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OBJETO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
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SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 	
FSOLICITAÇÃON": FOLHA CODEMIG  356/09 	1/1 

1 UNIDADE SOLICITANTE: 	 CENTRO DE CUSTO: 
PRES (CAMG) 	 CENTRO ADMINISTRATIVO 

1 DESTINO DO SERVICO: 	 'VALOR ESTIMADO: 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 	 R$ 26.183.56178 

OBJETO: 
Licitação visando a contratação de empresa para fornecimento do sistema completo da Central de Água 
Gelada, inclusive tubulações das Redes Externas para atender as edificações do Complexo denominado 
"Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais". 

PRAZO DE DURAÇÃO: 	 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
150 dias 	 lCronograma previsto, em anexo 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Documentação anexa (meio digial): 

1 - Projetos executivos de 
- Arquitetura; 
- Estrutura; 
- Instalações (elétrica, hidro-sanitária) 
- Ventilação; 

2 - Memoriais descritivos (geral e ventilaçaõ); 

3- Cronograma físico-financeiro (previsão); 

4 - Planilha orçamentária de referência e especificações técnicas; 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

SOLICITANTE APROVACÃO AUTRIZ CÃO 	\ 
GERÊNCIA DIRETOR DA4R'.. DIAF 	 \ RESIDÊNCIA 

-fiyitt 1 	
•,, 	( CREA 17.743/o 
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SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 
iC'C 35:6109  

0L 0 N°: FOLHAN0: 

gD MIo & 	G* 

riIDADE SOLICITÀNTE: 	 CENTRO DE CUSTO: 

PRES (CAMG) 	 CENTRO ADMINISTRATIVO 
LOR ESTIMADO: 

DESTINO DO SERVICO: 	 [R$ CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 	26.183.561,78 

OBJETO: 
Licitação visando a 	contratação de empresa para fornecimento do sistema completo da Central de Água 
Gelada, inclusive tubulações das Redes Externas para atender as edificações do Complexo denominado 
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais". 

PRAZO DE DURAÇÃO: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

150 dias Croriograma previsto, em anexo 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Documentação anexa (meio digial): 

1 - Projetos executivos de 
- Arquitetura; 
- Estrutura; 
- Instalações (elétrica, hidro-sanitária) 
- Ventilação; 

2 - Memoriais descritivos (geral e ventilaçaõ); 

3- Cronograma físico-financeiro (previsão); 

4 - Planilha orçamentária de referência e especificações técnicas; 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

SOLICITATE - 	APROVACÃO AUT3IZACÃO \ 
GERÊNCIA 

/ 

DIRETOR DAÁREA DIAF PRESIDÊN IA 

i 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Este termo de referência tem por objetivo disciplinar a contratação, por pregão 
presencial, de empresa especializada ou consórcio de empresas para fornecimento 
e instalação DO SISTEMA DA CENTRAL DE AGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, identificado na conformidade 
das especificações técnicas do presente termo de referência, do edital e dos anexos, 
que dele fazem parte integrante independentemente de transcrição. 

JUSTIFICATIVA 

É imperativo a contratação de um sistema de produção de água gelada para 
abastecer todas as instalações dos prédios componentes do complexo da Cidade 
Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

[s] :J 

O fornecimento será executado em item único, por preço global, compreendendo o 
fornecimento e instalação do sistema completo de Central de Água Gelada inclusive 
tubulações das redes externas para atender a Cidade Administrativa do Estado de 
Minas Gerais, de acordo com as especificações técnicas, itens e quantitativos 
definidos no memorial, documentos técnicos e projetos disponibilizados nos anexos 
do presente termo de referência. 

ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO A - MEMORIAL 
ANEXO B - PROJETOS 

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Nenhum componente dos equipamentos especificados poderá apresentar 
qualquer conexão, fios ou outros elementos que indiquem erro ou imprecisão 
de projeto da parte do fabricante ou do montador/integrador. 
Deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo 
vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, 
reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado. 
Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão 
atender às especificações do Edital (mesmo modelo, marca, componentes e 
versão). 
A Contratante reserva-se o direito de mandar proceder, por laboratórios ou 
técnicos devidamente qualificados, a seu exclusivo critério, testes dos .. 
equipamento, para comprovação das especificações de qualquer 
componente. 

Rua Airiiors, 1697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 
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A Contratante reserva-se o direito de testar e avaliar, através de visitas à 
linha de produção/distribuição, os equipamentos e/ou os conjuntos objeto 
desta licitação, para verificação pontual de atendimento às exigências das 
especificações técnicas. 
As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser 
igualadas ou superadas por soluções divergentes das especificadas, 
mantidas as exigências de padrão, performance e funcionalidades do 
ambiente. Para tal, o licitante deverá registrar este fato em sua proposta e 
encaminhar, oportunamente, para a Contratante, documentação técnica e 
explicações que permitam manifestação fundada e conclusiva sobre a 
equivalência ou superioridade da solução divergente. 
Não serão aceitas, sob pena de desclassificação, propostas com opções para 
subitens ou componentes além do especificado. Essa disposição não conflita 
com o disposto no item anterior. Soluções divergentes podem, se assim o 
entender o licitante, serem apresentadas em substituição às especificações 
exigidas, mas não como uma opção para que a Contratante escolha entre o 
especificado e a solução divergente. O concorrente deve oferecer, 
exatamente, o solicitado ou algo que a isto seja equivalente ou superior. 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

O licitante deverá indicar na proposta as marcas e modelos dos 
equipamentos, declarando expressamente que os mesmos atendem às 
exigências de consumo máximo da planilha de preços unitários e 
especificações, bem como aponte fornecedor tecnicamente qualificado pela 
fábrica do equipamento para executar esta parcela do serviço. 
Caso a empresa apresente equipamento equivalente, a proponente deverá 
apresentar similaridade desde que sejam atendidos os pré-requisitos de: 
consumo máximo, gás ecológico R134A e modelos de compressores, 
conforme especificações constantes da planilha de preços unitários. 
Certificação da fabricante do equipamento que ateste que o equipamento 
apontado pelo licitante atende às exigências de consumo máximo exigidas 
pela CODEMIG, bem como ateste que o fornecedor indicado pelo licitante 
está tecnicamente apto a instalar, dar manutenção e operar o referido 
equipamento e pode fornecer o mesmo. 
A proponente deverá apresentar certificação de ISO 9001 :2000 afim de que 
sejam resguardadas as condições técnicas para a execução do sistema. Em 
caso de participação em consórcio, ambas as consorciadas deverão 
apresentar certificação. 
Os equipamentos serão dadas como recebidos mediante a entrega e 
instalação dos mesmos e formalização do termo de recebimento na forma 
definida na minuta contratual. 

LOCAL E PRAZO DE INSTALAÇÃO DO OBJETO 

1. O sistema será entregue instalado e funcionando na Cidade Administrativa de 
Minas Gerais - endereço à MG 010. 

Rua Aimores, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte MG 
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O prazo de entrega dos equipamentos e sua instalação será no máximo de 
150(cento e cinquenta) dias, contados da assinatura do respectivo contrato, 
na conformidade do cronograma físico que integra o presente termo de 
referência, para todos os fins e efeitos, como se nele transcrito estivesse. 
A proponente deverá considerar em sua proposta um período de 6 (seis) 
meses de manutenção e ajustes do equipamento sem ônus para a 
contratante, sendo que neste período será também feito o treinamento de 
uma equipe da CAMG que deverá operar o sistema em definitivo. 

PRAZO DE MANUTENÇÃO 

O prazo de manutenção do sistema objeto do fornecimento é de 6 (seis) 
meses, a contar do recebimento definitivo. 
No prazo referido, as condições registradas na proposta e constantes do 
respectivo Termo de Manutenção, a(s) Contratada(s) compromete(em)-se em 
manter os equipamentos por ela(s) fornecidos em perfeito funcionamento, 
configurados da forma especificada neste Termo de Referência e seus 
anexos, no local de sua instalação, responsabilizando-se pela manutenção e 
ajustes dos equipamentos sem ônus para a Contratante. 
No período de manutenção é admitida a troca de equipamentos defeituosos 
por outros iguais ou de tecnologia superior, desde que aprovado pela 
Contratante 

ESTIMATIVA DE CUSTO 

O preço estimado global total para todos os itens é de R$ 26.183.561,76 (vinte e 
seis milhões, cento oitenta três mil, quinhentos sessenta e um reais, setenta e 
seis centavos). 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado da seguinte forma: 
- 	2% (dois por cento) do valor global na assinatura do contrato; 
- 88% (oitenta e oito por cento) do valor global em parcelas iguais, 

mensais (30 dias) e sucessivas, mediante medições, conforme 
cronograma físico; 

- 10% (dez por cento) do valor global na entrega final e testes, 
mediante aprovação do sistema pela CODEMIG 

DEMAIS CONDIÇÕES 

Será permitida a participação de consórcios desde que não ultrapasse o limite 
de duas empresas por consórcio. 
Efetuar visita ao local onde serão realizados os serviços através de RT da 
empresa afim de inspecionar o local e coletar informações de todos os dados 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - BeJo Horizonte - MG 	 3 
CEP 30140071 - Tel. (31) 3207-8900 

Fax (31) 3273-3060 	www.codemig.com.br 	 - 
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e elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta a ser 
apresentada no pregão presencial. 
Apresentar atestado de capacidade técnica do responsável técnico (RT) da 
empresa, devidamente certificado pela entidade profissional competente 
(CREA) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
comprovando a execução de sistema de condicionamento de ar - Central de 
Agua Gelada - com capacidade mínima de 4.600 TR's. 
O RT deverá pertencer ao quadro permanente de funcionários da empresa ou 
consórcio licitante comprovando o vínculo através da cópia da CTPS ou ficha 
de registro do empregado ou cópia do contrato social ou estatuto da empresa 
(no caso de sócio ou diretor). 
A qualificação econômico-financeira será feita por comprovação de Índice de 
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), maiores de 01 (um), bem como 
com a comprovação de patrimônio líquido de, no mínimo, 10 % (dez por 
cento) do valor estimado da licitação. 
A entrega dos equipamentos e sua instalação deverá ser executada em 
horário comercial 
Em nenhuma hipótese a CODEMIG efetuará qualquer pagamento adicional 
ou concederá dilatação de prazo, ressalvados casos fortuitos e motivos de 
força maior, devidamente caracterizados. 
A montagem e instalação obedecerão rigorosamente às especificações 
técnicas constantes das especificações técnicas integrantes do presente 
termo de referência. 

Belo Horizonte, 20 de julho de 2009. 

Fernando Vittori Filho 
CREA1 7.743/D-1VIG 

Rua Airnorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 	Tel.. (31) 3207-8900 

Fax 	(31) 3213-3060 - www.00demig.com  br 
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CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CENTRAL DE ÁGUA GELADA CENTRAL - EQUIPAMENTOS E REDES EXTERNAS 

DATA: 	15107/09 

CRONOGRAMA 	FISICO FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO 
II 	 j 	 II  

VAI ORES (R$) 
1 

DURAÇÃO 0 	 30 60 90 120 150 
INICIO FIM 

523.67124  MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 523.671,24 O 	30 

 CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.403.863,03 O 	45 2.042.317,82 1.361.54521 

 ENTREGA DE MATERIAL DUTOS 261.835,62 50 	60 261.835,62 

 MONTAGEM DE REDE DE DUTOS 261.835,62 60 	120 130.91781 130.917,81 

 ENTREGA DE MATERIAL HIDRÁULICO 3.665.69865 50 	60 1.832.849,33 -1.832.849,32 

 MONTAGEM DA REDE HIDRÁULICA 2.094.684,94 60 	135 837.87398 837.873,98 418.936,98 

 ENTREGA DE MATERIAL DE ISOLAMENTO TÉRMICO 1.309.178,09 50 	60 1.309.178,09 

 MONTAGEM DO ISOLAMENTO TÉRMICO 916.42466 60 	140 366.569,86 366.569,86 183.284,94 

 ENTREGA / INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
9.1 CHILLERS 5.236.712,35 100 	130 4.189.369,88 1.047.342,47 

9.2 CLIMATIZADORES 261.835,62 50 	60 261.835,62 

9.3 BOMBAS 523.671,24 75 	90 523.671,24 

9.4 TORRES 1.832.84932 75 	105 1.374.636,99 458.212,33 

 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO 
10.1 ENTREGA DE QUADROS ELÉTRICOS 1.309.178,09 75 105 981.883,57 327.294,52 

10.2 ENTREGA DO MATERIAL ELETRICO 523.671,24 50 60 523.671,24 

10.3 ENTREGA DAAUTOMAÇÃO 654.589,04 75 90 654.589,04  

10.4 INSTALAÇOES ELETRICAS / AUTOMAÇAO 785.506,85 90 140 392.753,43 392.753,42- 

 AJUSTES / TESTES FUNCIONAMENTO / APROVAÇÃO FINAL / DESMOBILIZAÇÃO 2.618.356,18 120 150 2.618.356,18 

TOTAIS 26_183_561,78 2565989,06 5550915,11 6702__991,81 6702 _991,81 4660_673,99 



Sistema de produção de água gelada da CAMG 

Planilha de preços unitários e global estimados para cada item como referência para julgamento do progoeiro 

VENTILAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 
1.1 UNIDADES RESFRIADORAS 
111 UNIDADE 	RESFRIADORA 	COM 	COMPRESSOR 	TIPO 	CENTRIFUGO 

MODELO 1 9XR. REFERENCIA TRANE, CARRIER OU EQUIVALENTE 

Pç 5 R$ 1 319 611,74 R$ 6 596058,72 

CAPACIDADE = 1000TR 

VAZÃO - ÁGUA GELADA = 432,4 m3/h 
TEMPERATURA ÁGUA GELADA: 
Operação normal = 14 / 7°C 
Operação carga parcial (SO%) = 10,4917 °C 

VAZÃO - ÁGUA DE CONDENSAÇÃO = 640 m31h 
TEMPERATURA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO: 
Operação normal = 29,5 135 °C 
Operação parcial (50%) = 18,33 / 21,09°C 
POTÊNCIA. 548 KW - plena carga 

265 KW - carga parcial / 50% - Conforme ARI 
COP -PLENA CARGA = 6,4 
TENSÃO = 380 V/ 3ff 60HZ 
REFRIGERANTE = R-134a 
COMPRESSOR = CENTRÍFUGO / TIPO HERMÉTICO 

11.2 UNIDADE RESFRIADORA COM COMPRESSOR TIPO PARAFUSO, MODELO 
23XRV, REFERÊNCIA TRANE, CARRIER OU EQUIVALENTE 

Pç 5 R$ 836 093,60 R$ 4 180 467,98 

CAPACIDADE = 550 TR 

VAZÃO - ÁGUA GELADA = 238 m3/h 
TEMPERATURA ÁGUA GELADA: 
Operação normal = 14 17 °C 
Operação carga parcial (50%) = 10,49 / 7°C 

VAZÃO - ÁGUA CONDENSAÇÃO = 351 mfh 
TEMPERATURA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO. 
Operação normal = 29.5/35 °C 
Operação parcial (50%( = 18.33 / 21.09°C 
POTÊNCIA: 301 KW— PLENA CARGA 

77 KW - CARGA PARCIAL / 50% - Conforme ARI 
COP -PLENA CARGA = 6,4 
TENSÂO=380V/3f/60 HZ 
REFRIGERANTE 	R-134a 
COMPRESSOR = PARAFUSO / TIPO HERMÉTICO 

1.2 BOMBAS CENTRIFUGAS 
1 2 1 BOMBAS CENTRÍFUGAS DE ÁGUA GELADA, REFERÊNCIA KSB OU 

EQUIVALENTE  
1 2 11 CIRCUITO PRIMÁRIO 1(1 UNIDADE RESERVA) 

Pç 6 R$ 22897,02 R$ 137.382,11 

MODELO = 150-250 MEGANORM OU EQUIVALENTE 
VAZÃO = 432,4 m3/h 
ALTURA MANOMÉTRICA = 15 MCA 
POTÊNCIA = 40 CV 

1.2.1.2 CIRCUITO PRIMÁRIO 2(1 UNIDADE RESERVA) 

Pç 6 R$ 16.868,50 R$ 101.211,02 

MODELO = 125-200 MEGANORM OU EQUIVALENTE 

VAZÃO = 238 m3/h 
ALTURA MANOMÉTRICA = 15 MCA 
POTÊNCIA = 20 CV 

12.2  BOMBAS 	DE 	ÁGUA 	DE 	CONDENSAÇÃO, 	REFERENCIA 	KSB 	OU 
EQUIVALENTE  

1 22 1 CIRCUITO 1(1 UNIDADE RESERVA) 

Pç 6 R$ 41 246,04 
/ 

R$ 264 > 

MODELO = 200-315 MEGAEXTENSION OU EQUIVALENTE 

VAZÃO = 640 m3/h 
ALTURA MANOMÉTRICA = 25 MCA 
POTÊNCIA = 100 CV 

1 2.22 CIRCUITO 2(1 UNIDADE RESERVA) 

Pç 6 RS 25.846,28 

L)L; 

r\s1.,71 

MODELO = 150-250 MEGANORM OU EQUIVALENTE  

VAZÃO = 351 m3/h 
ALTURA MANOMÉTRICA = 25 MCA 
POTÊNCIA = 50 CV 



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 

1.3 TORRES DE RESFRIAMENTO 
1 3 1 TORRE 	DE 	RESFRIAMENTO 	EM 	FIBRA. 	COM 	ENCHIMENTO 	EM 

POLIPROPILENO MODELO = ASP 3100 / 5 / 30 14 - BAG, REF ALFATERM 
OU EQUIVALENTE 

Pç 9 RS 165.687,32 R$ 1 491 185,88 

VAZÃO = 550 m3/h 
TEMPERATURAS = 35 /29,5/24,5 °C 
POTÉNCIA = 30 CV 

1.4 SISTEMA MULTI-SPLIT 
1 4 1 SISTEMA 	MULTI-SPLIT, 	TIPO 	"VRV, 	REFERÊNCIA 	HITACHI 	OU 

EQUIVALENTE, COMPOSTO BASICAMENTE POR:  
1 4 11 UNIDADE CONDENSADORA 

Pç 2 R$ 27.234,03 R$ 54.468,05 MODELO = RAS20FSN1 (191000 BTU/H) 

1.4.1.2 UNIDADE EVAPORADORA 

Pç 4 R$ 3.486,99 R$ 13947.94 RPC 4,0 (38220 BTU/H) 

1 4 1.3 UNIDADE EVAPORADORA 

Pç 4 RS 4.420.16 R$ 17.680.64 RPC 5,0 (48460 BTU/H) 

1.4.1.4 TUBULAÇÃO 	DE 	COBRE 	(MATERIAL+INSTALAÇÃO, 	INCLUINDO 
CONTROLES) Cj 1 R$ 31.072,08 R$ 31.072,08 

1.5 VENTILADORES 
1.5.1 VENTILADOR CENTRÍFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO TIPO SIROCO, COM 

CARCAÇA E ROTOR EM CHAPA GALVANIZADA E EIXO EM AÇO CARBONO, 
REFERÊNCIA BERLINNER LUFT OU EQUIVALENTE  

1.5 1.1 MODELO = BSS-225 

Pç 1 R$ 1.698,11 R$ 1.698,11 

VAZÃO = 1200 m3/h 
PRESSÃO EST. DISP. = 25 MMCA 
POTÊNCIA = 0,33 CV 

1.5.2 CAIXA VENTILADORA DOTADA DE VENTILADOR CENTRIFUGO DE DUPLA 
ASPIRAÇÃO, TIPO SIROCO, COM CARCAÇA E ROTOR EM CHAPA 
GALVANIZADA E EIXO EM AÇO CARBONO, REFERÊNCIA BERLINNER LUFT 
OU EQUIVALENTE  

1.5.2.1 MODELO = BBS-800 

Pç 1 R$ 9.103,34 R$ 9.103,34 

VAZÃO = 25400 m3/h 
PRESSÃO EST. DISP. = 20 MMCA 
POTÊNCIA = 4 CV 

1.5.2.2 MODELO= BBS-1000 

Pç 1 R$ 32.050,31 R$ 32.050,31 

VAZÃO = 89600 m/h 
PRESSÃO EST. DISP. = 20 MMCA 
POTÊNCIA = 25 CV 

1.6 DUTOS 
1.6,1 DUTO EM CHAPA GALVANIZADA FLANGEADO, INCLUINDO JUNTAS, 

JOELHOS, 	DEFLECTORES, 	CAPTORES, 	SUPORTES 	E 	DEMAIS 
ACESSÓRIOS  

1.6.1.1 DUTOS - CAG Kg 16.000 R$ 19,29 R$ 308.586,67 

16.1.2 DUTOS - SUBESTAÇÃO Kg 5.200 R$ 19,29 R$ 100.290,67 

1.6.1.3 DUTOS - TELECOM Kg 950 R$ 19,29 R$ 18.322,33 
1.6 1.4 DUTOS - CIRCULARES Kg 700 R$ 19,29 R$ 13.500,67 

1.7 DIFUSÃO  
1 7 1 GRELHA 	DE 	SIMPLES 	DEFLEXÂO, 	COM 	REGISTRO 	EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO, MOD. AT/AG. REF. TROX OU EQUIVALENTE  
1.7.1.1 122,5 X 82,5 Pç 9 R$ 488,53 R$ 4.396,74 
1 71.2 82,5 X 42,5 Pç 6 R$ 320,90 R$ 1.925,38 
1 7.1.3 32,5 X 16,5 Pç 4 R$ 92,09 R$ 368,36 

1 7.2 GRELHA 	DE 	DUPLA 	DEFLEXÃO, 	COM 	REGISTRO 	EM 	ALUMÍNIO 
ANODIZADO, MoO. AT / DG, REF TROX OU EQUIVALENTE  

1 72.1 32,5 X 16,5 Pç 6 R$ 101,07 R$ 606,40 

1 7 3 VENEZIANA PARA FIXAÇÃO EM PORTA/DIVISÓRIA, MOD, AGST, REF TROX 
OU EQUIVALENTE  

1 7.3.1 42,5 X 42,5CM Pç 2 R$ 160,87 R$ 321,73 

17.4 
_______ O/A. REF TROX OU EQUIVALENTE  

1.7.4.1 

GRELHA DE PISO EM FERRO FUNDIDO, COM CESTA COLETORA MOD. AF-

122,5 X 52.5CM Pç 24 R$ 830,90 RS 19.941,52 



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 

1.8 TUBULAÇÃO HIDRÁULICA 
1 	8.1 TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ÁGUA GELADA EM AÇO CARBONO 

PRETO GALVANIZADO, COM EXTREMIDADES FLANGEADAS /ASTM-A-53 E 
ABNT NBR 5590, SCHEDULE 40, COM LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 
35 000 pai - GRAU 8 e RESISTÉNCIA MÍNIMA À TRAÇÃO DE 60.000 psi - 
GRAU B (INCLUÍNDO JUNTAS, CURVAS. CONEXÕES E SUPORTES) 

1 	8.1.1 DIÂMETRO = 200MM M 191 R$ 923,81 R$ 176,447,74 
1.8.1.2 DIÂMETRO = 250MM M 156 R$ 1 263,99 R$ 197 182.41 
1 	8.1.3 DIÂMETRO = 350MM M 264 R$ 1.800,54 R$ 475.342,13 
1.8.1.4 DIÂMETRO = 500MM M 24 R$ 2.623,52 R$ 62.964,59 
181.5 DIÂMETRO = 700MM M 102 R$ 3.828,25 R$ 390.481.51 

1.82 TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO EM AÇO 
CARBONO PRETO GALVANIZADO COM EXTREMIDADES FLANGEADAS / 
ASTM-A-53 	E 	ABNT 	NBR 	5590, 	SCHEDULE 	40, 	COM 	LIMITE 	DE 
ESCOAMENTO MÍNIMO DE 35.000psi - GRAU B e RESISTÊNCIA MÍNIMA À 
TRAÇÃO 	DE 	60.000psi 	- 	GRAU 	8 	(INCLUÍNDO 	JUNTAS, 	CURVAS, 
CONEXÕES E SUPORTES)  

