO CARDOSO. MASP 903193-1, de função
gratificada FGD-1 £11437, da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão.
exonera, nos termos da alfnea "h" do art. 106. da Leia' 869, da 5 de julho de 1952, ANA MARIA CHAVES, MAS? 352338-8, do cargo de
provioneato em maninho DAD-6 P8445, da Secretarie de Estado de
Planejamento e GeS150,
designa, nos termos do I r do art. 1' do Decreto e 10.962, de 2 de
fevereiro de 1968. e tendo em vima a Lei Delegada ti 174, de 26 de janeiro de 2007, ao Decreto ri 44.460, de 12 de fevereiro de 2007, ELIANA DA CUNHA MESSIAS DOS SANTOS, MASP 1049478-9,
para o cargo de provimento em comissão DAD-6 P11479, de recruta.
meato amplo, da Secretaria de Estado de Planejamesuo e Gestão.
SEBASTIÃO RAIMUNDO MARIANO, MASP 374894-4, para o
cargo de provimento em comissão DA D-6 £11445. de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. para responder
pela Diretoria Central de Supervisão do Pmcesso de Pagamento.
designa, nos termos da Lei Delegada ti 170. de 26 de janeiro de 2007.
e Decreto n" 44.460, de 12 de fevereiro de 2007:
MAURO CFSAR DA SILVEIRA. MASP 1128060-9, para o função
gratificada FGD-9 141120, da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão;
TERESA CRISTINA BARBOSA SANTIAGO. MASP 367602-0,
para a função gratificada FGD-9 P11150. da Secretaria de Estado de
PIODejOnlent0 e Gastar':
CARLOS AUGUSTO MEIRELES DO NASCIMENTO, MASP
347579-5, paru a função gratificada FGD-9 P1157, da Secretarie de Estudo de Planejamento e Gestão;
ILKA DE ALMEIDA MARCONDES, MASP 343601-1,
a fura..
. . para
.
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