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

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

ESCLARECIMENTO 06  
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 17/05/2018 18:05 
 
Após leitura do edital, seus anexos e esclarecimentos, baixados no site da Instituição 
através do http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMGE/126-18/ temos mais 
algumas e dúvidas sobre o instrumento convocatório. 
 
Nossa empresa normalmente oferta preço relacionando a área (m²) ou em se 
tratando de propostas mais específicas, em comprimento (m) ou (km). 
 
Gostaríamos de entender melhor como ofertaremos valores unitários (em %) e 
valores globais em reais (R$), como solicitado no instrumento convocatório. 
 
Gostaríamos de entender também como serão feitos os pagamentos das etapas. 
Os percentuais ofertados na tabela, serão de desembolso da contratante ou serão 
percentuais fazendo referencia a cada projeto em prol do preço total global. 
 
Caso possível, esclarecer de forma mais didática essas questões. 
 
RESPOSTA: 
 
Os valores unitários de cada item deverão ser ofertados em reais na última coluna 
do Anexo IV, sendo que o somatório dos mesmos deve corresponder ao valor global 
da proposta. Os percentuais apresentados na coluna “Valor (%)” indicam a 
representatividade de cada item em relação ao valor global e deverão ser 
respeitados. 
 
De acordo com o item 21.2 do Termo de Referência: “Os pagamentos dos serviços 
objeto da presente licitação serão feitos em parcelas, conforme Planilha de 
Quantidades e Preços e serviços efetivamente executados, após a comprovação 
dos serviços efetivamente prestados e da execução física das etapas previstas no 
item “20 – Fluxo de Entregas e Aprovação”, cujos pagamentos serão efetuados até 
o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao da medição”.  
 
Ou seja, cada etapa será paga conforme o somatório dos valores de cada item da 
mesma, desde que efetivamente executado e aprovado. 
 
 

http://www.codemge.com.br/
http://www.codemig.com.br/licitacoes/CODEMGE/126-18/
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ESCLARECIMENTO 07  
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 17/05/2018 20:07 
 
Sobre ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (pag. 42) somatório da 
ETAPA das porcentagens relativas a cada disciplina não correspondem com a soma 
dos valores individuais indicados na planilha. 
 
EXEMPLO - ETAPA 3 - valor total da porcentagem: 36%, quando, se somarmos um 
a um, resulta em um total de 25%. 
 
RESPOSTA: 
 
No anexo IV, houve um erro material nos valores dispostos na quinta coluna “Valor 
(%)”, que deverão ser substituídos pelos valores apresentados na última coluna da 
Planilha de Quantidades e Preços do Termo de Referência páginas 7 a 10, 
integrante do Edital. 
 
 

ESCLARECIMENTO 08 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 20/05/2018 21:21 
 
Favor esclarecer o seguinte item do ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA DA 
LICITAÇÃO MODO DE DISPUTA FECHADO N° 08/2018: 
 
"6. As exigências (itens 22.2 e 22.3) foram adotadas com observância às parcelas 
de maior relevância técnica e valores significativos do projeto conceitual do objeto 
em questão, sendo que as quantidades indicadas não ultrapassam 50% dos 
quantitativos do objeto, conforme orientação do TCU". 
 
Para que as quantidades não ultrapassem 50% dos quantitativos do objeto, não será 
possível atingir a quantidade mínima exigida no edital. 
 
Dessa maneira, solicitamos a ratificação desse item, ou a exclusão do mesmo. 
 
RESPOSTA: 
 
O item 6 das “Observações” do item 22.3 do Termo de Referência está correto, pois 
apresenta a justificativa da área técnica pela adoção dos quantitativos requeridos 
para a comprovação técnico-operacional da licitante (item 22.3). Os atestados a 
serem apresentados pelas licitantes deverão conter quantitativos iguais ou 
superiores àqueles indicados nos itens 22.3.1 a 22.3.7.  
 
Belo Horizonte, 22 de maio de 2018.  
 
 
Denise Lobato de Almeida  
Comissão Permanente de Licitação 

http://www.codemge.com.br/