1.8.2.1 DIÂMETRO = 250MM M 127 R$ 1.263,99 R$ 160.526,65 
1.8.2.2 DIÂMETRO = 300MM M 173 R$ 1.528,50 R$ 264.430,25 
1.8.2.3 DIÂMETRO = 350MM M 156 R$ 1.800,54 R$ 280 883,99 
1.8.2.4 DIÂMETRO =450MM M 102 R$2.221,01 R$226.542,71 
1.6.2.5 DIÂMETRO =600MM M 192 R$ 3.680,73 R$706.699,81 
1.8.26 DIÂMETRO = 700MM M 36 R$ 3.828,26 R$ 137.817,00 
1.827 DIÂMETRO = 750MM M 54 R$ 4.113,51 , R$ 222.129,69 

1.9 ISOLAMENTO TÉRMICO - HIDRÁULICA  
1 9 1 ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA / 

ESPUMA ELASTOMÉRICA À BASE DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FATOR 
DE 	RESISTÊNCIA 	À 	DIFUSÂO 	DO 	VAPOR 	D'ÁGUA 	p 	k 	7.000, 
CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE 0,035 W/(m.K) à O °C, CLASSE M-1/FOGO, 
ISENTO DE CFC, REF. ARMAFLEX OU EQUIVALENTE 

1.9,1.1 DIÂMETRO =200MM-duplacamada2amantaM-99-E(2x1 9) M 191 R$651,53 R$124.443,08 
1.9.1.2 DIÂMETRO =250MM-duplacamada2amantaM-99-E(2x19) M 156 R$825,88 R$128.836,97 
1 9 1 3 DIÂMETRO =3SOMM-duplacamadamantaR-99+M-99-E(25+19) M 264 R$1.175,30 R$310.279,35 
1.9.1 4 DIÃMETRO=500MM-duplacamada2xmantaR-99(2x25) M 24 R$1.658,30 R$39.799,26 
1.9.1.5 DIÂMETRO=700MM-duplacamada2xmantaR-99(2x32) M 102 R$2.238,00 R$228.276,11 

1.10 VÁLVULAS DE REGULAGEM HIDRÁULICA 
110.1 VÁLVULAS DE BALANCEAMENTO FLANGEADAS ANSI 150 COM CORPO EM 

FERRO FUNDIDO NODULAR E INTERNOS EM AMETALDE, VOLANTE EM 
POLIAMIDA, CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA DE 10 kg/cm2. REF. T&A OU 
EQUIVALENTE, 	COM 	PONTO 	PARA 	TOMADA 	DE 	PRESSÃO, 
TEMPERATURAE TRAVA  

1.101.1 STAF200(EVAPORADOR)COMISOLAMENTOTÉRMICO Pç 5 R$5.256,04 R$26.280,18 
1101.2 STAF 250 (EV APORADOR) COM ISOLAMENTO TÉRMICO Pç 5 R$5.761,45 R$28.807.27 
1.101.3 STAF250(CONDENSADOR)SEMISOLAMENTOTÉRMICO Pç 5 R$5.761,45 R$28.807,27 
1.10.1.4 STAF300(CONDENSADOR)SEMISOLAMENTOTÉRMICO Pç 5 R$6,976,76 R$34.883.82 

1.11 FECHAMENTO HIDRÁULICO 
1.11 	1 CONJUNTO 	DE 	FECHAMENTO 	HIDRÁULICO 	PARA 	UNIDADE 

RESFRIADORA 	(2 VÁLVULAS 	DE 	BLOQUEIO-GAVETA 	COM 	HASTE 
ASCENDENTE, SENDO 1 MOTORIZADA + 2 TERMÕMETROS + 2 PONTOS 
DE PURGA + 2 JUNTAS AMORTECEDORAS + 1 MANÕMETRO DIFERENCIAL 
+ PTO DE DRENO + TÊ COM REDUÇÃO PARA TERMOSTATO) 

1.11 	1.1 DIÂMETRO=200MM(EVAPORADOR) Cj 5 R$4.186,37 R$20.931,84 
1.11 	1 2 DIÂMETRO=250MM(EVAPORADOR) Cj 5 R$6961,48 R$34.757,40 
1.11 	1.3 DIÂMETRO=250MM(CONDENSADOR) Cj 5 R$6.948,15 R$34.740,74 
1.11.1 	4 DIÂMETRO=300MM(CONDENSADOR) Cj 5 R$8.932,31 R$44.661,56 

1 11 2 CONJUNTO 	DE 	FECHAMENTO 	HIDRÁULICO 	PARA 	TORRE 	DE 
RESFRIAMENTO (2 VÁLVULAS DE BLOQUEIO-GAVETA COM HASTE 
ASCENDENTE + 2 JUNTAS AMORTECEDORAS)  

1.11.2.1 DIÂMETRO =300MM Cj 9 R$8795,48 R$79.159,34 

111 3 CONJUNTO DE FECHAMENTO HIDRÁULICO PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS 
/ SUCÇÃO (1 VÁLVULA DE BLOQUEIO-GAVETA COM HASTE ASCENDENTE  
+ 1 FILTRO Y COM CESTO DE INOX + 1 TERMÔMETRO + 1 JUNTA 
AMORTECEDORA + FLANGE + 1 MANÔMETRO DIFERENCIAL + REDUÇÃO  
EXCENTRICA)  

t/ 

1.11.3.1 DIÂMETRO = 200MM Cj 6 R$2.959,22 R$17.755,30 
111 32 DIÂMETRO = 250MM Ci 6 R$5.350,60 R$32.103.61 
1.11 	3.3 DIÂMETRO = 250MM Cj 6 RS5.350,60.,  -1R532.103,61 
111 34 DIÂMETRO = 300MM Cj 6 R$8.890,61 f,'JIR$ 53.343,67 



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 

1 11 4 CONJUNTO DE FECHAMENTO HIDRÁULICO PARA BOMBAS CENTRIFUGAS 
/ RECALQUE (1 VÁLVULA GAVETA COM HASTE ASCENDENTE + 1 
VÁLVULA 	DE 	RETENÇÃO 	/ 	DUPLA 	PORTINHOLA 	+ 	1 	JUNTA 
AMORTECEDORA + FLANGE DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA)  

111 	4.1 DIÂMETRO = 2001VIM C• 6 RS 2.899,02 R$ 17.394.12 
1.11.4.2 DIÂMETRO = 250MM C' 6 R$ 5.209,11 R$ 31.254,67 
1.11.4.3 DIÂMETRO = 250MM Cj 6 R$ 5.209,11 R$ 31.254,67 
1,11.4.4 DIÂMETRO = 3001VIM Cj 6 R$ 8.709,62 R$ 52.257,71 

1.12 QUADRO ELÉTRICO  
1.121 

_______ 
QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO COMPONENTES E ENFIAÇÃO 220V- 
MONOFÁSICO-6OHZ  

1.12.1.1 QE-VRF / Evaporadoras = 2 KVA Pç 1 R$ 713,77 R$ 713.77 

1.12.2 QUADROS ELÉTRICOS, INCLUINDO COMPONENTES E ENFIAÇÃO 380V 

1.12.21 QE-URO1 = 675,6 KVA Pç 5 R$ 130 182.15 R$ 650.910,73 
1122.2 QE-URO2 = 368,5 KVA Pç 5 RS 73.204,76 R$ 366.023,80 
112.23 QE-CAG GERAL = 1179,73 KVA COM INVERSOR DE FREQÜÊNCIA Pç 1 R$ 238 192.74 R$ 238.192,74 
1.12.2.4 QE-VRF / Condensadoras = 50 KVA Pç 1 RS 9.811,22 R$ 9.811,22 

11.12.3 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA - QE's / EQUIPAMENTOS Cj 1 R$ 686.530,69 R$ 686.530,69 

1.13 AUTOMAÇÃO  
1.131 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE, COMPOSTO DE QUADROS DE 

AUTOMAÇÃO. CONTROLADORAS E SENSORES. INCLUINDO PROJETO DE 
AUTOMAÇÃO, PROJETO AS BUILT E DOCUMENTAÇÃO GERAL 

1.131.1 QUADROS DE AUTOMAÇÃO, INCLUINDO COMPONENTES E ENFIAÇÃO 
Cj 1 R$236 121,20 R$236.121,20 

1.13.1.2 CONTROLADORAS Cj 1 RS 367.379,99 RS 367.379,99 
1.13.1.3 SENSORES Cj 1 R$45.106,05 R$45.106.05 

1.14 DIVERSOS  
1.141 CONJUNTOAMORTECEDORES—UR55OTR Cj 5 R$4.089,74 R$20.448,70 
1.14.2 CONJUNTOAMORTECEDORES — UR 1000TR Ci 5 R$7.033,92 R$35.169,61 
1.14.3 CONJUNTOAMORTECEDORES — BOMBAS Cj 24 R$460,25 R$11.046,08 

REDES EXTERNAS 
TEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 
1 REDE EXTERNA DE VENTILAÇÃO  

1.1 TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ÁGUA GELADA EM AÇO CARBONO 
PRETO GALVANIZADO, COM EXTREMIDADES FLANGEADAS / ASTM-A-53 E 
ABNT NBR 5590, SCHEDULE 40, COM LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 
35 000 psi - GRAU B e RESISTÊNCIA MÍNIMA Á TRAÇÃO DE 60.000 pai - 
GRAU B (INCLUINDO JUNTAS, CURVAS, CONEXÕES E SUPORTES). 

1.1.1 DIÂMETRO =2SOMM M 1.044 R$ 1.418,03 RS 1.480.426.80 
11,2 DIÂMETRO = 700MM M 444 R$ 3.952,35 R$ 1.754.841,62 

12 APOIO PARATUBULAÇÕES EM CHAPA DEAÇO UN 248 R$187,61 R546.526,45 

13 ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA / 
ESPUMA ELASTOMÉRICA Á BASE DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FATOR 
DE 	RESISTÊNCIA 	À 	DIFUSÃO 	DO 	VAPOR 	D'ÁGUA 	L 	> 	7.0 
CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE 0,035 W/(m.K) à O °C, CLASSE M-1/FOGO 
ISENTO DE CFC, REF ARMAFLEX OU EQUIVALENTE 

1.3.1 IDIAMETRO = 250MM - dupla camada 2 x manta M-99-E (2x19) M 1.044 R$ 878,40 R$ 917.045,42 
1.3.2 DIÂMETRO = 700 MM - dupla camada 2 x manta R-99 (2x32) M 444 R$ 2.352.55 R$ 1.044.534,27 

TOTAL GERAL R$ 26.183.561,76 

«uL 
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Paulo Sérgio Dias Duarte 

De: 	ADM PRO DÂC [adm@prOdaC.c0m] 

Enviado em: segunda-feira 13 de julho de 2009 13:47 

Para: 	Paulo Sérgio Dias Duarte 

Assunto: 	CAMG - Cehtral de Água Gelada das Secretarias 1 e 2. 

ODEMIG 

t. Dr. Marcelo Nassif 

Prezados senhores, 

Estamos encaminhando, anexa, nossa proposta para fornecimento e instalação da Central de Água Gelada em 

referência. 

S€ 	riais, à disposição para quaisquer esclarecimentos, subscrevemo-nos. 

Ate n cio sa me nte 

Osmar dos Santos Fragata 
PRODAC AR CONDICIONADO LTDA. 

13/7/2009 
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São Paulo, 17 de junho de 2009 
CP-4309-004/09 

À 
CODEMIG - CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 

Rua Aimorés, 1697 - Bairro de Lourdes 
Belo Horizonte-MO 

At. Dr. Marcelo Nassif 

Prezados Senhores, 

Atendendo a solicitação de V. Sas., estamos apresentando nossa proposta para 
fornecimento e instalação da Central de Agua Gelada que atenderá aos prédios das 
Secretarias 1 e 2 e Convivência dc CAMG- Centro Administrativo de Minas Gerais - 
Belo Horizonte-MG. 

No aguardo de um pronunciamento por parte de V. Sas., colocamo-nos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamnte, 

PRO DAC IR 
Os mar dos San 
Diretor 

) LTDA. 

C/cópia Sr. Pulo Duarte 

1 
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OBJETIVO 

A presente proposta tem como objetivo o fornecimento de projeto executivo, 
equipamentos materiais e mão-de-obra especializada para instalação da 
Central de Agua Gelada que atenderá aos prédios das Secretarias 1 e 2 e 
Convivência do CAMG- Centro Administrativo de Minas Gerais - Belo 

Horizonte-MG. 

DOCUMENTOS 

Esta proposta foi baseada nos desenhos CAG-SANDRA DIA 25-01-09. DWG 
e CAG-SANDRA DIA 24-03-09.DWG. 

NORMAS TÉCNICAS 

Cis sistemas serão executados de acordo com as normas abaixo citadas e/ou 
outras reconhecidas e aceitas para casos específicos. 

ABNT-NBR-16401 - Instalações de Condicionamento de Ar. 
ABNT-NBR-541 O - Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimento. 

ASHR.AE  - American Society of Heating Refrigerating And Air Conditioning 
Engineers - Fonte de Referências para Sistema de Ar Condicionado, 
Refrigeração e Aquecimento. 
SMACNA - Sheet Metal And Air Conditioning Contractors' National 
Association - Normas para Construção de Dutos de Ar. 
AMCA - Air Movement and Control Association - Normas para 
Ventiladores. 

4. 	ECOPO DE FORNECIMENTO 

tosso escopo compreende basicamente: 

Fornecimento e instalação de 10 (dez) unidades resfriadoras de água de 
fabricação Trane, com compressores cent1fugos para refrigerante R134a, 
sendo 5 (cinco) de 1000 TR cada, modelo CVGF 1000, com NPLV 0462 
kW/TR e 5 (cinco) de 550 TR, modelo CVGF 500, com NPLV 0542. 

Fornecimento e instalação de 9 (nove) torres de resfriamento de 
fabricação Altaterm, modelo ASP-3100-BG-A, com entrada de ar por dois 
lados, a serem instaladas em bacia de concreto. 

Fornecimento e instalação de 24 (vinte e quatro) bombas hidráulicas, de 
fabricação KSB, sendo 12 (doze) primárias e 12 (doze) para água de 
condensação, com as seguintes características: 	 S 

2 
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Aplicação Modelo 
Meganorm 

Qtd. Vazão 	Pressão 
(m3Ih) 	(mca) 

Motor 
(cv) 

Rotação 
(RPM) 

BAGP150-250 6 432,4 	16 40 1750 

BAGP 	J125-200 _ 6 238 	16 20 1750 

BAC 200-315 6 640 	25 100 1750 

BAC L_10-250 6 351 	25 50 1750 

Fornecimento e instalação de 2 (dois) conjuntos de condicionadores de ar 
do tipo multi-spUt, de fabricação Hitachi, linha Set Free, com refrigerante 

410a, sendo 2 (dois) condensadores modelo RAS20FSNB, (capacidade 
20 HP), 4 (quatro) evaporadores RPC 4,0 FSN131 (capacidade 4 HP) e 4 
(quatro) evaporadores RPC 5,0 FSN131 (capacidade 5 HP). 
Fornecimento e instalação de 3 (três) caixas de ventilação de fabricação 
Projelmec, sendo uma de 25.400 m3Ih, uma de 89.600 m3/h e uma de 
2.000 m3/h. 
Execução das bases amortecedoras. 
Execução das redes de dutos convencionais em chapas de aço 
galvanizado. 
Fornecimento e instalação dos elementos de difusão de ar. 
Fornecimento e instalação dos quadros elétricos de comando e proteção 
dos equipamentos, tendo sido considerada partida estrela-triângulo para 
todos os motores das bombas, das torres de resfriamento e da caixa de 
exaustão da CAG. 
Fornecimento e instalação de sistema de controle e automação para a 
central de água gelada e interligação desta automação com o prédio da 
Convivência. 
Execução das interligações elétricas dos equipamentos, quadros e 
controles a partir de ponto de força a ser fornecido pela obra na central de 
água gelada. 

ai Execução da rede hidráulica de água gelada e de água de condensação 
da central de água gelada e interligação da rede de água gelada entre a 
central, o prédio da Convivência e entre este e o limite do Prédio da 
Secretaria 1. 
Execução do isolamento térmico da rede de água gelada com borracha 
elastoniérica Armaflex. 
Execução das redes frigorígenas interligando as unidades evaporadoras e 
condensadoras do sistema ar condicionado VRF que benéfica a Sala 
Telecom. 
Elaboração do projeto executivo, incluindo desenhos de plantas e cortes 	' 
todos os detalhes de fixação que se fizerem necessários. 	 •,. 	y 

') 
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Acompanhamento e fiscalização de todos os serviços durante o decorrer 
da obra através de um Engenheiro credenciado. 
Transporte dos equipamentos até o local da obra. 
Transporte horizontal na obra. 
Despesas de viagem e estadas de nosso pessoal. 

Entrega de projeto uas  built" no término da obra. 
Manuais de operação e manutenção completos com planilhas e relatórios 
de performance dos equipamentos e a instalação. 

Treinamento do pessoal designado pelo cliente para operação da 
instalação. 

FABRICANTES 

Em nossa proposta, consideramos o fornecimento de equipamentos dos 
seguintes fabricantes: 

Resfriador de líquido: 
Torre de resfriamento: 
Bomba hidráulica: 
Condicionador multí-split: 
Ventilador/caixas de ventilação: 
Difusores, grelhas e venezianas: 
Componentes dos quadros elétricos 
Controles: 

Trane 
Alpina, Alfatemi, Semco-Bac 
KSBI  Worthington, Grundfos 
Hitachi, Toshiba, Mitsubishi 
Projelmec, BerlinerLuft 
Trox, Comparco, Tosi 
Siemens, Schneider 
Johnson, MicroblauAlerton, Belimo 

1.1 
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES A CARGO DO CLIENTE 

Fitarão a cargo do CLIENTE os serviços abaixo relacionados, indispensáveis 
à execução da instalação em causa: 

' Todos os referentes à construção civil, arquitetura, hidráulica e elétrica 
prediais, surgidos em conseqüência ou para possibilitar a execução dos 
nossos serviços, tais como: fornecimento de locais adequados para 
instalação dos equipamentos; execução, vedação e isolamento, quando 
necessário, de casas de máquinas; execução de bases para os 
equipamentos; fornecimento de pontos de drenagem junto aos 
condicionadores, chillers e bombas; execução de aberturas e arremates 
para passagem de dutos e tubulações; bacia de concreto para s torres; 
canaletas para passagem de tubulações; atenuação acústica; quaisquer 
outros serviços de pedreiro, carpinteiro, gesseiro, decorador, pintor, etc. 

Fornecimento de ponto de energia elétrica monofásica 220V1601—1z, para 
uso de nosso ferramental. 
Local para guarda de materiais e ferramentas e para desenvolvimento 
nossos trabalhOs. 

4 
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Fornecimento de pontos de força conforme projeto executivo, na tensão 
de 380V/3F/601-IIZ para alimentação dos equipamentos. 

7. 	GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

Garantimos o(s) equipamento(s) contra defeitos de fabricação pelo prazo de 
01 (um) ano a contar da data de entrega da instalação em perfeito 
funcionamento. 
Durante esse período, comprometemo-nOS a reparar e substituir peças, 
desde que fique provado que as mesmas acusam defeitos de fabricação e 
não tenham sido usadas indevidamente, eximindo-nos, no entanto, de 
quaisquer danos emergentes. 
Fica, outrossim, entendido que a garantia somente será válida desde que a 
manutenção preventiva seja executada pela empresa credenciada junto ao 
fabricante dos equipamentos. Esta não inclui os serviços de manutenção e 
lubrificação preventiva assim como queima de motores elétricos, etc. 

5 
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PREÇO: 

Nosso preço total para fornecimento e instalação dos sistemas propostos é de 
R$26,437.887,69 (vinte e seis milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e 
oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos) conforme planilha de preços unitários 
anexa. 

Nota. Consideramos que os principais equipamentos e materiais serão faturados 
diretamente dos fornecedores para o cliente. 

IMPOSTOS: 	 ICMS e ISS inclusos, IPI isento ou incluso onde 
aplicável, consideradas as alíquotas conforme 
legislação vigente na data desta proposta. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 	Conforme condições serem estabelecidas em 
contrato e medições de materiais e serviços 
executados durante a obra. 

PRAZO DE XECUÇÃO: 	 Conforme necessidade da obra. 

VALIDADE bA PROPOSTA: 	30 (trinta) dias. 

- CO,  
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OBRA: CENTRO ADMINISTRATIVO DE MINAS GERAIS - CAMG 	):prodac 
CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA DAS SECRETARIAS 1 e 2 

PLANILHA DE QUANJIDAP.S 
VENTIIAÇÃO 

PREÇO 

IrEM 	 DESCRIÇÃO 	 LJNID. QUANTIDADES UNITÁRIO TOTAL 

TuNiD

:. VENTILAÇAU 

ADÊ
DES RESFRIADORAS 

ESFRÃDORA COM COMPRESSOR TIPO 
IFUGO MODELO 19XR, REFERÉNCIA 

CARRIER OU EQUIVAL!*I 
CAPACILADE = 1000 TR 	 pç - 

VAZÃO - AGUA GELADA 432,4 m'lh  
TEMPERATURA ÁGUA GELADA  
Operaço normal = 14 /7C _ . 	- 
Operação carga parcial (50° 	0,49/ 7'C 	- 
VAZÃO - ÁGUA DE CONDENSAÇÃO = 640 m/h 
TEMPERATURA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO 
OperaçonoriTiaI 295/35 C 
Operaç.âo parcial (50%) = 1833 / 21,09 C 
POTÉNCIA 548 kW - plena carga  

265 kW - carga parcial / 50% - 
Contorre AR)  
COP - LENA CARGA = 6,4 
TENSÃ0_=380V/3f /60HZ  
REFRIGERANTE = R-134a 
COMPRESSOR CENTR1FUGO / TIPO HERMÉTICO 

UNIDADE RESFRIADORA COM COMPRESSOR TIPO 
1.1.2 PARAFUSO, MODELO 23XRV, REFERENCIA 

CARRI:ER OU EQUIVALENTE 
CAPAÇIDADE = 550 TR 	 pç 
VAZÀ9 - AGUA GELADA = 238 m/h 
TEMPRATURA ÁGUA GELADA:  
Operação normal l4/7C 
Oper$âo carga parcIal (50%) = 10,49 / 7 C  
vÃzÃTÁGUA DE CONDENSAÇÃO =351 rn3/h 
TEMPRATURA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO: 	- 
Operaão normal = 29,5 / 35 C 
Operao parcial (50%)= 18,33 /21,09 C 
POT 	CIA 301 kW - PLENA CARGA 

77kW- CARGA PARCLAL15O%-
COP-PLENA CARGA = 6,4 
TENSÂO=380V/3f /60HZ 
REFRIGERANTE = R-134a 	 -. 
COMPRESSOR PARAFUSO / TIPO HERMÉTICO 

SUBTOTAL 
1.2 BOMBAS CENTRIFUGAS 	 - 

1 2 1 BOMBAS CENTRIFUGAS DE ÁGUA GELADA. 
REFERENCIA KSB OU EQUIVALENTE 

1211 CIRCUITO PRIMÁRIO 1(1 UNIDADE RESERVA) 	pç 
MODLO = 150 250 MEGANORM OU EQUIVALENTE 
VAZAO = 432,4 mrn 
ALTURA MANOMÉTRICA = 15 MCA 

Ventilação - pãg 1 de 6 



() 

Prodac 

OBRA: CENTRO ADMINISTRATIVO DE MINAS GERAIS - CAMG 	.: Prodac 
CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA DAS SECRETARIAS 1 e 2 

PLANILHA DE QUANTIDADES 
VENTILAÇAO 

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID.1 UNITÁRIO 

POTÉNCIA = 40 cv  
CIRCUITO PRIMÁRIO 2(1 UNIDADE RESERVA) 	pç 	6 - 23 252 34 	139 514 04 

1 2 1 2 
MODELO = 125-200 MEGANORM OU EQUIVALENTE 

VAZÃO 	238 m3/h 
ALTURA MANOMÉTRICA 	15 MCA 

POTE NCIA = 20 CV 

BOMBAS 	iÃbECONDENSAÇÂ° 
122   REFERÉNCIA KSB OU EQUIVALENTE 6 31 13255 	186 795,30 

1 22 1 CIRCUITO 1(1 UNIDADE RESERVA) 	 pç 

MODELO = 200-315 MEGAEXTENSION OU 
EQUIVALENTE 
vAzÃO 	640 m/h 
ALTURA MANOMÉTRICA = 25 MCA 

POTÊNCIA =100 CV 
CIRCUITO 2 (1 UNIDADE RESERVA) 	 pç 	6 30.369,06 	182 21436 

1 2.22 
MODELO = 150-250 MEGANORM OU EQUIVALENTE 
VAZÂO i= 351 m'/h  
ALTURA MANOMÉTRICA = 25 MCA 

POTÊNCIA = 50 CV 
SUBTOTAL 

1.3 TORRES DE RESFRIAMENTO 
TORRE DE RESFRIAMENTO EM FIBRA. COM  pç 9 136 608,30 1 229474,7C 

1 3 1 ENCHIMENTO EM POLIPROPILENO 
MODELO 	ASP3100/5/3014,REF 
ALFATERM OU EQUIVALENTE 

-- -- - VAZÃO = 550 m3/h 
TEMPERATURAS = 35/ 29,5 124,5 C 

30CV  
SUBTOTAL  

1.4 SISTEMA MULTI-SPLIT -- 
siirÃ MUSPLIT. TII "VRV", RENCIA -- -- 

1 4.1 HITACHI OU EQUIVALENTE, COMPOSTO 

1.4.1.1 
BASICAMEN 1 t rur'. 
UNIDAE CONDENSADORA 

- 
pç 2 2335072 4670144 

MODELO=RAS 20-FSN1 (191000 BTU/H) L _J.._ - - 
1 1 4 	2 iiNIDAJE EVAPORADORA - pç 4 2 951 64 11 806.56  

RPC40(38.220BTUiH).._... 1 	______ 
1.41.3 UNIDPDE EVAPORADORA pç 370594 823,76 

RPC 5O (48460 BTU/H) 
.... 

1 41 4 TUBUILAÇÃO DEbÓBRE(MATERIAL+INSTALAÇÂ0, IN  ci 5 771,06 25 771,06 

SUBTOTAL  

1.5 VENTILADORES  . 
VETADORbENTRIFUGO DULA ASPIRAÇÃO. 

- 

15.1 
TIPO SIROCO, COM CARCAÇA E ROTOR EM CHAPA 
GALVNIZADA E EIXO EM AÇO CARBONO, 

. - - .. / 
1511 M ODLO=BSS-225 	-.- 

. 
pç 1 	-. 1 24, 297 1429) 

-- VAZÃ 	1200 m3Ih - 
FR0DAC AR CONDICIONADO LT0P 

Rui httr 	i31c IL 	.ii 	-'j.i 	CIdrII 	 • 	-11 
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,> , Prodac 

OBRA: CENTRO ADMINISTRATIVO DE MINAS GERAIS - CAMG 	Prodac 
CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA DAS SECRETARIAS 1 e 2 

PLANILHA DE QUANTIDADES 
VENTILAÇÃO 

PREÇ 
TEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID.1 QUANTIDADES 1 u?o 	TOTAL 

PRESSÃO EST. DISP = 25 MMCA 
POTÊNCIA = 0,33 CV  

1 5 2 CAIXA VENTILADORA DOTADA DE VENTILADOR 
CENTRiFUGO DE DUPLA ASPIRAÇÃO, TIPO 
SIROCO, COM CARCAÇA E ROTOR EM CHAPA 
GALVANIZADA E EIXO EM AÇO CARBONO, 

1 5 2 1 MODELO = BBS-800 	 pç 

vAzÃo 25400 rn3fh 
PRESSIkOEST DISP =2OMMCA 

POTÊNCIA =4 CV 

1 5 2 2 MODELO = BBS-1000 	 pç 	1 

- - VAZÃO 	89600 mi/ti  
PRESSÃO EST. DISP. = 20 MMCA  
POTÊNCIA= 25 CV 

SUBTOTAL 

1.6 DUTOS 
DUTO EM CHAPA GALVANIZADA FLANGEADO, 

161 INCLUINDO JUNTAS, JOELHOS, DEFLECTORES, 
CAPTORES, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS 

1611 DUTOS - CAG  kg 
kg 1 6 1 2 	DUTOS - SUBESTAÇÃO 

1.61.3 DUTOS - TELECOM 	____ -. 	 - kg 

1 6 1.4 DUTOS CIRCULARES  kg 
SUBTOTAL 

1.7 	DIFUSÃO 
GRELI-i 	DE SIMPLES DEFLEXÃO, COM REGISTRO 

1.7.1 EM AL1.MINIO ANODIZADO, MOO. AT / AO, REF. 
TROX ÕU EQUIVALENTE 

pç 17.1.1 122,5x82,5 
pç 1.7.1.2 	82,5x42,5 

1.7.1.3 32,5x 16,5 pç 

GRELhA DE DUPLA DEFLEXÃO. COM  REGISTRO EM 
1,7.2 ALUMIIO ANODIZADO, MOD AT / DO, REF TROX 

OUEQVALNTE 

1 7.2 1 32,5 x 16,5 pç 

VENEIANA PARA FIXAÇÃO EM PORTNDIVISÕRIA, - 
13,3 Moa 4IREF TROX OU EOUIVALENTE 

1 7.3.1 42,5 x425CM  pç 

GREL} -ADE PISO EM FERRO FUNDIDO, COM CESTA 
13,4  COLEtORA MOO AF-01A, REF TROX OU 

EQUIV1ALE  NTE  
1 7.4.1 122,5 	52,5CM  

-- - 	. 	SUBTOTAL 

Veritilaçâo- pg.3 çle 6 

1 	 9048,41 	9048.41 

16000 19,90 318400,00 
5200 19,90 103480,00 
950 19,90 18905,00 
700 19,90 13930,00 

9 
6 

606,98 5462,82 
2106,48 351,08 

4 97,54 390,16 

6 77,44 464,64 

2 	 122,60 	245,20 

24 	 1 222,28 	29.334,72 	ff'' 
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1 721,36 
2 100,91 
2505,16 
2.855,13 
4.879,91 
5.628,82 
6.0416 

218 612,72 
363.457,43 
390.604,96 
291 223.26 
936.942,72 
202 637,52 
326 228,04 

Prodac 

OBRA: CENTRO ADMINISTRATIVO DE MINAS GERAIS - CAMG 	"IOC 
CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA DAS SECRETARIAS 1 e 2 

PLANILHA DE QUANTIDADES 
VENTILAÇÃO 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 IUNID. QUANTIDADES 	
PREÇO 	

uo 	TOTAL 

	

- 1.8 	TUBULAÇÃO HIDRÁULICA 
TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ÁGUA GELADA EM 
AÇO CARBONO PRETO GALVANIZADO, COM 
EXTREMIDADES FLANGEADAS / ASTM-A-53 E ABNT 

	

1 8 1 	NBR 5590, SCHEDULE 40, COM LIMITE DE 
ESCOAMENTO MÍNIMO DE 35.000 psi - GRAU B e 
RESISTÊNCIA MÍNIMA À TRAÇÃO DE 60,000 psí - 

GRAU O (INCLUINDO JUNTAS, CURVAS, CONEXÕES 
E SUPORTES.....—. 

1 8 11 DIAMETRO = 200MM 
1 8 1 2 DIÂMETRO = 250MM  
1 8 1 3DIÂMETRO = 350MM  
1 81 4 DIAMETRO = 500MM 
18 15 DIAMETRO = 700MM 

TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ÁGUA DE 
CONDENSAÇÀO EM AÇO CARBONO PRETO 
GALVANIZADO COM EXTREMIDADES FLANGEADAS 

1 8 2 / ASTM-A-53 E ABNT NOR 5590, SCHEDULE 40, COM 
LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 35.000 psr - 

GRAU B e RESISTÊNCIA M1NIMA À TRAÇÃO DE 
60.0030 pi - GRAU B (INCLUINDO JUNTAS, CURVAS, 

ItVLC 	CI ID'IFTI 

m 191 
156 

1127,12 
1721,36 

215.279,92 
268532,16 rn 

264 2.505,16 661.362,24 
24 
102 

3761,94 
5.628,82 

90286,56 
574.139,64 

1 8 2 1 
1.822 
18.2.3 
1 8,24 
1 82.5 
1.826 
127 

DIAMETRO = 250MM  
DIAMETRO = 300MM  
DIÂMETRO35OMM 
DIÂMETRO =450MM  
DIÂMETÕ 600MM 	 - 

DIÂMETO=700MM  
nlÂM=75OMM 

m 127 
 173 

156 
102 

 rn 
m 

192 
36 m 

m 54 
-.------- .- 	 . 	

---'•- 

1.9ISOLA.MENT0 TC 4111CO - HIDRÁULICA  
IÕIÃ1ENT0 TÉRMICO FLÍ(EL DE ESTRUTURA 
CELULAR FECHADA / ESPUMA ELASTOMÊRICA A 
BASE DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FATOR DE 

1.9.1 RESISTNCIA À DIFUSÃO DO VAPOR D'AGUA p ~ 
7.000, C ONDUTIVIDADE TÉRMICA DE 0,035 W/(m.K) 
à O °CJCLASSE M-1/FOGO, ISENTO DE CFC, REF. 

1 9 11 
DIAMETRO = 200MM - dupla camada 2 x manta M-99-E m 
(2x19) 

191. 	bÁË1RÕ250MM dpIa camada 2 x mKta_M-9i-Ë m - 

1.9 1 3 DiÂME1jRO = 350MM dupla camada manta R-iM- 
  

-. m - 

' .....- 	 ... 	 .__.____ 

1 91.4  DIÂMETRO = 500MM - dupla camada 2 x manta R-99 
x2 	 ---------. •--____ 

m 

1 91,5  DIÀME1RO = 700MM - dupla camada 2 x manta R-99 m 
(2x32) 

SUBTOTAL

_ 

VentIIeç.o - pág 4 de 6 

191 431.00 82321,00 

156 	- -. 565,69 88.247,64 

264 829,67 219032,88 

24 1185,23 28445,52 

102 1291,64 
131 7478E 
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9,703,11 4851555 

9703,11 4851555 

9703,11 48515.55 

11.832,79 59.163,95 

5 

5 

5 

5 

Prodac 

OBRA: QENTRO ADMINISTRATIVO DE MiNAS GERAIS - CAMG 	' Prodac 
CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA DAS SECRETARIAS 1 e 2 

PLANILHA DE QUANTIDADES 
VENTILAÇÃO 

PREÇ 

ITEM 1 	 DESCRIÇÃO 

 

lUNID.1 QUANTIDADES u?o 	TOTAL 

1.10 VÁLVULAS DE REGULAGEM HIDRÁLICA 

vALvULÂõiÃLÃCEÃMENT0 FL.ANGEADAS - 
1101 ANSI 	10 COM CORPO EM 	FERRO FUNDIDO 

NODUL4 E INTERNOS EMAMETAPYIE 

STAF 	200 	(EVAPORADOR) 	COM 	ISOLAMENTO 
pç 11101 1 TÉRMICO 

STAF 	50 	(ÊVAF 	DOR) 	COM 	ISOLAMENTO 
pç 1 	10 1 2 1 TÉRMICO 	 _______ 

STAF 	50 (CONDENSADOR) SEM ISOLAMENTO pç  11 101 3 TÉRM_ .--- 
STAF 	300 (CONDENSADOR) SEM ISOLAMENTO pç 11 1014 
TÉRMICO 

SUBTOTAL 

1.11 FECHAMENTO HIDRÁULICO  

CONJUNTO DE FECHAMENTO HIDRAÜLICO PARA 
UNIDAD 	RESFRIADORA 	(2 	VÁLVULAS 	DE 
BLOQUIO-GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, 

111 	1 SENDO 1 MOTORIZADA * 2 TERMÔMETROS + 2 
PONTOS DE PURGA + 2 JUNTAS AMORTECEDORAS 
+ 1 MAP.ÕMETRO DIFERENCIAL + PTO DE DRENO + 
TÊ COM REDUÇÃO PARA TERMOSTATO) 

1.1111 DIÂMETRO = 200MM (EVAPORADOR) C.J 

1111.2 DIÂMETRO = 250MM (EVAPORADOR) cj 

ÓIÂMEO = 300MM (CONDENSADOR)__________ 1 ci .11.1.4 

CONJUTO DE FECHAMENTO HIDRAÚLICO 
TORREDE RESFRIAMENTO 

111 2 (2 VÁLyULAS DE BLOQUEIO-GAVETA COM HASTE 

L.. 

- Õ 	TO DE FECHAMENTO HIDRAÚÜO PARA 
BOMBPS CENTRIFUGAS / SUCÇÃO (1 VÁLVULA DE 
BLOQUIO-GAVETA COM HASTE ASCENDENTE + 1 

1.11.3 FILTRO Y COM CESTO DE INOX + 1 TERMÔMETRO + 
1 JUFTA AMORTECEDORA + FLANGE + 1 
MANÔIETRO DIFERENCIAL + REDUÇÃO 

_- 
1.1131 DIÂMETRO =200MM 	c) 

1.11.3.2 DIÀMETRO25OMM 	 q 
1.11.3.3 DIÂMERO250MM 	cj 
1.11.3.4 DIÂME1fRO300MM - ci 

VentiIço - pág 5 de 6 

5 J 8507,12 42.535,60 

5 
	

14.041,14 	70205,70 

5 
	

14.041.14 	70.205,70 
5 
	

15.471,43 	77 357.15 

14.852,47 1 133 762,23 

-. 6 fl913,45 29 480,70 	- 
9.3154 55895,04 

6 9315,84 5589504 
6 92.828,58 

11547143 
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Prodac 

OBRA: CENTRO ADMINISTRATiVO DE MINAS GERAIS - CAMG 	) Prodac 
CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA DAS SECRETARIAS 1 e 2 

PLANILHA DE QUANTIDADES 
VENTILAÇÃO 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADES ur5o TOTAL 
TEM 

CONJUNO DE FECHAMENTO HIDRAÜLtCO PARA 
BOMBAS CENTRIFUGAS 1 RECALQUE (1 VÁLVULA 
GAVETA COM HASTE ASCENDENTE + 1 VALVULA 

111.4 DE RETNÇÂO 1 DUPLA PORTINHOLA + 1 JUNTA 

AMORTECEDORA 	+ 	FLANGE 	DE 	REDUÇÃO 
CQNÇTRJCA) 	 ... cj 	 6  

.. 
4.913 45 

.-
.- .... 

29 480 70 
111 4 1 DIÂMETRO = 200MM 

. 

1 11 42 DIÀMETO = 250MM cj 	 6 9.31584 55 895,04 

111 4.3 DIÂMETO=250MM cj 	 6 9 315 84 55 895 04 

11144 DIAMETRO300MM 	- C3 	 6 15.47143 92828,58 

SUBTOTAL 

1.12 QUADRO ELÉTRICO 

QUAOR 	ELÉTRICO, INCLUINDO COMPONENTES E 
112 1 ENFIAÇAO 220VMONOFASICO-60HZ  

11211 QE.VRFEvaporadoras 	2IÇVA pç 	 1 1,342,13 1 342,13 

QUADROS ELRICOS, INCLUINDO COMÕENTES - - 	. 	- ' 	. .------- -- 
112.2 1  ENFIAÇÃO  

pç 	 5 113851,80 569259,00 
11221 QE-uRql=675,6kvA 

368,5 kVA pç 	5 62 09976 310 498,80 
1  QE-URc 

QE-CAG GERAL = 1179,73 kVA COM INVERSOR DE 	pç 	 1 198804,45 198.804.45 
112.23 

1.1224 
FREQUNCIA 
QE-VRFtI Condensadoras = 50 kVA pç 	 1 8.76404 - 	8764,04 

IEÜIPAMENTOS INTERL$AÇÃO ELÉTRICA - c 	 1 6 561 30 336 561,30 
112.3 

SUBTOTAL 

1.13 AUTOMAÇÃO 	 -- 
'SISTEMÁDE 	AUTOMAÇÁÓ 	E 	CONTROLE, - 
COMPOSTO 	DE 	QUADROS 	DE 	AUTOMAÇÃO, 

1.13.1 CONTFOLADORAS 	E 	SENSORES, 	INCLUINDO 
PRoJErO DE AUTOMAÇÃO, PROJETO AS BUILT E 
DOÇU 	 -- 
OUADIOS 	DE 	AUTOMAÇÃO, 	INCLUINDO 	. 	1 68082.64 

- 	
- 68082,64 

1.13.11 COM 	NT 
1.13 1 2 CONTFOLADORAS  q 	 1 414 687,62 414.687,62 

113 1 3 SENScRES -- 	- 	- q 10367172 103 671 72 

1.14 DIVERSOS 
114.1 CONJNTO AMORTECEDORES - UR 550TR ci 	 5 1.5806 7903,30 

1142 CONJqNT0AM0RTECED0RES UR 1000TR cj 	 5 66802 834010 

1.14.3 	CONJLJWf6ÃMORTECEDORES BOMBAS - cJ 	 24 96776 2322624 

TOTAL  

PROOAC AR C014[JICION.A00 LIDA 
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() Prodac 
OBRA: CENTRO ADMINISTRATIVO DE MINAS GERAIS - CAMG 	Prodac 
CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA DAS SECRETARIAS 1 e 2 

PLANILHA DE QUANTIDADES 

REDES EXTERNAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADES PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1 REDES EXTERNAS  
TUBÜLAÇÀO HIDRÁULICA PARA ÁGU Ã 
GELADA EM AÇO CARBONO PRETO 
GALVANIZADO, COM EXTREMIDADES 
FLANGEADAS / ASTM-A-53 E ABNT NBR 

1 	1 5590, SCHEDULE 40, COM LIMITE DE 
ESCOAMENTO MINIMO DE 35000 ps - 
GRAU 8 e RESISTÊNCIA MINIMA A 
TRAÇÃO DE 60.000 psi - GRAU 8 
(INCLUiNDO JUNTAS, CURVAS, 
('J1NfXJUPORTEt  

111 DIAMETRO = 250MM M 1.044 2050,52 2.140.74288 
M 11 2 DIAMETRO 	700MM 444 5.628,79 2 499.182,76 

APOIOP 	TÜ BUAÇESEMCHAPADE 
- 	 - 12 AÇO UND 248  16982 42 115.36 

ISÕi,MËiÃMICO FLEXIVEL DE  
ESTRUTLR.A CELULAR FECHADA / 
ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE 
BORRAC-IA NITRILICA, COM FATOR DE 

1 3 RESISTÊIJCIA A DIFUSÃO DO VAPOR 
D'ÁGUA * ?-~7.000. CONDUTIVIDADE 
TÉRMICA DE 0,035 WI(m.K) à O C, CLASSE 
M-1/FOGÔ, ISENTO DE CFC, REF. 

MA1lJY flI 1 	CI IIta.LPdTÇ 

1 3.1 
DIAMETRO = 250MM - dupla camada 2 x 
manta M-99-E,2x1) M 1044 60050 626 922,00 

13.2 DIÂMETRO = 700 MM - dupla camada 2 x - 

- manta R-99 (2x32) M 444 1291,62 573 479.28 
TOTAL 

 5.882.442,28 

1' 

kLÀJ', 
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Carlos Henrique Cotta de Oliveira 

De: 	Carlos Henrique Cotta de Oliveira 
Enviado em: sexta-feira, 10 de julho de 2009 16:18 
Para: 	'tulio@tuma.com.br'; 'joel@jamengenharia.com.br' 
Assunto: 	Central de Água Gelada-CAMG 

Anexo planilhas de materiais. Solicitamos propostas de preços para a execução da obra de C.A.G(Central 
de Água Gelada). 

Atenciosamente, 

Paulo Sérgio-CODEMIG. 

10/7/2009 
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Paulo Sérgio Dias Duarte 

De: 	Tulio Vasconceilos - TUMA [tulio@tuma.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 13 de julho de 2009 11:04 

Para: 	Paulo Sérgio Dias Duarte 
Assunto: 	ENC: Central de Água Gelada-CAMG 

Retransmito orçamento proposta enviada 

Atenciosa mente, 

Eng. Tulio Marcus Carneiro de Vasconceilos 
diretor superintendente 
Empresas TUMA 

uIipnacorn.br  1 wium.a.çornbs 
Fone: +55 (31) 2111-0050 1 Fax: +55 (31) 2111-0088 

090602--assinatura 

De: Tulio Vasconcellos - TUMA [mailto:tulio©tuma.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 13 de julho de 2009 10:43 
Para: 'Carlos Henrique Cotta de Oliveira' 
Assunto: RES: Central de Agua Gelada-CAMG 

Caro Paulo Sérgio 

Anexamos nosso orçamento para a obra em referência 

Atenciosamente, 

Eny. Fulio Marcus Carneiro de Vasconcelios 
diretor superintendente 
Empresas TUMA 

tjjtuma.combr 1 wmçpni.br  
Fone: +55 (31) 2111-0050 1 Fax: +55 (31) 2111-0088 

090602--assinatura 

De: Carlos Henrique Cotta de Oliveira [mailto:CarlosOliveira@codemig.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 10 de julho de 2009 16:18 
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OBRA: CENTRO ADMINISTRATIVO DE MINAS GERAIS - CAMG TUMA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA AS SECRETARIAS 1 e 2 

PLANILHA DE QUANTIDADES 
VENTILAÇÃO  

TEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 
1.1 UNIDADES RESFRIADORAS 

1.1.1 UNIDADE 	RESFRIADORA 	COM 	COMPRESSOR 	TIPO 	CENTRIFUGO 
MODELO 19XR, REFERÉNCIATRANE, CARRIER OU EQUIVALENTE 

CAPACIDADE = 1000TR 

VAZÃO - ÁGUA GELADA = 432,4 m/h 
TEMPERATURA ÁGUA GELADA 
Operação normal = 14 (7°C 
Operação carga parcial (50%) = 10.49 / 7°C 

VAZÃO —ÁGUA DE CONDENSAÇÃO = 640 m3Ih 
TEMPERATURA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO 
Operação normal = 29.5 135 °C 
Operação parcial (50%) = 18,33 121,09 °C 
POTÊNCIA. 548 KW - plena carga 

265 KW - carga parcial / 50% - Conforme ARI 
COP - PLENA CARGA = 6,4 
TENSÃO = 380 V/3f /60HZ 
REFRIGERANTE = R-134a 
COMPRESSOR = CENTRÍFUGO / TIPO HERMÉTICO Pç 5 R$ 1.418.931,87 R$ 7,094.659,37 

1.1 2 UNIDADE RESFRIADORA COM COMPRESSOR TIPO PARAFUSO, MODELO 
23XRV. REFERÊNCIA TRANE, CARRIER OU EQUIVALENTE 

CAPACIDADE = 550 TR 

VAZÃO - ÁGUA GELADA = 238 m/h 
TEMPERATURA ÁGUA GELADA. 
Operação normal = 14/7 °C 
Operação carga parcial (50%) = 10,4917 ° C 

VAZÃO -ÁGUA CONDENSAÇÃO = 351 m/h 
TEMPERATURA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO. 
Operação normal = 29,5/35°C 
Operação parcial (50%) = 18.33 / 21.09°C 
POTÊNCIA: 301 KW -PLENA CARGA 

77 KW - CARGA PARCIAL / 50% - Conforme ARI 
COP - PLENA CARGA = 6,4 
TENSÃO =380V/3f/60 HZ 
REFRIGERANTE = R-1 34a 
COMPRESSOR = PARAFUSO/TIPO HERMÉTICO Pç 5 R$ 780,412,53 R$ 3,902 062,63 

1.2 BOMBAS CENTRÍFUGAS 
1.2 1 BOMBAS CENTRIFUGAS DE ÂGUA GELADA, REFERÊNCIA KSB OU 

EQUIVALENTE  
1.2.1.1 CIRCUITO PRIMÁRIO 1(1 UNIDADE RESERVA) 

MODELO = 150-250 MEGANORM OU EQUIVALENTE 
VAZÃO = 432.4 m3/h 
ALTURA MANOMÉTRICA = 15 MCA 
POTÊNCIA = 40 CV Pç 6 R$ 19.553.00 R$ 117.317,97 

1.2.1.2  CIRCUITO PRIMÁRIO 2 (1 UNIDADE RESERVA) 
MODELO = 125-200 MEGANORM OU EQUIVALENTE 

VAZÃO = 238 m/h 
ALTURA MANOMÉTRICA = 15 MCA 
POTÊNCIA=20 CV Pç 6 R$ 13.231,35 R$ 79.388,10 

1 2.2 BOMBAS 	DE 	ÁGUA 	DE 	CONDENSAÇÃO, 	REFERÊNCIA 	KSB 	OU 
EQUIVALENTE  

1.2.2 1 CIRCUITO 1(1 UNIDADE RESERVA) 
MODELO = 200-315 MEGAEXTENSION OU EQUIVALENTE 

VAZÃO = 640 m3/h 
ALTURA MANOMÉTRICA = 25 MCA 
POTÊNCIA= 100 CV Pç 6 RS 44.888,79 R$ 269.332,73 

1 222 CIRCUITO 2 (1 UNIDADE RESERVA) 
MODELO = 150.250 MEGANORM OU EQUIVALENTE 

VAZÃO = 351 m3/h 
ALTURA MANOMÉTRICA = 25 MCA 
POTÊNCIA = 50 CV Pç 6 R$ 23.31 3.03 _21 ,  ____ 



TEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 

1.3 TORRES DE RESFRIAMENTO 
1.3.1 TORRE 	DE 	RESFRIAMENTO 	EM 	FIBRA, 	COM 	ENCHIMENTO 	EM 

POLIPROPILENO MODELO = ASP 3100 / 5 130 14 - BAG, REF ALFATERM 
OU EQUIVALENTE 
VAZÃO = 550 m3/h 
TEMPERATURAS = 35 129,5 124,5 °C 
POTÊNCIA = 30 CV Pç 9 R$ 183.12943 R$ 1.648.16487 

1.4 SISTEMA MULTI-SPLIT 
1.4.1 SISTEMA 	MULTI-SPLIT, 	TIPO 	VRV", 	REFERÊNCIA 	HITACHI 	OU 

EQUIVALENTE, COMPOSTO BASICAMENTE POR'  
1.4.1.1 UNIDADE CONDENSADORA 

MODELO = RAS-20-FSN1 (191 000 BTU/H) Pç 2 R$ 30.243,27 R$ 60.486,54 
1.4.1.2 UNIDADE EVAPORADORA 

RPC 4.0 (38.220 BTU/H) Pç 4 R$ 3.930,80 R$ 15.723,18 
1.4.1.3 UNIDADE EVAPORADORA 

RPC 5,0 (48.460 BTU/H) Pç 4 R$4.94030 R$ 19.761,21 
1.4.1.4 TUBULAÇÃO 	DE 	COBRE 	(MATERIAL+INSTALAÇÃO, 	INCLUINDO 

CONTROLES) C 1 R$ 31 .996.38 R$ 31 996,36 

1.5 VENTILADORES 
1.5 1 VENTILADOR CENTRÍFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO TIPO SIROCO, COM 

CARCAÇA E ROTOR EM CHAPA GALVANIZADA E EIXO EM AÇO CARBONO, 
REFERÊNCIA BERLINNER LUFT OU EQUIVALENTE  

1.5.1.1 MODELO = BSS-225 

VAZÃO = 1200 m3/h 
PRESSÃO EST DISP = 25 MMCA 
POTÊNCIA = 0,33 CV Pç 1 R$ 1.962,97 R$ 1 962,97 

1 5 2 CAIXA VENTILADORA DOTADA DE VENTILADOR CENTRiFUGO DE DUPLA 
ASPIRAÇÃO, TIPO SIROCO, COM CARCAÇA E ROTOR EM CHAPA 
GALVANIZADA E EIXO EM AÇO CARBONO, REFERÊNCIA BERLINNER LUFT 
OU EQUIVALENTE  

1.521 MODELO = BBS-800 

VAZÃO = 25400 m3/h 
PRESSÃO EST. DISP = 20 MMCA 
POTÊNCIA = 4 CV Pç 1 R$ 9.353,41 R$ 9.353,41 

1.5.2.2 MODELO = BBS-1 000 

VAZÃO = 89600 m3/h 
PRESSÃO EST. DISP. = 20 MMCA 
POTÊNCIA = 25 CV Pç 1 R$ 33.600.41 R$ 33.600,41 

1.6 DUTOS 
1 6 1 DUTO EM CHAPA GALVANIZADA FLANGEADO, 	INCLUÍNDO JUNTAS, 

JOELHOS, 	DEFLECTORES, 	CAPTORES, 	SUPORTES 	E 	DEMAIS 
ACESSÓRIOS  

1.6.1,1 DUTOS - CAG Kg 16.000 R$ 18,18 R$ 290.880,00 

1.6.1.2 DUTOS - SUBESTAÇÃO Kg 5.200 R$ 18,18 R$ 94.536,00 

1.6.1.3 DUTOS - TELECOM Kg 950 R$ 18,18 R$ 17271,00 

1.6.1.4 DUTOS - CIRCULARES Kg 700 R$ 18.18 R$ 12.726,00 

1.7 DIFUSÃO 
1.7.1 GRELHA 	DE 	SIMPLES 	DEFLEXÃO, 	COM 	REGISTRO 	EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO. MOD. AT / AG, REF. TROX OU EQUIVALENTE  
1.7.1.1 122,5 X 82,5 Pç 9 R$ 405,00 R$ 3.645,00 

1.7.1.2 82,5 X 42,5 Pç 6 RS 290,00 R$ 1.740,00 

1.7.1.3 32,5 X 16,5 Pç 4 R$ 84.00 R$ 336,00 

1.7.2 GRELHA 	DE 	DUPLA 	DEFLEXÃO, 	COM 	REGISTRO 	EM 	ALUMÍNIO 
ANODIZADO, MOO. AT/ DG, REF, TROX OU EQUIVALENTE  

1.7.2.1 32,5 X 16,5 Pç 6 R$ 107,00 R$ 642,00 

1.7 3 VENEZIANA PARA FIXAÇÃO EM PORTAJDIVISÓRIA, MOO AGST, REF. TROX 
OU EQUIVALENTE  

1.7.3.1 42,5 X 42.5CM Pç 2 ES 172,00 RS 344,00 

1.74 
_______ 0/A, REF TROX OU EQUIVALENTE  
1.7 4.1 

GRELHA DE PISO EM FERRO FUNDIDO, COM CESTA COLETORA MOD. AF-

122,5 X 52,5CM Pç 24 R$ 591,11 ES 14.186,64 
'yF 

4 



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 

1.8 TUBULAÇÃO HIDRÁULICA 
18.1 TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ÁGUA GELADA EM AÇO CARBONO 

PRETO GALVANIZADO, COM EXTREMIDADES FLANGEADAS / ASTM-A-53 E 
ABNT NBR 5590, SCHEDULE 40, COM LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 
35 000 psi - GRAU B e RESISTÊNCIA MÍNIMA À TRAÇÃO DE 60,000 psr - 
GRAU B (INCLUINDO JUNTAS. CURVAS, CONEXÕES E SUPORTES) 

1.8.1.1 DIÂMETRO = 200MM M 191 R$ 805,43 R$ 153.837.21 

1.8.1.2 DIÂMETRO = 250MM M 156 R$ 1,006,79 RS 157 059.14 

1.8.1.3 DIÂMETRO = 350MM M 264 R$ 1,409,51 R$ 372.109.35 

1.8.1.4 DIKMETRO = 500MM M 24 R$ 2.013,67 R$ 48.328,18 

1.8.1.5 ÕÏÃ1ETRO = 700MM M 102 R$ 2.819,01 R$ 287.539.05 

1.82 TUBULAÇÃO  HIDRÁULICA PARA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO EM AÇO 
CARBONO PRETO GALVANIZADO COM EXTREMIDADES FLANGEADAS 
ASTM-A-53 	E 	ABNT 	NBR 	5590, 	SCHEDULE 	40, 	COM 	LIMITE 	DE 
ESCOAMENTO MÍNIMO DE 35 000psi - GRAU E e RESISTÊNCIA MÍNIMA / 
TRAÇÃO 	DE 	60 000psi 	- GRAU 	B 	(INCLUÍNDO 	JUNTAS, 	CURVAS, 
CONEXÕES E SUPORTES)  

1.8.2.1 DIÂMETRO = 250MM M 127 RS 1.006,79 R$ 127.862,08 

1.8.2.2 DIÂMETRO = 300MM M 173 R$ 1.208,15 R$ 209.009,19 

1.8.2.3 DIÀMETRO = 350MM M 156 R$ 1.409,51 R$ 219.882,80 

1.8 2.4 DIÂMETRO = 450MM M 102 R$ 1.812,22 R$ 184.846,53 

1 8.25 DIÂMETRO = 600MM M 192 R$ 2.416,29 R$ 463.928.55 

1.8 2.6 DIÂMETRO = 700MM M 36 R$ 2.819,01 R$ 101.484,37 

1.8.27 DIÂMETRO = 750MM M 54 R$ 3.020,37 R$ 163.099,88 

1.9 ISOLAMENTO TÉRMICO - HIDRÁULICA 
1 	9.1 ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA 

ESPUMA ELASTOMÉRICA À BASE DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FATOR 
DE 	RESISTÊNCIA 	À 	DIFUSÃO 	DO 	VAPOR 	D'ÁGUA 	I 	7.000, 
CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE 0,035 W/(m.K) à O °C, CLASSE M-1/FOGO, 
ISENTO DE CFC. REF ARMAFLEX OU EQUIVALENTE 

1 9 11 DIÂMETRO = 200MM - dupla camada 2 x manta M-99-E (2x19) M 191 R$ 743.47 R$ 142.003,42 

1.9.1.2  DIÂMETRO = 250MM - dupla camada 2 x manta M-99-E (2x1 9) M 156 RS 929,34 R$ 144.977,67 

1.9.1.3  DIÂMETRO = 350MM - dupla camada manta R-99 + M-99-E (25 + 19) M 264 R$ 1.301,08 R$ 343.485,56 

1.9.1.4 DIÂMETRO = 500MM - dupla camada 2 x manta R-99 (2x25) M 24 R$ 1.858,69 R$ 44.608,51 

1.9.1.5  DIÂMETRO = 700MM - dupla camada 2 x manta R-99 (2x32) M 102 R$ 2.802,16 R$ 265.420,66 

1.10 VÁLVULAS DE REGULAGEM HIDRÁULICA 
110.1 VÁLVULAS DE BALANCEAMENTO FLANGEADAS ANSI 150 COM CORPO EM 

FERRO FUNDIDO NODULAR E INTERNOS EM AMETALDE, VOLANTE EM 
POLIAMIDA, CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA DE 10 kg/cm2 , REF T&A OU 
EQUIVALENTE, 	COM 	PONTO 	PARA 	TOMADA 	DE 	PRESSÃO, 
TEMPERATURA E TRAVA  

1.10.1.1 STAF 200 (EVAPORADOR) COM ISOLAMENTO TÉRMICO Pç 5 R$ 2.950,00 R$ 14.750,00 

1.10 1.2 STAF 250 (EVAPORADOR) COM ISOLAMENTO TÉRMICO Pç 5 RS 3,687,50 RS 18.437,50 

1.10.1.3 STAF 250 (CONDENSADOR) SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Pç 5 R$ 3.687,50 R$ 18.437,50 

1.10.1.4 STAF 300 (CONDENSADOR) SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Pç 5 R$ 4425,00 R$ 22.125,00 

1.11 FECHAMENTO HIDRÁULICO 
1.11.1 CONJUNTO 	DE 	FECHAMENTO 	HIDRÁULICO 	PARA 	UNIDADE 

RESFRIADORA 	(2 	VÁLVULAS 	DE 	BLOQUEIO-GAVETA 	COM 	HASTE 
ASCENDENTE, SENDO 1 MOTORIZADA + 2 TERMÔMETROS + 2 PONTOS 
DE PURGA + 2 JUNTAS AMORTECEDORAS + 1 MANÔMETRO DIFERENCIAL 
+ PTO DE DRENO + TÉ COM REDUÇÃO PARA TERMOSTATO) 

1.11.1.1 DIÂMETRO = 200MM (EVAPORADOR) Cj 5 R$ 1,963,74 R$ 9.818,71 

1.11.1.2 DIÂMETRO = 250MM (EVAPORADOR) Cj 5 R$ 3.272.90 R$ 16.364.51 

1.11.1.3 DIÂMETRO = 250MM (CONDENSADOR) Cj 5 R$ 3272.90 R$ 16.364,51 

1.11.1.4 DIÂMETRO = 300MM (CONDENSADOR) Cj 5 R$ 5.454,84 R$ 27.274,19 

1.11 	2 CONJUNTO 	DE 	FECHAMENTO 	HIDRÁULICO 	PARA 	TORRE 	DE 
RESFRIAMENTO (2 VÁLVULAS DE BLOQUEIO-GAVETA COM HASTE 
ASCENDENTE + 2 JUNTAS AMORTECEDORAS)  

1.11 	2.1 DIÂMETRO = 300MM Cj 9 R$ 5.465,75 R$ 49.191,73 

111 3 CONJUNTO DE FECHAMENTO HIDRÁULICO PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS 
/ SUCÇÃO (1 VÁLVULA DE BLOQUEIO-GAVETA COM HASTE ASCENDENTE  
+ 1 FILTRO Y COM CESTO DE INOX + 1 TERMÔMETRO + 1 JUNTA 
AMORTECEDORA + FLANGE + 1 MANÔMETRO DIFERENCIAL + REDUÇÃO 
EXCÉNTRICA) 

/ 

'. 

1.11.3,1 1 DIÂMETRO = 200MM Cj 6 RS 1.963,74 R$ 11.782,45 

111.3.2 IDIAMETRO = 250MM CÍ 1 	6 1 	R$ 3.272,90 RS 19637.42 



-_'ITEM DESCRIÇÃO UNID, QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 

1.11,3.3 DIÂMETRO = 250MM Cj 6 R$ 3272,90 R$ 19 637,42 

1.11 3.4 DIÂMETRO = 300MM Cj 6 R$ 5465.75 R$ 32 794,48 

1.11.4 CONJUNTO DE FECHAMENTO HIDRÁULICO PARA BOMBAS CENTRIFUGAS 
/ RECALQUE (1 VÁLVULA GAVETA COM HASTE ASCENDENTE + 1 
VÁLVULA 	DE 	RETENÇÃO 	f 	DUPLA 	PORTINHOLA 	+ 	1 	JUNT/ 
AMORTECEDORA + FLANGE DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA)  

1,11.4.1 DIÂMETRO = 200MM Cj 6 RS 1.963.74 RS 11 782.45 

1.11 42 DIÂMETRO = 250MM Cj 6 R$ 3.272,90 R$ 19.537,42 

1.11.4.3 DIÂMETRO = 250MM C 6 R$ 3.272,90 R$ 19.637,42 

1.11.4.4 DIÂMETRO = 300MM Cj 6 RS 5.465,75 RS 32.794,48 

1.12 QUADRO ELÉTRICO 
1 12.1 

______ 
QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO COMPONENTES E ENFIAÇÃO 220V- 
MO NO FÂSIC 0-60 HZ  

1.12.1.1 QE-VRF / Evaporadoras = 2 KVA Pç 1 R$ 382,67 R$ 382,67 

1.12.2 QUADROS ELÉTRICOS, INCLUINDO COMPONENTES E ENFIAÇÃO 380V 

1.12.2.1 QE-URO1 = 675.6 KVA Pç 5 R$ 129.267,57 R$ 646.337.84 

1.12.2.2 QE-UR02 = 368,5 KVA Pç 5 R$ 70507,84 R$ 352.539.21 

1.12.2.3 QE-CAG GERAL = 1179,73 KVA COM INVERSOR DE FREQÜÊNCIA Pç 1 R$ 225726,51 R$ 225.726.51 

112.24 QE-VRF / Condensadoras = 50 KVA Pç 1 R$ 9.566.87 R$ 9.566,87 

1112.3 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA - QE's 1 EQUIPAMENTOS C1 1 R$ 794 360,18 R$ 794 360,18 

1.13 AUTOMAÇÃO  
1131 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE, COMPOSTO DE QUADROS DE 

AUTOMAÇÃO, CONTROLADORAS E SENSORES, INCLUINDO PROJETO DE 
AUTOMAÇÃO, PROJETO AS BIJILT E DOCUMENTAÇÃO GERAL 

1131.1 QUADROS DE AUTOMAÇÃO, INCLUINDO COMPONENTES E ENFIAÇÃO 
Cj 1 R$ 348.168,00 R$ 348.168,00 

1131.2 CONTROLADORAS Cj 1 R$ 326.503,14 R$ 326,503,14 

1.13.1.3 SENSORES Cj 1 R$ 12.460,20 R$ 12.460,20 

1.14 DIVERSOS 
1.14.1 CONJUNTO AMORTECEDORES - UR 550 TR Cj 5 R$ 5047,25 R$ 25.236.25 

1.14.2 CONJUNTO AMORTECEDORES — UR 1000TR Cj 5 R$9.176,82 R$45.884.09 

1.14.3 CONJUNTOAMORTECEDORES — BOMBAS Cj 24 R$ 195,00 R$4.680,00 

REDES EXTERNAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 

1 REDE EXTERNA DE VENTILAÇÃO  

11 TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ÁGUA GELADA EM AÇO CARBONO 
PRETO GALVANIZADO, COM EXTREMIDADES FLANGEADAS / ASTM-A-53 E 
ABNT NBR 5590, SCHEDULE 40, COM LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 
35,000 psi - GRAU B e RESISTÉNCIA MÍNIMA Ã TRAÇÃO DE 60.000 psi -
GRAU B (INCLUINDO JUNTAS, CURVAS, CONEXÕES E SUPORTES). 

1.1.1 DIÂMETRO = 250MM M 1.044 R$ 1139,76 RS 1.189.909,44 

1.1.2 DIÂMETRO = 700MM M 444 R$ 3.191,33 RS 1.416.949,63 

1 2 APOIO PARA TUBULAÇÕES EM CHAPA DE AÇO UN 248 R$ 180,00 R$ 44640,00 

1 3 ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA 
ESPUMA ELASTOMÉRICA Á BASE DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FATOR 
DE 	RESISTÊNCIA 	Á 	DIFUSÃO 	DO 	VAPOR 	D'ÁGUA 	 jLL 	> 	7,0 
CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE 0,035 W1(m K) à O °C, CLASSE M-1/FOGO, 
ISENTO DE CFC. REF ARMAFLEX OU EQUIVALENTE 

1.3.1 DIÂMETRO = 2501VIM - dupla camada 2 x manta M-99-E (2x1 9) M 1.044 1052.091 RS 1.098 379,87 

1.3.2 DIÂMETRO = 700 MM - dupla camada 2 x manta R-99 (2x32) M 444 2.945,84 RS 1.307.954,74 

TOTAL GERAL R$ 25.499.622,58 
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Pau10 Sérgio Dias Duarte 

De: 	Marlene - JAM* [cornercial@jamengenharia.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 13 de julho de 2009 15:26 
Para: 	Paulo Sérgio Dias Duarte 
Cc: 	JOEL-JAM 
Assunto: 	CAG CENTRO ADMINISTRATICO 

CONFORME SOLICITADO SEGUE PLANILHA DA CAG DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

Atenciosamente, 

Eng. Marlene de Moraes - CREA - 60361/O 
JAM ENGENHARIA TELr(031)3528.2333 -9977.8190 

13/7/2009 



OBRA: CENTRO ADMINISTRATIVO DE MINAS GERAIS - CAMG 
CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA AS SECRETARIAS 1 e 2 	 JAM 

PLANILHA DE QUANTIDADES 
VENTILAÇÃO  

TEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 
1.1 UNIDADES RESFRIADORAS 

111 UNIDADE 	RESFRIADORA 	COM 	COMPRESSOR 	TIPO 	CENTRÍFUGO 
MODELO 19XR, REFERÊNCIA TRANE. CARRIER OU EQUIVALENTE 

CAPACIDADE = 1000TR 

VAZÃO - ÁGUA GELADA = 432.4 m/h 
TEMPERATURA ÁGUA GELADA 
Operação normal = 14/7 °C 
Operação carga parcial (50%) = 1049 / 7°C 

VAZÃO - ÁGUA DE CONDENSAÇÃO = 640 m3/h 
TEMPERATURA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO 
Operação normal = 29,5/35°C 
Operação parcial (50%) = 1833 / 21.09°C 
POTÊNCIA. 548 KW - plena carga 

265 KW - carga parcial / 50°/e - Conforme ARI 
COR - PLENA CARGA = 6,4 
TENSÃO =380VI3f/6OHZ 
REFRIGERANTE = R-134a 
COMPRESSOR = CENTRiFUGO / TIPO HERMÈTICO Pç 5 R$ 1 464 195.80 R$ 7 320 979.00 

11 2 UNIDADE RESFRIADORA COM COMPRESSOR TIPO PARAFUSO, MODELO 
23XRV. REFERÊNCIA TRANE CARRIER OU EQUIVALENTE 

CAPACIDADE = 550 TR 

VAZÃO —ÁGUA GELADA = 238 m"/h 
TEMPERATURA ÁGUA GELADA 
Operação normal = 14 / 7°C 
Operação carga parcial (50%) = 10,49 / 7°C 

VAZÃO - ÁGUA CONDENSAÇÃO = 351 m/h 
TEMPERATURA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO. 
Operação normal = 29,5 135 °C 
Operação parcial (50%) = 18.33 / 21,09 °C 
POTÊNCIA 301 KW—PLENA CARGA 

77 KW - CARGA PARCIAL / 50% - Conforme ARI 
COP - PLENA CARGA = 6.4 
TENSÃO = 380 V/ 3f/60 HZ 
REFRIGERANTE = R-134a 
COMPRESSOR = PARAFUSO / TIPO HERMÉTICO Pç 5 R$ 842.377.28 RS 4.211 886,40 

1.2 BOMBAS CENTRIFUGAS 
1 2.1 BOMBAS CENTRÍFUGAS DE ÁGUA GELADA, REFERÊNCIA KSB OU 

EQUIVALENTE  
1 2 11 CIRCUITO PRIMÁRIO 1(1 UNIDADE RESERVA) 

MODELO = 150-250 MEGANORM OU EQUIVALENTE 
VAZÃO = 432.4 m3/h 
ALTURA MANOMÉTRICA = 15 MCA 
POTÊNCIA = 40 CV Pç 6 R$ 20.712,49 R$ 124 274.94 

1 2 1 2 CIRCUITO PRIMÁRIO 2 (1 UNIDADE RESERVA) 
MODELO = 125-200 MEGANORM OU EQUIVALENTE 

VAZÃO = 238 m3Ih 
ALTURA MANOMÉTRICA = 15 MCA 
POTÊNCIA = 20 CV Pç 6 R$ 14.121.82 R$ 84.730,92 

12.2  BOMBAS 	DE 	ÁGUA 	DE 	CONDENSAÇÃO, 	REFERÊNCIA 	KSB 	OU 
EQUIVALENTE  

1.2.2.1  CIRCUITO 1(1 UNIDADE RESERVA) 
MODELO = 200-315 MEGAEXTENSION OU EQUIVALENTE 

VAZÃO = 640 m3/h 
ALTURA MANOMÉTRICA = 25 MCA 
POTÊNCIA = 100 CV Pç 6 RS 47716,78 R$ 286 300,68 

1 2.2 2 CIRCUITO 2 (1 UNIDADE RESERVA)  
MODELO 	 15O-25O MEGANORM OUEQUIVALENTE  

VAZÃO =351 m/h 'r'I 
ALTURA MANOMÉTRICA = 25 MCA  

POTÊNCIA = 50 CV Pç 6 R$ 23.862.76 R$ 



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 

1.3 TORRES DE RESFRIAMENTO 
1 3 1 TORRE 	DE 	RESFRIAMENTO 	EM 	FIBRA, 	COM 	ENCHIMENTO 	EM 

POLIPROPILENO MODELO = ASP 3100 / 5 / 30 / 4 - BAG, REF ALFATERM 
OU EQUIVALENTE 
VAZÃO = 550 m3/h 
TEMPERATURAS = 35 129,5 / 24,5°C 
POTÊNCIA = 30 CV Pç 9 R$ 177.32423 R$ 1.595.918.07 

1.4 SISTEMA MULTI-SPLIT 
14.1 SISTEMA 	MULTI-SFLIT, 	TIPO 	'VRV', 	REFERÊNCIA 	HITACHI 	OU 

EQUIVALENTE, COMPOSTO BASICAMENTE POR 
1 	4.1 	1 UNIDADE CONDENSADORA 

MODELO = RAS-20.FSN1 (191 000 BTU/H) Pç 2 R$ 28 108,09 R$ 56.216.18 
141 2 UNIDADE EVAPORADORA 

RPC 4,0 (38.220 BTU/H) Pç 4 RS 3.578,52 R$ 14.314,08 
1 4.1 3 UNIDADE EVAPORADORA 

RPC 5,0 (48 460 BTU/H) Pç 4 R$ 4.614,24 R$ 18456.96 
1.4.1.4 TUBULAÇÃO 	DE 	COBRE 	(MATERIAL+INSTALAÇÁO 	INCLUINDO 

CONTROLES) Cj 1 R$ 35.448.79 R$ 35.448.79 

1.5 VENTILADORES 
1.5.1 VENTILADOR CENTRÍFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO TIPO SIROCO, COM 

CARCAÇA E ROTOR EM CHAPA GALVANIZADA E EIXO EM AÇO CARBONO 
REFERÊNCIA BERLINNER LUFT OU EQUIVALENTE  

1 5 11 MODELO = BSS-225 

VAZÃO = 1200 m3/h 
PRESSÃO 	EST DISP = 25 MMCA 
POTÊNCIA = 0,33 CV Pç 1 R$ 1.888,38 R$ 1.888,38 

1.52 CAIXA VENTILADORA DOTADA DE VENTILADOR CENTRÍFUGO DE DUPLA 
ASPIRAÇÃO, TIPO SIROCO, COM CARCAÇA E ROTOR EM CHAPA 
GALVANIZADA E EIXO EM AÇO  CARBONO, REFERËNCIA BERLINNER LUF 
OU EQUIVALENTE  

1 52 1 MODELO = BBS800 

VAZÃO = 25400 m3/h 
PRESSÃO EST DISP = 20 MMCA 
POTÊNCIA4CV Pç 1 R$8908,19 R$8908,19 

1 5.2.2 MODELO = BBS-1000 

VAZÃO = 89600 m/h 
PRESSÃO EST DISP = 20 MMCA 
POTÊNCIA = 25 CV Pç 1 R$ 31181.18 R$ 31.18118 

1.6 DUTOS 
1 6 1 DUTD EM CHAPA GALVANIZADA FLANGEADO, INCLUINDO JUNTAS, 

JOELHOS. 	DEFLECTORES, 	CAPTORES, 	SUPORTES 	E 	DEMAIS 
ACESSÓRIOS  

1.6.1.1 DUTOS - CAG Kg 16.000 R$ 19,78 R$ 316.480,00 

1,13.1.2 DUTOS - SUBESTAÇÃO Kg 5200 R$ 19,78 R$ 102 856.00 

1 	6,1.3 DUTOS - TELECOM Kg 950 R$ 1978 R$ 18.791.00 

1.6.1.4 DUTOS - CIRCULARES Kg 700 R$ 19,78 R$ 13 846.00 

1.7 DIFUSÃO  
17,1 GRELHA 	DE 	SIMPLES 	DEFLEXÃO, 	COM 	REGISTRO 	EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO. MOO AT/AG, REF. TROX OU EQUIVALENTE  
1.7.1.1 122,5 X 82,5 Pç 9 R$ 453,60 R$ 4.082.40 

1.7.1 	2 825 X 42.5 Pç 6 R$ 321,61 R$ 1.929,66 

1.7.1 	3 325 X 16.5 Pç 4 R$ 94,73 RS 378,92 

1.72 GRELHA 	DE 	DUPLA 	DEFLEXÃO, 	COM 	REGISTRO 	EM 	ALUMÍNIO 
ANODIZADO. MOD AT /DO, REF TROX OU EQUIVALENTE  

1 721 32.5 X 16,5 Pç 6 R$ 118,76 11$ 712,56 

1 7 3 VENEZIANA PARA FIXAÇÃO EM PORTA/DIVISÓRIA. MOD AGST, REF TROX 
OU EQUIVALENTE  

1 73 1 42,5 X 42,5CM Pç 2 R$ 188,00 R$ 376,00 

17.4  
_______ 0/A, REF TROX OU EQUIVALENTE  

1 	7.4.1 

GRELHA DE PISO EM FERRO FUNDIDO, COM CESTA COLETORA MOD AF-

122,5 X 52.5CM Pç 24 RS 679,30 RS 16.303.20 



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 

1.8 TUBULAÇÃO HIDRÁULICA 
1,81  TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ÁGUA GELADA EM AÇO  CARBONO 

PRETO GALVANIZADO, COM EXTREMIDADES FLANGEADAS / ASTM-A-53 E 
ABNT NBR 5590. SCHEDULE 40 COM LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 
35 000 psi - GRAU E e RESISTÊNCIA MÍNIMA Á TRAÇÃO DE 60 000 psi - 
GRAU B (INCLUiNDO JUNTAS, CURVAS. CONEXÕES E SUPORTES) 

1811 DIÃMETRO = 200MM M 191 R$ 838,88 R$ 160 226.08 

1 	8.1.2 DIÂMETRO = 2501VIM M 156 R$ 1 063.82 R$ 165.955,92 

1.8.1.3 DIÂMETRO = 350MM M 264 ES 1 486,95 ES 392 554,80 

1.8.1 	4 DIÂMETRO = 500MM M 24 R$ 2 094 96 R$ 50.279.04 

1.8.1.5 DIÂMETRO = 700MM M 102 R$ 3036.92 ES 309 765.84 

1 8.2 TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ÁGUA DE CONDENSAÇAO EM AÇO 
CARBONO PRETO GALVANIZADO COM EXTREMIDADES FLANGEADAS 
ASTM-A-53 	E 	ABNT 	NBR 	5590, 	SCHEDULE 	40, 	COM 	LIMITE 	DE 
ESCOAMENTO MÍNIMO DE 35.000ps - GRAU B e RESISTÊNCIA MINIMA À 
TRAÇÃO 	DE 	60 000psi 	- 	GRAU 	B 	(INCLUiNDO 	JUNTAS, 	CURVAS. 
CONEXÕES E SUPORTES)  

1 82.1 DIÂMETRO = 250MM M 127 R$ 1 063.82 RS 135.105,14 

1.822 DIÃMETRO = 300MM M 173 ES 1 276,44 ES 220.824,12 

1 82.3 DIÂMETRO = 350MM M 156 ES 1.486.95 R$ 231.964,20 

1 8.24 DIÂMETRO = 450MM M 102 R$ 1.995,67 RS 203.558,34 

1 8,2.5 DIÂMETRO = 600MM M 192 R$ 3.745,98 RS 719,228,16 

1 8.2.6 DIÂMETRO = 700MM M 36 R$ 3.036,92 RS 109.329,12 

1 8.2.7 DIÂMETRO = 750MM M 54 ES 3.278,91 RS 177.061,14 

1.9 ISOLAMENTO TÉRMICO - HIDRÁULICA 
1 91 ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA 

ESPUMA ELASTOMËRICA A BASE DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FATOR 
DE 	RESISTÊNCIA 	À 	DIFUSÃO 	DO 	VAPOR 	D'ÁGUA 	g 	> 	7.000, 
CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE 0.035 W/(m K( à O °C. CLASSE M-1/FOGO. 
ISENTO DE CFC, REF ARMAFLEX OU EQUIVALENTE 

1 9 11 DIÂMETRO = 200MM - dupla camada 2 x manta M-99-E (2x19) M 191 R$ 780.13 RS 149.004,83 

1.91 2 DIÂMETRO = 250MM - dupla camada 2 x manta M-99-E (2x1 9) M 156 ES 982.60 ES 153.285,60 

1.9 1 3 DIÂMETRO = 350MM - dupla camada manta E.99 + M-99-E (25 + 19) M 264 RS 1 395,15 RS 368.319,60 

1 9.1 4 DIÂMETRO = 500MM -dupla camada 2 x manta R-99 (2x25) M 24 ES 1.930,99 ES 46.343,76 

1 9 1 5 DIÂMETRO = 700MM - dupla camada 2 x manta R-99 (2x32) M 102 RS 2.820,20 RS 287 660,40 

1.10 VÁLVULAS DE REGULAGEM HIDRÁULICA 
110 1 VÁLVULAS DE BALANCEAMENTO FLANGEADAS ANSI 150 COM CORPO EM 

FEREO FUNDIDO NODULAR E INTERNOS EM AMETALDE, VOLANTE EM 
POLIAMIDA, CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA DE 10 kg/cm. EEF T&A OU 
EQUIVALENTE, 	COM 	PONTO 	PARA 	TOMADA 	DE 	PRESSÃO 
TEMPERATURA E TRAVA  

1.1011 STAF 200 (EVAPORADOR) COM ISOLAMENTO TÉRMICO Pç 5 RS 3115,00 ES 15575.00 

1.101 2 STAF 250 (EVAPORADOR) COM ISOLAMENTO TÉRMICO Pç 5 ES 3893,75 RS 19.468.75 

1,101 	3 STAF 250 (CONDENSADOR) SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Pç 5 RS 3893.75 R$ 19.468,75 

110 14 STAF 300 (CONDENSADOR) SEM ISOLAMENTO TËRMICO Pç 5 R$ 4 672,50 ES 23.362,50 

1.11 FECHAMENTO HIDRÁULICO 
1 	11 	1 CONJUNTO 	DE 	FECHAMENTO 	HIDRÁULICO 	PARA 	UNIDADE 

RESFEIADORA 	(2 	VÁLVULAS 	DE 	BLOQUEIO-GAVETA 	COM 	HASTE 
ASCENDENTE, SENDO 1 MOTORIZADA + 2 TERMÔMETROS + 2 PONTOS 
DE PURGA + 2 JUNTAS AMORTECEDOEAS + 1 MANÔMETRO DIFERENCIAL 
+ PTO DE DRENO + TÉ COM REDUÇÃO PARA TERMOSTATO) 

11111 DIÂMETRO = 200MM (EVAPORADOR) Cj 5 ES 2.088,24 ES 10441,20 

11112 DIÂMETRO = 250MM (EVAPORADOR) Cj 5 RS 3.540,40 RS 17702,00 

liii 3 DIÂMETRO = 250MM (CONDENSADOR) CÍ 5 RS 3 530.40 R$ 17652,00 

11114 DIÂMETRO = 300MM (CONDENSADOR) Cj 5 ES 5.870.67 RS 29 353,35 

1112 CONJUNTO 	DE 	FECHAMENTO 	HIDRÁULICO 	PARA 	TORRE 	DE 
RESFRIAMENTO 	)2 VÁLVULAS DE 	BLOQUEIO-GAVETA COM 	HASTE 
ASCENDENTE + 2 JUNTAS AMORTECEDORAS)  

1 	11 	2.1 DIÃÃAETRO = 300MM Cj 9 ES 6.058,23 ES 54.524,07 

1.11.3 CONJUNTO DE FECHAMENTO HIDRÁULICO PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS 
/ SUCÇÃO (1 VÁLVULA DE BLOQUEIO-GAVETA COM HASTE ASCENDENTE 
+ 1 FILTRO Y COM CESTO DE INOX + 1 TERMÔMETRO + 1 JUNTA 
AMORTECEDORA + FLANGE + 1 MANÔMETRO DIFERENCIAL 4'  REDUÇÃO 
EXCÉNTRICA)  

C1 111 3 1 1 DIÂMETRO = 200MM 6 RS 2 000,46 R$ 12.002,76 

1 	11.32 IDIÃmETRO = 250MM CI 6 RS 3463.06 RS 20.778,36 



ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 
1 11 3 3 DIÂMETRO = 250MM Cj 6 R$ 346306 R$ 20 77836 
1 	113,4 DIÂMETRO = 300MM Cj 6 R$ 5734,66 R$ 34.407.96 

1.11 4 CONJUNTO DE FECHAMENTO HIDRÁULICO PARA BOMBAS CENTRiFUGAS 
/ RECALQUE (1 VÁLVULA GAVETA COM HASTE ASCENDENTE + 1 

VÁLVULA 	DE 	RETENÇÃO 	/ 	DUPLA 	PORTINHOLA 	+ 	1 	JUNTA 

AMORTECEDORA + FLANGE DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA)  

1.11.4 1 DIÂMETRO = 200MM Cj 6 R$ 1 819.87 R$ 10.91 9.22 

1.11.4.2 DIÂMETRO = 250MM Cj 6 R$ 3.038,59 R$ 18.231,54 

1.11.4.3 DIÂMETRO = 250MM Cj 6 R$ 3.038.59 R$ 18.231,54 
1.11.4.4 DIÂMETRO = 300MM Cj 6 R$ 5.191 .68 R$ 31.150,08 

1.12 QUADRO ELÉTRICO 
112 1 

_______ 

QUADRO ELÉTRICO, INCLUÍNDO COMPONENTES E ENFIAÇÃO 220V- 
MONO FÁS IC 0-60 HZ  

1.12.1 	1 QE-VRF / Evaporadoras = 2 KVA Pç 1 R$ 416,51 R$ 416,51 

1122 QUADROS ELÉTRICOS, INCLUÍNDO COMPONENTES E ENFIAÇÂO 380V 

1.12.2.1 QE-URO1 = 675,6 KVA Pç 5 R$ 147 427.07 R$ 737.135,35 

1.12.2.2 QE-URO2 = 368,5 KVA Pç 5 R$ 87.006,68 R$ 435,033,40 

1.12.2.3 QE-CAG GERAL = 1179,73 KVA COM INVERSOR DE FREQÜÊNCIA Pç 1 R$ 290 047,27 R$ 290,047,27 

1.12.2.4 QE-VRFíCondensadoras= 50 KVA Pç 1 R$ 11.102,74 R$ 11.102.74 

1112.3 INTERLIGAÇÃOELÉTRICA—QE's/EQUiPAMENTOS Cj 1 R$ 928 670,60 RS928.670,60 

1.13 AUTOMAÇÃO  

113.1 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE, COMPOSTO DE QUADROS DE 
AUTOMAÇÃO, CONTROLADORAS E SENSORES, INCLUÍNDO PROJETO DE 
AUTOMAÇÃO, PROJETO AS BUILT E DOCUMENTAÇÃO GERAL 

1 131 1 QUADROS DE AUTOMAÇÃO, INCLUÍNDO COMPONENTES E ENFIAÇÂO 
Cj 1 R$292.112,95 R$292.112,95 

1.131.2 CONTROLADORAS Cj 1 R$ 360.949,22 R$ 360.949,22 

1,13.1,3 SENSORES Cj 1 R$ 19.186,22 R$ 19.186,22 

1.14 DIVERSOS 

114 1 CONJUNTO AMORTECEDORES - UR 550 TR Cj 5 R$ 5.641,31 R$ 28.206,55 

1142 CONJUNTO AMORTECEDORES - UR 1000 TR Cj 5 R$ 10.256,93 R$ 51 284,65 

114.3 CONJUNTO AMORTECEDORES - BOMBAS Cj 24 R$ 218,00 R$ 5.232,00 

REDES EXTERNAS 
ITEM 	' DESCRIÇÃO IJNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 

1 REDE EXTERNA DE VENTILAÇÃO  

11 TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ÁGUA GELADA EM AÇO CARBONO 
PRETO GALVANIZADO, COM EXTREMIDADES FLANGEADAS / ASTM-A-53 E 
ABNT NBR 5590, SCHEDULE 40, COM LIMITE DE ESCOAMENTO MÍNIMO DE 
35.000 psi - GRAU B e RESISTÊNCIA MÍNIMA À TRAÇÃO DE 60.000 psi - 
GRAU B (INCLUINDO JUNTAS, CURVAS, CONEXÕES E SUPORTES). 

11.1 DIÂMETRO =250MM M 1.044 R$ 1.063,82 R$ 1.110.628,08 
1.1.2 DIÂMETRO = 700MM M 444 R$ 3.036,92 R$ 1.348.392,48 

1.2 APOIO PARA TUBULAÇÕES EM CHAPA DE AÇO UN 248 R$ 213,00 R$ 52.824,00 

13 ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. 
ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FATOR 
DE 	RESISTÉNCIA 	A 	DIFUSÃO 	DO 	VAPOR 	D'ÁGUA 	.t 	~, 	7 D 
CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE 0.035 W/(m K) à O °C, CLASSE M-1/FOGO, 
ISENTO DE CFC, REF ARMAFLEX OU EQUIVALENTE 

1 3 1 DIÂMETRO = 250MM - dupla camada 2 x manta M-99-E (2x1 9) M 1.044 98260 R$ 1.025.834,40 

13.2 DIÂMETRO = 700 MM - dupla camada 2 a manta R-99 (2x32) M 444 2 820,20 R$ 1.252.168,80 

TOTAL GERAL R$ 26.613.174,82 
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1. APRESENTAÇÃo 

A Engesolo Engenharia Lida. apresenta à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 

Gerais - CODEMIG o Projeto Executivo de Engenharia da Central de Água Gelada (CAG 

Central), ou Central Técnica, do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, relativo 

ao Contrato n°  2399 firmado entre as partes. 

O empreendimento do Centro Administrativo será composto por 3 (três) Centrais de Água 

Gelada (CAG), atendendo aos seguintes setores: 

- Prédio do Palácio do Governo e Prédio do Auditório: CAG 1; 

- Prédio de Serviços: CAG 2; 

- Prédio das Secretarias 1 e 2 e Prédio da Convivência: CAG Central. 

O presente projeto trata da CAG Central, que constitui-se de uma edificação que abrigará o 

sistema de condicionamento de ar para verão, proporcionando condições térmicas adequadas de 

conlhrto aos recintos beneficiados pela filtragem, resfriamento e desurnidificação do ar. atendendo 

aos seguintes setores: 

Prédios das Secretarias 1 e 2: 

- Prédio da Convivência. 

As Centrais de Agua Gelada (CAG 1 e CAG Central) serão interligadas por uma rede hidráulica 

geral, com o objetivo de dar maior confiabilidade operacional ao sistema de condicionamento de ar 

de cada edificação, funcionando desta forma corno "District Cooling". Por exemplo, no caso de 

defeito de algum resfriador de água gelada da CAG 1, o suprimento de frio poderá ser feito pelas 

outras unidades resfriadoras instaladas nas demais CAG's. em função da interligação existente. 

A apresentação do projeto contempla o seguinte volume: 

- Volume 1 - Projetos - Ventilação 

Desenhos., Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Quantitativos de Serviços e 

Orçamento: 



2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.1 OBJETIVO 

O presente memorial tem como finalidade definir os requisitos técnicos mínimos a serem mantidos 

na Central de Água Gelada Central (CAG Central) do sistema de condicionamento de ar. 

2.2 AR CONDICIONADo 

2.2.1 Generalidades 

O sistema proposto trata-se de condicionamento de ar para verão, proporcionando condições 

térmicas adequadas de conforto aos recintos beneficiados pela filtragem, resfriamento e 

desurnidificação do ar, atendendo a todo o empreendimento, a saber: 

Prédio do Palácio do Governo: 

- Prédio do Auditório: 

- Prédios das Secretarias 1 e 2: 

- Prédio da Convivência: 

- Prédio de Serviços. 

O sistema escolhido foi do tipo expansão indireta, Composto basicamente por 03 (três) Centrais de 

Água Gelada, atendendo aos seguintes setores: 

CAG 1: Prédio do Palácio do Governo e Prédio do Auditório: 

- CAG 2: Prédio de Serviços: 

CAG Central: Prédio das Secretarias 1 e 2 e Prédio da Convivência. 

Obs.: As Centrais de Água Gelada (CAG 1 e CAG Central) serão interligadas por uma rede 

hidráulica geral, com o objetivo de dar maior confiabilidade operacional ao sistema de 

condicionamento de ar de cada edificação, funcionando desta forma como 'District Cooling". 

Por exemplo, no caso de defeito de algum resfriador de água gelada da CAG 1, o suprimento 

de frio poderá ser fèito pelas outras unidades resfriadoras instaladas nas demais CAG's, em 

função da interligação existente. 
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2.2.2 Descrição Geral 

A Central de Agua Gelada Central (CAG Central) será instalada no Bloco Técnico, construído 

exclusivamente para este fim, localizado próximo aos prédios das Secretarias, com capacidade total 

de 7750 TR, sendo constituída basicamente por: 

- Unidades Resfriadoras: 

UR - 01 A - E (1000 TR - compressores centrífugos): 

UR - 02 A - E (550 TR - compressores parafusos de alta eficiência): 

- Bombas de Água Gelada/Sistema Primário: 

BAGP1/ A - F (bombas dedicadas às UR-Ol), sendo 01 (uma) reserva: 

BAGP2/ A - F (bombas dedicadas às UR-02), sendo 01 (uma) reserva: 

- Bombas de Água de Condensação: 

BACh A - F ( bombas dedicadas às UR-Ol), sendo 01 (uma) reserva: 

BAC2/ A - F ( bombas dedicadas às UR-01). sendo 01 (urna) reserva: 

- Torres de Resfriamento: 

TR-01 à09. 

Obs.: Para para atender ao condicionamento das áreas técnicas (l'ELECOM) que irão operar 24 h 

(Automação e TI), é prevista a instalação de um sistema totalmente independente, do tipo 

'VRF", composto basicamente por 02 (duas) unidades condensadoras e 08 (oito) unidades 

evaporadoras. 

As unidades evaporadoras serão do tipo aparente . instaladas internamente ao ambiente. 

As unidades condensadoras deverão ser instaladas dentro da área prevista para a CAG 

Central, sendo necessária a condução do ar de descarga dos condensadores para o exterior, 

conforme indicado em desenho. 

2.2.3 Funcionamento do Sistema 

No sistema projetado, a água, depois de resfriada na unidade resí'riadora a absorção e/ou nas 

unidades resfriadoras existentes, circulará a 7°C através da rede hidráulica, alirncntando as 

serpentinas dos diversos condicionadores de ar. 
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Após a retirada do calor do ambiente, a água retorna às unidades resfriadoras, para completar o 

ciclo de captação da carga térmica interna, a uma temperatura de 14°C. 

Será instalada na saída das unidades resfriadoras uma válvula de balanceamento para um maior 

controle da vazão de água gelada. 

O sistema de água gelada será composto por 02 (dois) circuitos hidráulicos: 

- Circuito Primário: as bombas primárias (BAGP) succionam água do barrilete de retorno dos 

climatizadores e recalca nos evaporadores das unidades resfriadoras (UR) e descarrega no 

barrilete de alimentação de água gelada do circuito secundário: 

- Circuito Secundário: as bombas secundárias (BAGS) succionani a água do barrilete de 

alimentação de água gelada e recalcam aos respectivos clirnatizadores que devolvem a água no 

barrilete de retorno dos clirnatizadores: 

circuito secundário 1: Prédio da Secretaria 1 - carga total: 

circuito secundário lA: Prédio da Secretaria 1 - carga parcial: 

circuito secundário 2: Prédio da Convivência; 

circuito secundário 3: Prédio da Secretaria 2 - carga total; 

circuito secundário 3A: Prédio da Secretaria 2 - carga parcial. 

Obs.: As bombas dos circuitos secundários que atenderão aos Prédios das Secretarias 1 e 2 e 

Convivência serão instaladas no subsolo do Prédio da Convivência, não fazendo parte do 

escopo deste fornecimento. 

- Barriletes: os dois barriletes, localizados na CAG Central, serão os pontos de interligação do 

circuito primário e secundário e estão interligados por uma tubulação de by pass" por onde 

circula a água remanescente do desequilíbrio instantâneo de vazão entre os dois circuitos. 

Os dois barriletes deverão ser dotados de pontos de purga e por serem dimensionados para operar 

com baixa velocidade e terem todas as entradas e saídas na parte superior têm a função de ponto 

de decantação das impurezas e componentes sólidos em suspensão na água. 

O by pass" entre os 2 barriletes possibilita um fluxo constante no sistema primário e um fluxo 

variável no circuito secundário. 

A variação do fluxo no circuito secundário é garantida pela ação das válvulas de 2 (duas) vias 

instaladas nos climatizadores, responsáveis pelo controle da vazão de água gelada através das 

serpentinas. cm função da carga térmica instantânea de cada ambiente. _ 



Visando uma maior economia de energia. as bombas secundárias serão acionadas através de 

variadores de freqüência, cornandados por um sensor de pressão diferencial entre a alimentação e 

retorno de água dos climatizadores. 

Deverão também ser instalados medidores de vazão, pressão e temperatura nos circuitos 

secundários, os quais medirão a carga térmica solicitada pelo sistema, ligando ou desligando as 

unidades resfriadoras. 

Deverão ser instaladas Válvulas Borboleta Motorizadas "ON-OFF' nas unidades resfriadoras (água 

gelada e condensação), de modo a bloquear o fluxo de água, através dos equipamentos, quando o 

sistema de controle atuar. retirando urna das unidades resfriadoras. 

2.3 SISTEMAS DE VENTILAÇÃO 

2.3.1 Generalidades 

Os sistemas de ventilação teêrn como objetivo dar condições adequadas de trabalho ou permanência 

aos locais onde forem adotados, tornando-os limpos, isentos de poeiras. gases, vapores ou gordura e 

com velocidade de deslocamento de ar dentro de padrões normalizados. 

2.3.2 Descrição Geral dos Sistemas 

São previstos 03 (três ) sistemas de ventilação forçada. conforme descrito a seguir: 

- Sistema 1: exaustão da CAG: 

- Sistema 2: exaustão da Subestação: 

- Sistema 3: pressurização ar externo/ar condicionado. 

(1) Sistema 1 

Este sistema será responsável pela exaustão da área da CAG. 

E prevista a instalação de 01 (uma) caixa ventiladora Com ventilador centrífugo de dupla aspiração. 



- 	O ar será captado por meio de grelhas, sendo conduzido através de dutos metálicos até a caixa 

ventiladora, a qual o lançará ao exterior no nível do piso, através de canaleta, conforme indicado no 

pro' eto. 

A entrada do ar se dará através das aberturas deixadas. pela Arquitetura. nas paredes. 

Sistenw 2 

Este sistema será responsável pela exaustão da área da Subestação. 

E prevista a instalação de 01 (uma) caixa ventiladora com ventilador centrífu(,o de dupla aspiração. 

O ar será captado por meio de grelhas, sendo conduzido através de dutos metálicos até a caixa 

ventiladora, a qual o lançará ao exterior no nível do piso. através de canaleta. conforme indicado no 

projeto. 

A entrada do ar se dará através das portas de acesso que deverão ser vazadas, de forma a possibilitar 

a passagem do ar. 

Sistema 3 

Este sistema será responsável pela pressurização da vazão de ar de renovação (ar externo) nas salas 

condicionadas, uma vez que as unidades tipo evaporadoras não possuem pressão disponível para a 

captação do mesmo. 

O sistema será composto basicamente por 01 (um) ventilador centrífugo de simples aspiração. 

conforme indicado no projeto. O ar será captado do exterior no nível do piso e, após ser filtrado, 

será conduzido por meio de dutos, sendo insuflado nas vazões previstas no cálculo de carga térmica. 

1 unto à respectiva unidade evaporadora. 



2.4 NORMAS E CO1)IGOS 

Na implantação do sistema em referência deverão ser obedecidas as prescrições da última edição 

das seguintes normas e/ou códigos, onde aplicáveis: 

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

ASHRAE - American Society ofHeating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers: 

- SMACNA - Shect Meta! and Air Conditioning Contractor National Association, Inc.: 

AMCA - Air Moving & Conditioning Association. 

2.5 ESPECI1,1CAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

2.5.1 Unidades Resfriadoras 

Deverão ser instaladas unidades resfriadoras de líquido. dotadas de compressores 

centrífuo/parafuso, de alta eficiência. Ref. CARRIER. TRANE ou equivalente. 

As unidades deverão ser fornecidas completamente montadas em fábrica, sobre uma base de aço. 

contendo basicamente o conjunto motor-compressor, o condensador, o evaporador, a unidade de 

purga, o painel de controle, o painel de partida e isoladores de vibração e deverão ser testadas em 

fábrica. Conforme a norma ANSI/ARI 550. com  carga de óleo e refrigerante, painel de controle e de 

partida. 

Obs.: 1 As unidades resfriadoras deverão trabalhar com l-IFC- 1 34a ou com qualquer outro 

refrigerante totalmente isento de cloro. 

O equipamento deverá apresentar em cama plena o Coeficiente de Pcrtbrmance (( OP 

mínimo de 5.5. 

Os compressores deverão ser do tipo hermético. 

As unidades deverão ser comandadas por Sistema de Controle Dinital (DD(') e deverá ser 

fornecido pelo fabricante da mesma, montado e testado em fábrica, devendo prover 

controle de operação da unidade e nionitoração dos sensores. amadores, relés e 

"switches. 

O painel deverá ser capaz de operar a unidade resfriadora de lhrma 'Stand-alone" e 

incluir OS controles para operação segura e eficiente da unidade. 
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(1) Características Principais: 

t:< 



2.5.2 Eletrobombas (Água Gelada e Água de Condensação) 

Deverão ser utilizadas bombas centrifugas, nas quantidades descritas no item 2.2.2, sendo sempre 

uma unidade reserva, de fabricação KSB. WORTI-IINGTON, EH ou equivalente. 

As bombas deverão ser assentadas em berços anti-vibratórios de concreto armado e deverão possuir, 

na entrada e na saída da tubulação. orifcios próprios para colocação de instrumentos de medição da 

temperatura e da pressão. 

As bordas das bases deverão possuir perfis metálicos, para arremate. 

Deverão ser de construção horizontal, entrada axial e saída radial voltada para cima, executadas em 

ferro fundido cinzento de granulação extrafina. 

Os motores deverão ser do mesmo material, do tipo fechado, dinâmica e estaticamente balanceados, 

montados através de chavetas em eixo de aço SAE-1045, vedação através de selo mecânico, para 

trabalharem apoiados em mancais de rolamentos de esferas lubrificados a graxa. 



III 

O acionamento deverá ser feito por motores elétricos trifásicos (4 polos 380 V e 60 Fiz - 11155). 

(i) C'aracteríçticas Principais: 

BAGPI -A/F 

MODELO = 150 -250 MEGANORM, REF. KSB ou equivalente 
VAZÃO = 432,4 M3/1-1 
ALTURA MANOMÉTRICA = 15 mca 
POTÊNCIA = 40 CV 
TENSÃO = 380V / 3H 601-1z 
QUANTIDADE = 06 (1 RESERVA) 

BAGP2-A/F 

MODELO = 125 -200 MEGANORM, REF. KSB ou equivalente 
VAZÃO = 238 M3/H 
ALTURA MANOMÉTRICA = 15 mca 
POTÊNCIA= 20 CV 
TENSÃO = 380 V/3f/6OHz 
QUANTIDADE = 06 (1 RESERVA) 

BAGC2 - A/F 

MODELO = 150 -250 MEGANORM, REF. KSB ou equivalente 
VAZÃO = 351 M3/H 
ALTURA MANOMÉTRICA = 25 mca 
POTÊNCIA = 50 CV 
TENSÃO = 380 V/3f/6OHz 
QUANTIDADE = 06 (1 RESERVA) 

Obs.: 1. A altura manométrica foi calculada para as condições de projeto, devendo a mesma ser 

confirmada, pelo Instalador. em função dos equipamentos efetivamente a serem 

instalados. 

2. As bombas deverão ser assentadas sobre bases flutuantes. 
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2.5.3 Torres de Resfriamento 

Para o resfriamento da água de condensação das unidades resfriadoras deverão ser instaladas torres 

de arrefecimento, com sistema de troca de calor em "counter-flow', com circulação forçada de ar, 

de fabricação ALFATHERM. ALPINA. BAC ou equivalente. 

Deverão ser do tipo silencioso, com as seguintes características construtivas: 

- Carcaça auto-portante e bacia incorporada de fibra de vidro auto-extinguível 

- Bacia com caimento duplo, na direção dos drenos, e ser dotada de registro para enchimento 

rápido, conforme detalhe de projeto 

- Dreno instalado em posição que permita esvaziar toda a bacia da torre 

- Válvulas de bóia para água de reposição: 

- Conexões para alimentação, ladrão. drenos e equalização: 

- Enchimento em placas de PVC auto-extinguível: 

- Árvore de distribuição de água quente, com tubos de polipropileno com bicos pulverizadores: 

- Eliminadores de gotas; 

- Ventilador axial acionado por motor trifásico, 380 V. 60 Hz - grau de proteção 1PW55: 

Mangote de borracha na entrada e saída da água. 

a) Características Principais: 

TR-01 à TR-09 
MODELO = ASP 3100 15 130 / 4 - BAG, REF. ALFATERM ou equivalente 

VAZÃO = 550 m3/h 
TEMPERATURAS = 35 / 29,5/ 24,5 C 
POTÊNCIA = 30CV 

QUANTIDADE 09 

NOTA: 1. Deverá ser prevista em cada torre urna escada para acesso ao motor e urna plataforma de 

serviço com proteção. construídas em perfilados de aço galvanizado. 
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2.5.4 Rede hidráulica 

As redes hidráulicas para recirculação de água gelada e água de condensação deverão ser 

executadas em aço carbono preto SCHEDULE 40 com extremidades flangeadas. 

Toda a rede de água gelada é isolada com espuma elastomérica à base de borracha nítrica, com fator 

de resistência à fusão do vapor d'água j.i ? 7.000, condutividade térmica de 0.035 w/(m.k) à 0°C. 

classe M-1/fogo, isento de FCF. ref.Armaflex ou equivalente. 

As interligações hidráulicas das bombas, torres e das unidades resfriadoras deverão ser feitas 

através de amortecedores de vibração tipo fole, DINATÉCNICA. BALG, TECNE. VOIGT ou 

equivalente, para pressões até 150 ib e os barrilctcs das bombas e das unidades resfriadoras deverão 

Possuir flange cego em uma das extremidades e caps" na outra. 

As tubulações deverão ser limpas e tomar-sc-(i cuidado pm clue dctritos e !muIhas no flquem 

prisioneiros dentro das mesmas. 

Toda a tubulação deverá ser testada, por trecho ou prumada, submetendo-a à pressão hidrostática, 

mínima, de 150 psi, durante pelo menos 12horas consecutivas. 

As tubulações deverão ser pintadas com primer anti-corrosivo, à base de zarcão ou cromato de 
/ 

	

	 ZlflCo, devendo possuir acabamento em esmalte sintético e serem previamente raspadas com escova 

de aço, limpas e desengorduradas. 

Deverão ser previstos purgadores de ar rios pontos mais altos da tubulação e dispositivos para dreno 

nos pontos mais baixos das mesmas. 

Toda a rede de água gelada deverá ser isolada com espuma elastomérica à base de borracha 

nitrílica, isolamento térmico flexível de estrutura celular fechada e com elevado fator de resistência 

à difusão do vapor de água (t > 7.000), espessura técnica crescente, condutividade térmica 

0,035 w/(m.k) à 0°C. comportamento em caso de incêndio m-1 (não propaga chama), isento de gás 

CFC. Ref. ARMAFLEX ou equivalente, com as seguintes características: 
Ck 

0 



Diâmetro 
Tubulação 

(polegadas) 

Diâmetro 
Tubulação 

(mm) 

Espessura Referência, Ref. ARMAFLEX ou equivalente 

3' 75 30,5 R-89 
 100 31,5 R-114 
 125 32 - R-140  

6' 150 32,5 R-168 
8" 200 38 Dupla camada 2 x manta M-99-E (2 x 19 

10" 250 38 Dupla camada 2 x manta M-99-E (2 x 19 
12" 300 44 Dupla camada manta R-99-E + manta M-99-E (25 + 19) 
14" 350 44 Dupla camada manta R-99-E + manta M-99-E (25 + 19) 
16" 400 44 Dupla camada manta R-99-E + manta M-99-E (25 + 19) 
18" 450 50 Dupla camada 2 x manta R-99-E (2 x 25) 
20" 500 50 Dupla camada 2 x manta R-99-E (2 x 25)  
24" 600 50 Dupla camada 2 x manta R-99-E (2 x 25) 
28" 700 76 Dupla camada 2 x manta R-99-E (2 x 32) 
30" 750 76 Dupla camada 2 x manta R-99-E (2 x 32) 

Na definição das espessuras, descritas a seguir foram adotados os seguintes critérios: 

- Temperatura de água gelada: TC: 

- Tubulação de ferro; 

- Coeficiente superficial exterior 9.0 W / (m2.°K); 

- Isolamento térmico Armaflex sem recobrimcnto de alumínio ou outra proteção metálica: 

- Temperatura externa = 32C; 

- Umidade relativa = 86%. 

NOTAS: 1. É importante que as tubulações com isolamento não fiquem muito próximas. O 

distanciamento entre tubulações é necessário para possibilitar um fluxo de ar que ajuda 

a evitar condensação. 

A especificação das espessuras e do tipo de isolamento deverá ser checada pela 

Instaladora, em função das temperaturas e umidades relativas efetivas do local onde as 

tubulações estarão assentadas. 

Deverão ser instaladas conexões, conforme etalhes típicos onstantes do projeto. 

Fazem parte das conexões típicas hidráulicas para as torres, bombas, climatizadores e 

unidades resfriadoras todas as conexões não citadas nos detalhes típicos, que são 

necessárias à interligação, tais como: tês, uniões, luvas, buchas de redução, niples, 

cotovelos, tampões. etc. 
Psi  

'I)r'- 
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a) Balanceaine;ito hidráulico 

Para a regulagem hidráulica da CAG deverão ser usadas válvulas reguláveis, 

Ref. TOUR&ANDERSON ou equivalente. 

As válvulas de balanceamento reguláveis deverão possuir as seguintes características principais: 

- Deverão permitir as funções de pré-ajuste, medição de vazão e perda de carga, bloqueio do fluxo 

de fluído e dreno; 

- Os pontos para tomada de pressão deverão ser permanentes e auto-estanques: 

- O volante deverá ter indicação digital do número de voltas e dos décimos de volta e possuir pino 

para travamento da posição de regulagem; 

- Pressão máxima de trabalho de 20 bar e faixa de temperatura de -20°C até 120°C: 

Válvulas com diâmetros de Y2" até 2': 

Assento inclinado, corpo em ametal à prova de corrosão, com a estanqueidade do assento 

garantida por anel de vedação em borracha EPDM. Conexões roscadas: 

Isolamento térmico da válvula em poliuretano e revestimento de PVC, a ser fornecido pelo 

Fabricante; 

- Válvulas com diâmetros de 2 1/2'  até 16": 

Assento inclinado, corpo em ferro fundido nodular com cabeçote, cone de fechamento e haste 

em ametal. A estanqueidade do assento é garantida por cone com juntas em bolTacha EPDM. 

Conexões com flange. 

Até o diâmetro de 6", o isolamento térmico da válvula deverá ser em poliuretano e 

revestimento de PVC, a ser fornecido pelo Fabricante; 

Acima de 6" deverá ser executado in loco". pelo Instalador, com borracha elastomérica. 

b) Caracteristicas dos Acessórios 

O Instalador do sistema de ar condicionado deverá fornecer e instalar os acessórios hidráulicos com 

as seguintes características construtivas: 

14 
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b.1) Válvulas de Bloqueio e/ou Regulagem de Fluxo, Marca = NÍAGARA, CIWAL ou 

equivalente: 

- Válvulas Borboleta (manuais): 

Tipo borboleta, para montagem tipo Wafef' (entre flanges), estanques, corpo em urna só 

peça, hastes com lubrificação permanente seladas por anel de borracha sintética, classe de 

pressão para 150 PSIG, com acionarnento através de alavanca, com placa de travamento e 

memória, para válvulas com diâmetro até 3" (três polegadas) inclusive. As válvulas, com 

diâmetro igual ou superior a 4" (quatro polegadas), deverão ter acionamento por caixa de 

redução (atuador de engrenagem e sem-fim) e volante: 

Corpo em ferro fundido A-48: 

Disco em ferro nodular A-536. 

Hastes em aço inox e sede em neoprene. 

- Válvulas Borboleta (motorizadas): 

Tipo borboleta, para montagem tipo "Wafèf' (entreflanges), estanques, corpo em urna só 

peça, hastes com lubrificação permanente seladas por anel de borracha sintética. classe de 

pressão para 150 PSIG. 

Corpo de ferro fundido A-48 

Disco em ferro nodular A-536: 

Hastes em aço inox e sede em neoprene. 

b. 2) Válvulas Globo até 2" (inclusive): 

- Rosqueada, castelo roscado no corpo com junta. fecho cônico em bronze, haste ascendente: 

- Volante em ferro nodular ou maleável: 

- Preme-gaxeta em latão laminado 

- Porca em bronze 

- Gaxeta e junta em amianto grafitado (Asherit ou Klinger): 

- Haste em latão laminado ASTM-13.124: 

- Corpo, fecho cônico e castelo em bronze ASTM-13.62; 

- Porta disco em bronze. 

b.3,) Válvulas Globo Acima de 2": 

- Flangeada padrão ANSI, tampa aparafusada com jugo, haste ascendente externa, disco e anel 

paralelos com superfície de assentamento de aço inox: 

CY 



- Volante em feiTo fundido: 

- Corpo, tampa-jugo e preme-gaxeta em ferro fundido ASTM-A.126. classe 13: 

- Haste em aço carbono SAE-1020: 

- Gaxeta e junta em amianto grafitado (Asberit ou Klinger): 

- Contraporca em latão; 

- Disco e anel em aço carbono com filete de aço inoxidável AISI-4l0. 

b.4) Válvulas Exclusivainente de Bloqueio, Marca = NIAGARA, CIWAL OU equivalente: 

- Válvulas Gaveta até 2" (inclusive): 

Rosqucada, castelo roscado no corpo com junta. cunha inteiriça com guias laterais. haste 

ascendente interna: 

Volante em ferro nodular ou maleável: 

Haste em latão laminado ASTM-13.124; 

Porca em bronze e preme-gaxeta em latão laminado: 

Gaxeta e junta em amianto grafitado: 

Castelo, cunha e corpo em bronze ASTM-13.62: 

- Válvulas Gaveta Acima de 2": 

Flangeada padrão ANSI, cunha inteiriça cônica com guias laterais. haste ascendente externa e 

jugo, conexão da haste com a cunha do tipo T" forjado: 

Volante em ferro fundido; 

Haste em latão laminado ASTM-13.124; 

Bucha da haste em bronze; 

Corpo, tampa-jugo e preme-gaxeta em ferro fundido ASTM-A.126. classe B; 

Gaxeta e junta em amianto grafitado: 

Anéis em ferro fundido com superfícies de vedação em bronze: 

- Válvulas de Esfera até 2": 

Rosqueada, com passagem livre circular em duas direções, haste de entrada inferior à prova 

de ruptura, haste ajustável: 

Haste e esfera em aço inox; 

Corpo e extremidades ou tampão em aço carbono: 

Sedes (anéis) e juntas em tefion. 

Or,- 
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- Válvulas de Esfera acima de 2": 

Flangeada. padrão ANSI, com passagem livre circular em duas direções, haste de entrada 

inferior à prova de ruptura, haste ajustável; 

l-Iaste e esfera em aço inox; 

Corpo e extremidades ou tampão em aço carbono: 

Sedes (anéis) e juntas em teflon: 

- Válvulas de Retenção acima de 2": 

Para montagem entre flanges de acordo com as normas ANSI, operação horizontal ou vertical. 

disco (portinholas) com movimento de dobradiça e molas: 

Corpo em ferro fundido ASTM-A.126. classe B. 

Assentamento em neoprene: 

Internos (eixos, molas, etc.) em aço inox AISI 316. 

b.5,) Filtros de Água, Marca = NIAGARA , (1WAL ou equivalente: 

- Filtros para Água até 2" (inclusive): 

Rosqueado, tipo 'Y", elemento filtrante substituivel, perfuração cio elemento filtrante com 

orifícios de 1/32" (300 orifícios por polegada quadrada. referente MESI-i 20): 

Corpo e tamanho em bronze: 

Elemento filtrante em aço inox. 

- Filtros para Água acima de 2": 

Flangeado. padrão ANSI, tipo "Y", elemento filtrante substituível, perfuração do elemento 

filtrante com orifícios de 1/32" (300 orifícios por polegada civadrada.  referente MESH 20): 

Corpo e tampa em ferro fundido ANSI-125 ou semi-aço fundido: 

Elemento filtrante em aço inox. 

b. 6) Conexões Flexíveis (Amortecedores de Vibração), Marca = DINA TÉCNIC'A, BALG, 

TEcNE, VOIGT ou equivalente): 

- Amortecedores para descarga das bombas: 

Flangeada padrão ANSI, apropriada para eliminar vibrações mecânicas produzidas por fontes 

vibratórias, fble metálico simples de acordo com as normas EJMA. classe 150 PSIG, com 

tensor. (Modelo de Ref. AVST-RW, Dinatécnica); 

Aço inox AISI-304L ou 316L: 

e As conexões flexíveis deverão ser providas de limitadores de curso, fornecidos a parte. 
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- Amortecedores para sucção das bombas, unidades resfriadoras e torres: 

Flan(jeada. padrão ANSI, apropriada para eliminar vibrações mecânicas produzidas por fontes 

vibratórias, fole metálico simples de acordo com as normas EJMA, classe 150 PSIG. (Modelo 

de Ref. AVS - RW. Dinatécnica ou equivalente): 

Aço inox AISI-304L ou 316L; 

As conexões flexíveis deverão ser providas de limitadores de curso, fornecidos a parte. 

Manômetros, niarca NIAGARA, GIWAL ou equivalente: 

- Concêntricos, sistema Bourdon, diâmetro 100 mm, rosca BSP, escala de O a 10 Kgf/cm2, 

execução standart; 

- Caixa e anel em aço e visor em vidro: 

Soquete e movimento em latão e elemento elástico em tornbak. 

Mano-vacuômetros para Sucção das Bombas, marca = NIA GARA, GJWAL ou equivalente: 

- Concêntricos, sistema Bourdon, diâmetro 100 mm. rosca BSP. escala 4 Kgf/cm2  (pressão) à 

760 em Hg (vácuo), execução standart; 

- Caixa e anel em aço; 

- Visor em vidro, soquete e movimento em latão: 

- Elemento elástico em tomhak. 

b.9) Acessórios para Ma,,ômelros e Maiio-Vacuômetros, niarca = NIAGARA, CIWAL ou 

equivalente: 

Todos os manômetros e mano-vacuômetros deverão ser providos dos seguintes acessórios: 

- Válvulas de esfera, de latão forjado. com  três vias (quando fechadas dão escape à pressão retida 

no manômetro). anéis de teflon e esfera de aço inox: 

- Tubo siflio U' em latão laminado: 

- Amortecedor de pulsação tipo válvulas de agulha, regulável externamente, cai latão laminado. 

b.1O,) Termômetros para Água, marca = NIA GA RA , GIWAL 011 equivalente: 

- Tipo industrial standart. com  proteção, haste roscada (BSP), tipo angular (para ponto de inserção 

horizontal) ou reto (para ponto de inserção vertical), com coluna vermelha à álcool. vidro 

opalino, escala de O a 50°C: 

- Rosca e proteção em latão. 
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b. 11) Chaves de Fluxo (flow-s vitc/,$), Marca = HONE YWELL, JOVHNSON ou equivalente: 

- Chaves de Fluxo para Instalação Abrigada: 

Para uso em água. classe 150 PSIG, carcaça TP-51 com pintura em epoxi, contatos SPDT 

com capacidade de lOA em a 120 VCA. com  ajuste de operação regulável: 

Carcaça em aço carbono bicrornatizado: 

Partes em contato com água em latão e bronze fosforoso: 

As chaves de fluxo instaladas em tubulação com fluxo de água em um sentido ora no outro, 

deverão ser providas de lâmina especial para fluxo reverso: 

- Chaves de Fluxo para Instalação ao Tempo: 

Para uso em água, classe 150 PSIG. carcaça I11-56 com pintura em epoxi. contatos SPDT com 

capacidade de 10 A em 120 VCA, com ajuste de operação regulável: 

Carcaça em aço carbono bicromatizado: 

Partes em contato com água em latão e bronze fosforoso. 

b.12) Purgadores de Ar e Água, marca = SARCO, ARMSTRONG ou equivalente: 

- Tipo bóia, com conexão roscada, classe 150 PSIG, com tampo roscado, diâmetro de entrada 3/4 

e saída roscada de 3/8' para conexão de tubo de dreno (tipo poly-flo"): 

- Corpo e tampo em ferro fundido CL"B": 

- Bóia em polietileno A.D; 

- Subconj unto da sede em latão 4-  inox; 

o -  Guarnição em amianto. 

b. 13 Válvulas (te Bóia para Água: 

- Com conexão roscada: 

- Corpo em bronze. 

2.5.5 Rede de Dutos 

Os dutos deverão ser confeccionados em chapas galvanizadas, nas espessuras recomendadas 

segundo a ABNT. 

rr1-'. 
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- 	
Poderá ser adotado o padrão ASHRAE/SMACNA. desde que sejam seguidos todos os padrões 

definidos na norma específica. 

Os dutos deverão ser flangeados . devendo ser usadas nos flanges bolTachas de vedação com largura 

e espessura adequadas e vedação das juntas com silicone, para garantir a estanqueidade dos dutos. 

Todos os colarinhos deverão ser dotados de captores de ar, de boa fabricação e de fácil regulagem, 

de modo a distribuir o ar através dos difusores. 

A superfície interna dos dutos deverá ser livre e desimpedida. seni saliências nem obstruções. 

Os dutos deverão ser apoiados diretamente na estrutura, por meio de suspensores e pendurais 

resistentes, a cada 1,5 in, nunca se apoiando em luminárias e/ou forro. 

Todos os pendurais, braçadeiras e suportes deverão ser pintados com tinta protetora. anti-corrosiva: 

nos pontos onde forem detectadas vibrações, os dutos deverão ser providos à posteriori, de apoios 

de borracha. 

A interligação dos dutos com os ventiladores deverá ser feita com conexões de lonas flexíveis 

impermeáveis e resistentes. 

Obs.: 1. Os pontos de passagem dos dutos em lajes, telhados e/ou paredes deverão possuir as 

juntas vedadas com silicone ou massa plástica apropriada, contra temperatura e umidade. 

Deverão ser previstas portas de acesso nos dutos, de modo a possibilitar a limpeza dos 

mesmos, se necessário. 

Os dutos de insuflamento do ar externo deverão ser revestidos internamente, com manta 

de material acústico absorvente (espuma elastomérica 5 mm, Ref. ARMAFLEX ou 

equivalente), para atenuação de ruídos, nos primeiros 5 rn. a partir do ventilador. 

Deverão ser feitos testes de estanqueidade nos dutos, por empresa de certificação 

especializada, de modo a checar a vedação nos mesmos. 
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2.5.6 Ventilador Centrífugo 

Deverá ser de simples aspiração, de construção resistente, construído em aço galvanizado, com 

rotor balanceado estática e dinamicamente, operando sobre mancais auto-alinhante, auto-

lubrificantes e blindados, acionados por motores trifásicos (380 V / 3 f / 60 Hz) - Classe 1P54, à 

prova de pingos e respingos, diretamente ou através de polias e corrcias. de fàbricação BERLINER 

LIJFT, HIGROTEC. PROJELMEC, OTAM. TORIN ou equivalente e deverá possuir trilhos 

esticadores e telas protetoras para as correias. 

a) Características Principais 

Lrns.: u ventiiaaor aevera ser assentaao com suportes amortecedores cie vibraçao. 

2.5.7 Caixas Ventiladoras 

Deverão ser constituídas de carcaça em chapa galvanizada, com acabamento em tinta metálica, 

sobre base anticorrosiva e um ventilador centrífugo, de fabricação BERLINER LUFF, HIGROfEC, 

PROJELMEC. OTAM. TORIN ou equivalente. 

Os ventiladores deverão ser de dupla aspiração, de construção resistente, construído em aço 

galvanizado, com rotor balanceado estática e dinamicarnente, operando sobre mancal auto-

alinhante, auto-lubrificante e blindado, acionado por motor (a prova de pingos e respingos), 

acoplado diretamente (380 V / 3 f/ 60 Hz). As caixas deverão possuir revestimento acústico interno 

com material absorvente, para atenuação do nível de ruído. 
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a) Características Principais 

MODELO = BBS1000, REF. BERLINNER LUFT ou equivalente 
VAZÃO = 89600 m3/h 
PRESSÃO DISPONÍVEL = 20 mmca 
ROTAÇÃO = 305 RPM 
POTÊNCIA = 25 CV 
NÍVEL DE RUíDO = 91 dBA 
QUANTIDADE = 01 UNIDADE 
Obs.: As caixas ventiladoras deverão ser assentadas com suportes 

amortecedores de vibração, 

2.5.8 'Venetianas, Grelhas e Registros 

As grelhas, venezianas e difusores deverão ser em alumínio extrudado e deverão ter as 

características e dimensões conforme espccifcado nos desenhos constantes do projeto dc 

fabricação TROX. TROPICAL ou equivalente. 

As grelhas de insullamcnlo. retorno e/ou exaustão deverão ser providos de registro para controle de 

vazão, sendo que os registros deverão ser em chapa de aço galvanizado, com eixos em mancais 

reforçados. 

2.5.9 Unidades Condicionadoras - Tipo "VRF" 

Para atender ao condicionamento das áreas técnicas ('l'ELECOM) que irão operar 24 hs 

(Autornação e TI), é prevista a instalação de um sistema de condicionamento de ar totalmente 

independente, do tipo VRF". composto basicamente por 02 (duas) unidades condensadoras e 08 

(oito) unidades evaporadoras, de fabricação HITACHI, DAIKIN, LG. TOSHIBA, MITSUBSHI ou ' 
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equivalente. 

As unidades evaporadoras serão do tipo de aparente, instaladas internamente ao ambiente. 

As unidades condensadoras deverão ser instaladas dentro da área prevista para a ('AG. sendo 

necessária a condução do ar de descarga dos condensadores para o exterior, confbrme indicado no 

projeto. 

SISTEMA 1 

EQUIPAMENTO QTDE TENSÃO 
CAPACIDADE 

UNITÁRIA 

BTU/h 

POTENCIA 
UNITÁRIA 

CORRENTE 
UNITÁRIA 

POTENCIA 
(KVa) 

POTENCIA 
(kVA) 

RPC-4,0 
2 220 V / if 38.220 210W 1.1 0.2 0,4 

UE-01 A / B 

RCP-5,0 
2 220 V/ if 48.460 260W 1,3 0,3 0,6 

UE-02 A / B 

RAS-20-FSN1 33 2 kW 1 380V / 3f 191.000 (nominal) 38,0 25,0 25,0 
UE-01 A 

TOTAL 1 	- 26,0 

SISTEMA 1 

EQUIPAMENTO QTDE 	TENSÃO 
CAPACIDADE7 

UNITÁRIA 

BTU/h 

POTENCIA 
UNITÁRIA 

CORRENTE 
UNITÁRIA 

POTENCIA 
(KVa) 

POTENCIA 
(kVA) 

RPC-4,0 
2 220 VI if 38.220 210W 1,1 0,2 0,4 

UE-01 C / D 

RCP-5,0 
2 2 2 0 V / if 48.460 260W 1,3 0,3 0,6 

UE-02 C / D 

RAS-20-FSN1 33 2 kW 1 380V/3f 191.000 , 38,0 25,0 25,0 
UE-01 B (nominal) 

TOTAL - 26,0 

2.5.10 Quadros Elétricos 

(i) A rinários Ektricos para Quadro de Força (QE-(,,1 G) 

Os armários elétricos deverão ser confeccionados em chapa de espessura mínima de 1,5 mm. com 

porta dotada de fecho rápido. grau de proteção IP-54 e painel de montagem removível, com as 

seguintes características 

Barramento de cobre com densidade = 1.6 AImm2  devendo ser pintados nas seguintes cores: 

FASE R cor violeta,  
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FASE "S': cor branca: 

FASE "1": cor azul escuro 

NEUTRO: cor azul claro: 

TERRA: cor verde/amarelo 

- Portas dos armários aterradas 

- Todos os harrarnentos deverão ser fixados no armário através de isolador de epoxi na corrente 

nominal suportado pelo harrameiito: 

- Deverá ser instalada placa de acrílico transparente para proteção dos barramentos: 

- Todos os armários deverão ser identificados através de plaquetas de acrílico com fundo preto e 

dizeres em branco; 

- Componentes elétricos: 

Disjuntores geral de fabricação: SIEMENS ou equivalente da CUTLER I-IAMMER ou 

equivalente. 

Disjuntores de proteção de motores (disjuntor motor) deverão ser do tipo GV2-P. 

Ref.: TELEMECANIQUE ou equivalente da CUTLER HAMMER ou equivalente. 

Contatores de potência e auxiliares deverão ter tensão na bobina 220V-6011z. 

Ref.: TELEMECANIQUE ou equivalente da CUTLER I-IAMMER ou equivalente. 

Temporizadores relés de falta de fase ref: COEL ou equivalente, tensão de bobina 

220 V-60 Hz. 

Botões de comando. seletora e sinaleiros: 

Fabricante: BLINDEX MODULFIX" série XB-2" da TELEMECANIQUE ou 

equivalente. 

Régua de Bornes: As réguas de bornes devem ser posicionadas na parte inferior ou nas 

laterais da placa de montagem. Os bornes de potência devem ser protegidos por placa de 

acrílico com inscrição 380V" e separados dos bornes de comando. 

Distribuição da fiação deve ser feita através de canaletas plásticas. 

b) Armário Elétrico para Condicionadores 

Os armários elétricos deverão ser conlèccionados em chapa de espessura mínima 1,5 mm, grau de 

proteção IP-54, com as seguintes características: 

- Barramento de cobre com densidade = 1,6 A/mm2. devendo ser pintados nas seguintes cores: 

FASE R cor violeta 	

(,/)./ 
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FASE "S': cor branca; 

FASE "T': cor azul escuro; 

NEUTRO: cor azul claro; 

TERRA: cor verde/amarelo; 

- Portas dos armários aterradas: 

- Todos os baramentos deverão ser fixados no armário através de isolador de epoxi, na corrente 

nominal suportada pelo barramento; 

- Deverá ser instalada placa de acrílico transparente, para a proteção dos barrameritos; 

- Todos os armários deverão ser identificados através de plaquetas de acrílico com t'undo preto e 

dizeres em branco; 

- Componentes elétricos: 

Disjuntores geral devem ser do tipo C60 - 11 - CURVA D ref.: MERLIN GERIN ou 

equivalente, SIEMENS ou equivalente. 

Disjuntores de proteção de motores (disjuntor motor) deverão ser do tipo GV2-P. 

Ref.: TELEMECANIQUE ou equivalente da CUTLER 1-IAMMER ou equivalente. 

Contatores de potência e auxiliares deverão ter tensão na bobina 220 V-6OHz. 

Ref.: TELEMECANIQUE ou equivalente da SIEMENS ou equivalente. 

Temporizadores relés de falta de fase. 

ReL: COEL tensão de bobina 220 V-60 Fiz. 

Botões de comando, seletora e sinaleiros: 

Fabricante: BLJNDEX. "série MODULFIX', ou equivalente; 

TELEMECANIQUE. série "XB-2", ou equivalente. 

Régua de Bornes: As réguas de bornes devem ser posicionadas na parte inferior ou nas 

laterais da placa de montagem. Os bornes de potência devem ser protegidos por placa de 

acrílico com inscrição "380V" e separados dos bornes de comando. 

Distribuição da fiação deve ser feita através de canaletas plásticas. 

c) Condutores 

I)everão ser de cobre de têmpera meio dura, isolamento termoplástico. 750 Volts par bitola menor 

que 25,Omm2  (exceto cai bandejas/eletrocalhas que serão todos do tipo SINTENAX 0,6/1kV). Para 

bitola igual ou superior a 25,0rnrn2  deverão ser do tipo SINTENAX 0.6/1kV com as seguintes 

cores: 

Wm 
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- POTÊNCIA: cor preta, menor seção 2.5 rnm 2; 

- COMANDO: cor cinza, menor seção l,5mm2  

- ATERRAMENTO: cor verde; 

- NEUTRO: cor azul claro. 

(1) Transformadores de Comando 

Deverão possuir identificação necessária para as tensões primárias e secundárias, com rcspectivos 

pontos de ligação e ter seus terminais protegidos por tampa de acrílico, com inscrição 380V", nos 

casos que os mesmos furem expostos. 

e) Instalações Elétricas/Materiais: 

- Bandejas: devem ser confeccionadas cm chapa de aço galvanizada, do tipo SRS- 500-3. 

Ref. SISA ou equivalente. 

- Acessórios para Bandejas: para união dos trechos retos de dutos e das derivações utilizar junções 

retas. 

- Condutores: deverão ser de cobre de têmpera meio dura. isolamento termoplástico. 0,6/1kV. tipo 

SINTENAX e bitola conforme indicado em projeto. Ref: Pirelli ou equivalente. 

- Eletrodutos Aparentes: deverão ser do tipo galvanizado, sem costura, ponta rosqueada e peça de 

3 m, devendo atender à norma da ABNT aplicável. 

- Eletrodutos Flexíveis: deverão ser para instalação na entrada de motores, com comprimento 

suficiente para manutenção. Ref.: Seal Tube ou equivalente. 

2.5.11 Intertravamento Elétrico 

O sistema deverá possuir intertravamento elétrico. de modo que permitirá o funcionamento dos 

equipamentos nas seguintes condições: 

- As unidades resfriadoras só partirão se as bombas de água gelada e de condensação estiverem 

funcionando normalmente, com pressão diferencial nas linhas de água (pressostato diferencial) ou 

"Flow-Switch": 

- As unidades resfriadoras só deverão partir caso o sistema de lubrificação esteja funcionando 

normalmente; 

- A seleção de bombas deverá ser feita manual e/ou automaticamente, conforme programação; 
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- O funcionamento da bomba de água de condensação deverá ser condicionado ao nível de água na 

bacia da torre (controle de níve1/Nivostato) 

- Os ventiladores das torres deverão ser desligados, quando a temperatura da água atingir o limite 

normal de trabalho: 

- Unidades Resfriadoras: O comando de controle das unidades deverá ser automático, desde que a 

partida das bombas de água gelada, ligando-as, desligando-as ou modulando-as, segundo as 

variações da temperatura de retorno da água gelada. 

- O sistema deve comandar suavemente o movimento do fluxo de gás, na compressão, segundo a 

solicitação da carga térmica e, parar, instantaneamente, o equipamento no caso de falta de energia 

ou baixa ou alta pressões, pela parada imediata do conjunto aliviando a operação. 

- Igualmente, deverá possuir intertravamento, comandando, conjuntamente, os sistemas de água 

gelada e de óleo de lubrificação, somente permitindo a partida das unidades quando todas as 

condições estiverem em ordem para o regime de trabalho normal. 

- As unidades resfriadoras deverão modular sua capacidade. em Íunção da carga demandada pelo 

sistema, devendo esta modulação ser tita de maneira proporcional. para todas as unidades 

operantes 

- Ventiladores: A operação dos ventiladores de exaustão das instalações sanitárias deverá ser 

contínua, conforme o horário de operação do Prédio. O status de funcionamento do ventilador 

deverá ser feito através de relé de corrente 'on-off'. com ajuste de set-point (0 à 50 A). 

2.6 SISTEMA DE AIJIOMAÇÃO E CONTROLE 

Para garantir a operação dos sistemas nas condições estabelecidas, deverá ser instalado um Sistema 

de Autoinação, microprocessado, sendo composto basicamente por uma "Unidade Central de 

Controle", dimensionada para monitorar e comandar todos os pontos definidos nesta especificação, 

interligada a uma impressora, através da qual serão emitidos os relatórios de "estado de operação" 

de toda a instalação, bem como os eventuais alarmes e relatórios de recomendações para 

manutenção preventiva. 



A Central de Controle deverá ser responsável direta pelo controle e monitoração da Central de Água 

Gelada, e estar interligada em rede de comunicação digital com todos os controladores específicos 

que comandarão e monitorarão o funcionamento dos Climatizadores e dos Ventiladores. 

NOTAS IMPORTANTES 

A Central de Automação e Controle do Sistema de Condicionamento de Ar e Ventilação Mecânica 

deverá possuir todos os componentes necessários a permitir sua interface do sistema com o Sistema de 

Supervisão Predial. 

O Sistema de Automação e Controle da CAG Central deverá ser integrado aos sistemas de automação 

dos Sistemas de Condicionamento de Ar, dos diversos prédios. 

Caberá ao(s) proponente(s) considerar em seus custos o fornecimento e instalação de todos os 

elementos atuadores de dampers, válvulas borboleta motorizadas, válvulas de 02 (duas) vias 

acopladas aos seus atuadores, sensores de temperatura, umidade, pressão e vazão que compõem 

este projeto, bem corno o fornecimento dos controladores descritos a seguir, de toda a engenharia 

para coordenação e integração dos sistemas e toda a mão-de-obra para ligações dos sensores. 

atuadores e controladores. 

Deverá fornecer, também, toda a tubulação (eletrodutos) e respectiva enfiação para interligação 

entre os sensores, atuadores e controladores microprocessados. 

A enfiação deverá observar a seguinte especificação: 

- sensores analógicos/controladores: cabos blindados com dois ou três condutores, conforme se 

aplique: 

- alimentação dos controladores e interligação com os quadros elétricos (entradas e saídas 

binárias): cabinho # 1.0 mm2: 

- rede de comunicação entre os controladores e a Central: conforme especificação do fornecedor do 

Sistema de Supervisão e Gerenciarnento. 

2.6.1 Normas 

O detalhamento elétrico, bem como dos controles foram desenvolvidos conforme as seguintes 

normas: 

- NBR 5410 (nov/97) - Instalações Elétricas de Baixa Tensão: 
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- NBR 6808 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão Montados cm Fábrica: 

- NBR 5419 - Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas: 

- NBR 9441 (abril/93) - Execução de Sistemas de Alarmes de Incêndio: 

- IEC - Norma Internacional: 

- Procedural Standart for Testing. Adjusting and Balancing for Enviromental Systems NEBB 

Fourth Edition 1983: 

- HVAC Systems Testing, Adjusting and Balancing - SMACNA First Edition 1 983: 

- TIA/EIA 568 A e TSB complementares. 

2.6.2 Especificação de Equipamentos 

Os equipamentos de automação e controles deverão ser eletrônicos, embasados em tecnologia DDC 

e serem standard, ou seja. de acordo com catálogos técnicos, descartando-se os de criação 

específica. 

Deverão ser previstos, também, urna reserva de 20% (vinte por cento) no quantitativo de cada tipo 

de ponto (DI, DO, AI, AO) por controladora para futuras expansões e/ou modificações de projeto. 

2.6.3 Controladoras Lógicas Programáveis 

A monitorização, operação e o controle será através de unidades independentes de controle remoto, 

que serão programáveis no local, e à base de microprocessadores. Cada unidade remota de controle 

direto deverá ter as seguintes características: 

- Monitorização e controle dos sistemas de autornação e controle das instalações. Todas as funções 

de controle deverão ser através de software na unidade de controle. Não são aceitos pilotos ou 

relés auxiliares para execução de lógica de controle e comando, nem arquitetura de unidades de 

controle/módulos de entradas e saídas escravos e/ou que dependam de processamento externo, 

seja controlador mestre ou micro computador: 

- Funções de intertravamento e programação horária: 

- Funções de gerenciarnento de energia (Controle de Demanda): 

- I)evcrá incluir fonte de energia integral, relógio de tempo real, processador, módulos de entrada e 

saídas de dados analógicos e digitais: 



- Deverá ter, também, urna bateria auto-recarregável. capaz de comportar todas as funções de 

memória e de relógio (clock), banco de dados e programas operacionais dentro da unidade 

durante 500 horas no caso de falta de energia ou interrupção na fonte de energia elétrica; 

- Algoritmos de controle digital devem ser resistentes no controlador para permitir modalidades de 

controle proporcional, integral, derivado e biposicional, em qualquer combinação, conforme as 

necessidades de aplicação, utilizando sinais analógicos proporcionais, digitais ou de pulso, tanto 

para entrada quanto para saída; 

- O operador deverá ter a possibilidade de se comunicar com a unidade de controle e dispor de 

indicações visuais de alarmes. variáveis do processo, etc., através do uso de qualquer dos 

seguintes dispositivos: 

display integral no painel da unidade de controle. 

operador terminal ou computador pessoal portátil, deve possuir corno previsão interface para 

interligação em rede com outras unidades e com computador central; 

- Cada unidade remota de controle deve ter a capacidade de evitar o acesso não autorizado a seu 

programa de software 

- Chamamento para cada um dos equipamentos ligados à controladora. de modo a se ter duas 

posições distintas: automático, para funcionamento direto pelo controlador, manual para operação 

local, possibilitando testes, regulagens e manutenções; 

- Os controladores deverão possuir relógio de tempo real, baseados em hardware, não sendo 

admitidos relógios emulados via rede de comunicação e/ou sofiware; 

- Preferencialmente, os controladores deverão possuir display alfanurnérico para visualização de 

alarmes e status das entradas e saídas. Caso o controlador não tenha display, deverá ser !brnecido, 

obrigatoriamente, terminal portátil que poderá ser conectado a qualquer nó da rede para realizar 

as mesmas funções do display; 

- Os controladores deverão possuir huffer para armazenarnento de alarmes. Independentemente 

disso ser atendido, deverá ser garantido que todos os dados históricos estejam disponíveis no 

sistema de supervisão. 

2.6.4 Características do Sistema de Supervisão 

a) Software's 

- Deverão ser fornecidos todos os software's necessários ao desenvolvimento de todos os 

programas lógicos das controladoras, bem corno seus manuais completos, cabos utilipara 
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programação ou transferência de programas, hard key's, conversores de sinal. etc., de modo a 

permitir total autonomia para o usuário. 

- Deverão ser fornecidos todos os software's necessários ao desenvolvimento do Software 

Supervisório do Sistema, bem como seus manuais completos, hard key's. conversores de sinal, 

etc., de modo a permitir total autonomia para o usuário para desenvolvimento alteração ou 

modificação do mesmo. 

- Deverão ser fornecidos todo o Software Supervisório em versão de TAG's ilimitados ou superior 

à 20.000 TAG'S, bem como seus manuais completos, cabos utilizados para programação ou 

transferência de programas, hard key's, conversores de sinal, etc., de modo a permitir total 

autonomia para o usuário. 

- O Software Supervisório deverá ser fornecido em versão multi-usuário, com número de clientes 

superiores à 20 (vinte), de modo que se possa supervisionar a planta através de outros micro 

computadores trabalhando em rede e deverá ser previsto também o fornecimento de no mínimo 2 

(duas ) licenças para Workstation's que permita o uso do mesmo em rede. 

- O Software Supervisório deverá possuir recursos DDE e/ou OT)T3C para que se permita a 

transferência de dados para outros aplicativos/software's. 

- Atualização dos dados na Estação Central na forma gráfica e textual - em tempo real, de ftrma a 

representar graficamente as condições correntes do processo, garantindo um diagnóstico preciso e 

uma atuação correta do operador. 

- Animação de objetos na tela com as modificações ocomdas nas controladoras. Estas animações 

deverão consistir de troca de cor, rotaç'io de ohjcios. troca de posições, Leracâ10 de tcxto c 

qualquer combinação destas animações. 

- Ao operador deverá ser permitido o acesso às telas de um esquema de penetraçào grática, selcçào 

de menu, comandos baseados em texto ou endereço do ponto. 

- As configurações de nome de pontos, parâmetros, limites de alarme, tendências e gráficos de 

processo, devem ser amigáveis, com o maior número possível de funções via mouse. 

- Gerenciamento de funções de alarmes conforme os seguintes procedimentos: 

Associação de alarmes em classes baseadas em prioridades de atendimento e criatividade de 

forma a inserir filtro para visualização e impressão; 

Visualização e manipulação de alarmes incluindo ponto, data e hora daocorrência: 

Reconhecimento e eliminação de alarmes; 

Possibilidade de se inserir comentários sobre as ações conetivas para cada alarme: 

Transferência de alarmes para disco rígido para futuras análises istóricas; 	
j\ 
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Impressão de alarmes: 

Os textos gerados pelas condições de alarme poderão ser configurados de acordo com as 

necessidades do operador. 

- A interface de operação deverá permitir que o operador desempenhe "on une" comandos, 

incluindo os seguintes itens: 

Acionamento de equipamentos selecionados: 

Modificação de pontos de ajuste (setpoint): 

Modificação de programação honorária; 

Habilitação/inibição de execução de processos; 

Habilitação inibição para cada ponto, de relatório de alarme. totalização e tendências: 

Ajuste de parâmetros de malha de controle: 

Sobreposição (override) de pontos de comando: 

Definir programação de ícriados: 

Alteração hora/data: 

Inserção/alteração/visualização, de advertências e limites de alarmes; 

Alteração de configuração dos pontos. 

- Os relatórios deverão ser gerados automática e manualmente, a partir da utilização de filtros 

especiais de pontos, de acordo com seu endereço, estado ou controladora, e enviados para os 

monitores, impressoras e para arquivos em disco. 

- O sistema deverá permitir ao usuário obter, no mínimo, os seguintes tipos de relatório: 

Listagem geral de todos os pontos na rede; 

Listagem de todos os pontos que no momento estejam em alarme: 

Listagem dos pontos oft-line"; 

Listagem de todos os pontos de comando que no momento estejam na condição normal; 

Listagem de todos os pontos que no momento estejam inibidos; 

Listagem e/ou gráfico do histórico de alarmes armazenados em armazenados em disco, de 

acordo com o intervalo definido pelo operador; 

Listagem de toda a programação semanal; 

Listagem de toda a programação de feriados; 

Listagem dos limites e dos setpoints: 

Listagem das configurações dos pontos: 

Listagem e/ou gráfico do histórico de everitos; 

Listagem e/ou grálico de evolução de tendências. 
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- Troca de mensagens (correio eletrônico) entre operadores 

- Monitorização de desempenho - considerando-se parâmetros de disponibilidade e qualidade dos 

mesmos. Para a disponibilidade dever-se-á monitorar estatisticamente o número de defeitos que 

deixem o equipamento inoperante para o usuário em um dado período de tempo. Para a 

qualidade, a monitorização estatística dar-se-á sobre a normalidade (proximidade dos valores) no 

funcionamento uma grandeza analógica ainda que o afastamento dos valores nominais não 

implique em tomar o e equipamento inoperante para o usuário. 

- A operação do sistema deverá ser viabilizada a partir de senhas, as quais permitirão, ao operador 

acesso as funções de operação diferenciadas conforme níveis de acesso preestabelecidos. 

- Recurso de autobloqueio (auto "log off), a partir de temporização da não utilização dos 

dispositivos de operação (teclado/mouse). visando impedir a operação indevida com acesso de 

senha do último operador. Após o tempo definido, o sistema somente poderá ser acessado 

novamente mediante digitação de senha válida. 

- Acesso à operação (por nível operacional e por área tecnológica) na(s) estação(ões) de trabalho, 

segundo domínios definidos e limitados por senhas. 

- Apresentação (automática ou sob solicitação) de rotinas que visem orientar o operador quanto a 

solução de problemas identificados nos equipamentos direcionando atitudes adequadas em função 

dos problemas verificados. 

- Nas estações clientes do sistema, a atualização das bases de dados das mesmas deverá ser 

automática e simultânea, visando garantir a integridade e confiabilidade das informações nelas 

contidas. 

- Gerência sobre a manutenção preventiva dos equipamentos efetuando a contagem de tempo de 

funcionamento e/ou número de operações dos mesmos. 

- Gerência de arquivos que visem ao controle do atendimento das equipes de manutenção sobre os 

equipamentos que apresentam falhas. Abertura, acompanhamento, fechamento automático ou via 

operador de registros de irregularidade constatados pelo sistema (bilhete de falha). recebendo do 

operador dados como: horário de término das recuperações, componentes afetados, etc., 

armazenando estes registros para posterior apresentação em forma de relatórios gerências. 

- Coleta e armazenamento de um determinado número de informações digitais e/ou analógicas 

mediante definição do operador, visando apresentá-las (na forma de gráfico ou texto) segundo sua 

evolução histórica, estabelecendo períodos de arnostragem e o intervalo entre elas. 

- Todas as comunicações entre o sistema e o operador deverá ser na língua portuguesa. 
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- Os Controladores deverão estar aptos a executar todas as funcionalidades do Sistema de 

Supervisão previamente citadas. 

- A Estação de Trabalho deverá ser composta de microcomputador e periféricos compatíveis com o 

estágio tecnológico existente no mercado. 

- A Estação de Trabalho deverá ser alimentada com sistema interrupto de energia ("No-Break') e 

provida de dispositivos contra transitários de tensão. tanto na rede de alimentação AC como na 

linha de comunicação. 

- O Software de Supervisão deverá ser executado em uma estação central de supervisão a ser 

fornecida, com a configuração dos periféricos que atenda a configuração mínima exigida pelo 

programa de supervisão: 

- A Estação Central de Supervisão deverá ser instalada na Sala de TELECOM, em local a ser 

definido a posteriori, e deverá ser alimentada com sistema de energia ininterrupto (No-Break"). 

com as seguintes características: 

Transformador de isolamento entre entrada e saída 

Forma de onda senoidal na saída, com distorção harmônica de 5% total e de 3% por 

harmônico: 

Configuração on-linc. com  tempo nulo de translrência no caso de falta de energia: 

Suporta variações na tensão de entrada de -20% a +15 0/0 : 

Proteções: Sobretensão, subtensão, curto-circuito, freqüência anormal, surtos de tensão: 

Rendimento: > 85%: 

Regulação Estática de Tensão: 1%: 

Medições: tensão e corrente na saída: 

Ruído acústico : de 45 a 55 dRa a 1 m de distancia: 

Autonomia de 10 minutos: 

Sinalizações: bateria em descarga e sobrecarga: 

Acessórios: chave de by-pass manual: 

Apto a funcionar com temperatura ambiente de O a 45 graus com umidade relativa de 95%. 

sem condensação: 

- O Software de Supervisão deverá rodar em Windows NT 4.0 Workstation. 

- O Software de Supervisão deverá suportar os protocolos Ethernet e TCP/IP, para interligação do 

micro à rede corporativa da Central. No Software de Supervisão. o suporte aos protocolos de 

enlace e de rede citados deve atender a possibilidade de interligação com outro microcomputador, 

b1' 
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rodando o mesmo software de supervisão. viabilizando a troca de informações entre as estações 

através de uma rede Ethernet - TCP/IP. 

- Deverá existir protetor contra surtos e transientes de tensão na rede de comunicação entre 

controladores e Estação Central de Supervisão. 

- O Software de Supervisão deverá ser configurado de forma a apresentar alarmes de manutenção 

preventiva disparados quando um determinado equipamento excede um número específico de 

horas de funcionamento. 1/ste alarme deverá ocorrer para todos os equipamentos monitorados 

NOTA: O Sistema de Controle (Controladores e / ou sua rede de comunicação) deverá possuir uni 

dispositivo com modem para ser interligado ao sistema de PABX. 

2.6.5 1)escrição de Funcionamento do Sistema 

Os descritivos de funcionamento aqui citados deverão ser utilizados para elaboração dos programas 

executáveis de lógica das Controladoras. 

O Fornecedor do sistema deverá, entretanto, elaborar fiuxograma de lógica de funcionamento, para 

apreciação da fiscalização, e, somente após aprovado seu conteúdo, iniciarem-se os trabalhos de 

desenvolvimento do programa. 

(1) Funcionanie,,to do Sistema/Central de Agiu, Gelada 

No sistema projetado, a água, depois de resfriada nas unidades resfriadoras líquido, circulará a 

± 7°C através da rede hidráulica, alimentando as serpentinas das diversas unidades climatizadoras. 

Após a retirada do calor do ambiente. a água retornará às unidades resfriadoras para completar o 

ciclo de captação da carga térmica interna, a uma temperatura de + 14 

O Sistema de Agua Gelada será composto por 2 (dois) circuitos hidráulicos: 

- Sistema Primário - Vazão Constante: Interliga as bombas primárias (BAGP) com as unidades 

resfriadoras (UR) 

- Sistema Secundário - Vazão Variável: As bombas secundárias (BAGS) recirculam a água gelada 

através dos climatizadores nos prédios. 
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As Bombas Primárias (BAGP) recalcam a água através das Unidades Resfriadoras (IJR) e as 

Bombas Secundárias (BAGS) distribuem a água gelada pelas Unidades Climatizadoras. 

Para uma maior economia de energia, foi prevista a utilização de conversor de freqüência nas 

bombas secundárias (BAGS)S os quais deverão ser atuados em função da pressão na rede 

secundária. 

As Bombas Secundárias que atenderão aos prédios das Secretarias e à Convivência serão instaladas 

no prédio da Convivência e não fazem parte do escopo deste fornecimento. 

A variação do fluxo no circuito secundário será garantida pela ação das válvulas de 2 (duas) vias 

(proporcionais ou on-off'), a serem instaladas nos Climatizadores, responsáveis pelo controle da 

vazão de Água Gelada através das serpentinas, em função da carga térmica instantânea de cada 

ambiente. 

Deverão também ser instalados medidores de vazão, pressão e temperatura nos circuitos 

secundários, os quais medirão a carga térmica solicitada pelo sistema, ligando ou desligando as 

Unidades Resfriadoras. 

Deverão ser instaladas Válvulas Borboleta Motorizadas "ON - 0FF" nas Unidades Resfriadoras 

(Água Gelada e Condensação), de modo a bloquear o fluxo de água, através dos equipamentos, 

quando o sistema de controle atuar, retirando uma das Unidades Resfriadoras. 

A controladora que atende este sistema receberá informações se o comando dos painéis da CAG 

estiver em operação automático (chave S 1). 

Quando o contato NA desta chave não estiver acionado, o quadro estará em operação manual ou 

desligado via comando (chave Sl"). Se o mesmo estiver em manual a Controladora deverá 

desativar todas as suas saídas de operações automáticas. 

A Controladora receberá informações de cada motor (bombas), defeito de sobrecarga e também 

informações de um pressostato instalado em cada circuito hidráulico das bombas (BAGP's e 

: 
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BAC's). Caso ocorra falta de fluxo, o controlador deverá ativar a bomba reserva. A controladora 

deverá também fazer a redundância semanal, ou seja. deverá ser promovido o rodízio das bombas 

efetivas e reservas. 

Obs.: A controladora tamhm deverá ter interface de comunicação entre microprocessadores das 

unidades resfriadoras, e realizar os procedimentos de partida e parada das unidades, 

desligamento parcial de resfriadoras e bombas conforme demanda térmica do sistema, 

desligamento de resfriadoras e bombas atendendo limites do controle de demanda de energia 

elétrica estipulado pela concessionária, etc. 

a.]) Seqüência de Partida 

Com a chave manual/auto posicionada em automático, inicia-se a operação de um conjunto 

secundário (BAGS). Antes de se ligar a bomba secundária, o conversor é habilitado e. confirmada a 

ausência de defeito do mesmo, após 8 segundos, a bomba é acionada. Caso confirmado defeito no 

conversor, interrompe-se a seqüência de partida. 

Confirmado o funcionamento da BAGS, inicia-se a partida dos conjuntos UR's, BAGP's e BAC 's 

(UR e bomba primária, bomba condensação e, se necessário, torres) e confirmando-se a vazão do 

'hy pass" superior à indicada no projeto mecânico (fluxograma hidráulico), durante 3 minutos, 

permanece o sistema nesta situação, até esta vazão atingir valores inferiores ao indicado no Projeto 

Mecânico (8 minutos), quando então inicia-se a partida de outro conjunto primário e secundário 

(UR e bomba primária, bomba condensação e, se necessário, torres). 

Nesta situação (duas UR's operantes) os valores de vazão para partida e parada de outras unidades 

resfriadoras são acrescidos pela vazão em m3/h por unidade em operação. Deste modo. somente 

estará habilitado ao funcionamento um conjunto UR+BAP+BAC+TORRE, caso haja necessidade 

de suprimento de água nos cliniatizadores. 

a. 2) Rodízio por Tempo 

O rodízio das bombas primárias, condensação, torres e dos "chillers" deverá ser feito a cada 10 dias 

ou em limite de horas trabalhadas a ser estipulado pelo Cliente. 
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Em caso de defeito de qualquer grupo de equipamentos, inibe-se o rodízio por tempo deste grupo 

até que o defeito do equipamento seja resetado' 

a.3) Rodízio por Defeito 

O defeito de cada bomba é definido comparando o comando de liga/desliga com o status 

(pressostato). Se a bomba for ligada e o status não for confirmado, o software gravará o defeito da 

mesma em sua memória. O tempo de rastreamento do defeito das bombas é de 10 segundos após a 

partida do mesmo. 

Caso haja um defeito no conjunto que se habilitou, o conjunto seqüencial entrará em operação, 

inibindo o rodízio por tempo até que o defeito seja resetado. 

Se bombas primárias ou UR's estiverem com defeito, o sistema verificará qual unidade encontra-se 

sem defeito e irá habilitar somente um conjunto de máquinas. 

Caso haja condições de defeitos nas bombas primárias ou nas URs. as saídas referentes a estes 

pontos serão desabilitadas, exceto as bombas secundárias. 

Caso haja defeito nas bombas secundárias, as saídas referentes às mesmas serão desabilitadas. 

a.4 Cálculo da Quantidade (te Calor 

O sistema de controle deverá calcular as quantidades de calor consumidas pelos circuitos 

secundários e este parâmetro será utilizado para análise do perfil de carga ténnica de cada prédio, 

de modo que se possa otimizar o uso da Central de Água Gelada após análise destas variáveis nas 

diversas condições de horário, temperaturas externas, utilização das salas climatizadas, demanda. 

etc. 

O cálculo desta quantidade de calor consumida deverá ser utilizado também cru caso de falha do 

sensor de vazão, no qual deverão ser procedidas as rotinas de partida e parada dos conjuntos em 

função de demanda térmica e não da vazão medida em by pass". 



O cálculo da quantidade de calor, é efetuado através (ia seguinte fórmula: 

BTU = TR - TA x SVRET x 1,26 

sendo: 

- BTLT: quantidade de calor em BTUs: 

- TR: temperatura de retorno em graus Celsius 

- TA: temperatura de alimentação em graus Celsius; 

- SVRET: sensor de vazão do circuito secundário em metros cúbicos por hora. 

(1.5) Chave Manual/Auto (Reset 

Se a chave manual/automático estiver em manual. ou seja. igual a O, todas as saídas serão 

desabilitadas e os defeitos resetados. Na posição 1 inicia-se a seqüência de partida conforme 

descrito no item acima. 

a. 6) C'ontrole do Vazão do Circuito Secundário 

Será realizado analisando-se a diferença de pressão de alimentação e retorno do circuito secundário 

e modulando-se o conversor em algoritmo PID. O Sctpoint" deverá ser definido após os serviços 

de teste, ajuste e balanceamento, quando haverá a condição ideal para se definir o perfil de perda de 

cara da instalação. 

b) Filosofia Operacional para Controlador das UR 's 

Os controladores para controle das Unidades Resfriadoras (URDI A/F e UR02 A/ F) deverão seguir 

as seguintes diretrizes: 

- Todas as infonnações necessárias para o seu controle deverão ser ligadas ao controlador e este 

será o responsável pelo controle total do equipamento: 

- Todos os dispositivos de proteção, sensores e atuadores, deverão ser monitorados e comandados 

individualmente em cada ponto de entrada ou saída do controlador, não sendo permitido colocar 

informações em série. intertravamentos elétricos ou qualquer lógica externa ao controlador. O 

39 



40 

objetivo é proporcionar o diagnóstico remoto do equipamento através do Sistema Supervisão 

Central; 

- A lI-IM local deverá ter em seu display, no mínimo 2 linhas com 20 letras de informação, e 

possuir teclas para acionamento, permitindo assim a leitura de parâmetros, variáveis, alarmes, 

configuração dos set points, parâmetros de controle e atuação direta nos pontos de controle; 

- Deverá ser possível a leitura de todas as variáveis, mudança de set points e comandos de partida 

através da interface de comunicação, permitindo assim o gerenciarnento remoto do equipamento: 

- Em caso de defeito da Unidade Resfriadora, o controlador deve informar em sua JI-IM a descrição 

do defeito, ou defeitos, e armazenar um mínimo de 200 eventos anteriores com data e hora, com o 

objetivo de facilitar e agilizar a manutenção; 

- Deverá ser fornecido o arquivo do programa aplicativo, em CD-ROM. para permitir a 

reprogramação, ou recarga do aplicativo do controlador, caso aconteça a necessidade de 

substituição; 

- A Instaladora deverá fornecer, junto com o equipamento, todos os procedimentos detalhados, 

mostrando, passo a passo, corno executar a operação, manutenção, configuração e substituição 

dos componentes que envolvem o sistema de controle: 

- Controle deverá possuir urna rotina para partida em niodo manual ou local da Unidade 

Resfriadora. Nesta situação, o mesmo deve ativar urna memória, para informar a condição de 

operação Manual ao sistema de Autornação, através da rede de comunicação: 

- A Unidade Resfriadora deverá possuir transmissores de pressão com saída 4-2OmA, nas linhas de 

sucção e descarga de cada compressor, para permitir a monitoração das pressões e geração de 

gráficos para manutenção preditiva: 

O controlador da Unidade Resfriadora deverá estar integrado ao sistema de automação central, 

via rede de comunicação. 

Obs.: A Instaladora poderá fornecer as Unidades Resfriadoras com o controle original, porém este 

deverá vir com urna interface que permita o controle total do Sistema de Automação. Deverá 

fornecer a documentação completa do Protocolo com os registros utilizados para controle e 

monitoração do Sistema. 

Ç3' 
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Inlerjace homem-Máquina (IHM) 

Deverá ser instalada no quadro de automação da Central de Água Gelada uma interface, de forma a 

permitir o acesso a todos os parâmetros de todo o processo de automação Central de Água Gelada. 

A Il-iM deverá apresentar indicações de eventos, histórico de alarmes. (ambos com data e hora do 

evento), relação de alarmes presentes. 

A IHM deverá permitir ao operador colocar qualquer equipamento em estado de manutenção, para 

que o operador possa executar a manutenção do equipamento em segurança, e sinalizando para o 

sistema de Supervisão Geral que o mesmo se encontra em manutenção, bloqueando, assim, 

qualquer alarme de defeito relacionado ao equipamento em reparo, permanecendo o alarme de 

Equipamento em Manutenção. 

Especificações para Instrumeutaçõo ti Ser Fornecida 

(LI) Sensor Transmissor de Pressão Djferencialpara Ar 

Deverá ser do tipo analógico, alimentado em 24Vcc, sinal de controle 4 a 20 ma linear, faixa de 

trabalho a ser definida conforme aplicação específica. precisão de 0.5% em fundo de escala. tempo 

de resposta de 15 ms, temperatura de trabalho até 400  C.  

(1. 2)Pressostato Diferencial para Ar 

Deverá ser do tipo eletro-mecânico, com diferencial e setpoint" ajustáveis, proteção IP 54. faixa de 

trabalho 0,2 mbar a 3,0 rnbar, pressão máxima de operação 50 mhar, temperatura de trabalho de 

-20 à 85° C. contatos SPDT, sem bornes expostos. 

d. 3,) Semisor Transmissor de Corrente 

Deverá ser do tipo analógico, alimentado em 24Vcc.. sinal de controle 4 a 20 ma linear, faixa de O a 

200 amperes, isolação para 600 v., freqüência de 10 a 80 Hz ± 1%. precisão de 0,5% em fundo de 

escala, tempo de resposta de 150 ms, temperatura de trabalho até 60° C. 
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d. 4) Seiisor Transniissor de Teniperaf uro 

Deverá ser do tipo analógico, alimentado em 24Vcc., sinal de controle 4 à 20 ina linear, faixa de 

leitura a ser definida conforme aplicação específica, elemento sensor tipo Platina 100/1000 RTD ou 

equivalente, precisão de + 0,1%, com os seguintes tipos de construção, conforme aplicação: 

- Ambiente: construção em caixa plástica injetada, de desing atrativo, de modo a não comprometer 

os aspectos estéticos dos ambientes, fixação em caixa padrão 4x2, a serem instalados a 1 .80m do 

piso acabado, em locais apontados em projeto; 

- Imersão: construção em caixa metálica, grau de proteção 1P54, elemento sensor de 1 SOmm de 

comprimento, que deverá ser fornecido juntamente com poço de aço inox 304, com rosca de 1/2" 

BSP. a serem instalados nas tubulações de água, conforme apontado em projeto 

Dutos: construção em caixa metálica, grau de proteção 1P54, elemento sensor de lSOmm de 

comprimento, que deverá ser fornecido com suporte para fixação do mesmo, caso necessário, a 

serem instalados nos dutos de ar condicionado, conforme apontado cru projeto. 

I.5) Sensores Trmi.smissor de Pressão 

Deverá ser do tipo analógico. alimentado em 24Vcc, sinal de controle 4 a 20 ma linear. faixa dc 

leitura a ser definida conforme aplicação específica, com precisão de 0,5% em fundo de escala, 

temperatura de trabalho de O a 70°C, que deverá suportar sob pressão de até 5 vezes o valor da faixa 

de trabalho. com  estabilidade de desvio de leitura inferior à 0.25% (.Iurante 1 ano de uso. 

(1. 6) Sen.sores (/0 Nívc'/ 

Serão do tipo relê de nível e eletrodos, alimentados em 380vac, montatcm em trilhos DIN, com 

contatos SPDT e serão abrigados dentro dos paindis de auromação. ( ) número de eleirodos e sinais 

de nível alto e baixo será apontado em projeto. 

d. 7) Se,z.sores de Vazão de Água 

Deverá ser do tipo placa de orilício, consiruída em aço. montada entre Ilanges, dimensionada a 

infringir a menor perda de carga possível ao sistema hidráulico. O elemento transmissor deverá ser 

0 
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alimentado em 24Vcc, com sinal de controle de O a 10 Vcc linear. Deverá ser apresentada a 

memória de cálculo da placa e características construtivas para aprovação da Fiscalização. 

d. 8) Sensores de Vazão de Ar 

Deverá ser do tipo analógico, alimentado em 24Vcc, sinal de controle O a lO Vcc linear, fava de 

leitura de O a 20 m/ . com precisão de 1%, temperatura de trabalho de -10 a 60°C, em construção 

tipo i'ubo de Pitot ou construção tipo turbina, que deverá estar instalado nos dutos de distribuição 

de ar, conforme apontados em projeto. 

(1. 9) Atuadores para Damper 's de Controle de Vazão 

Deverá ser do tipo eletrônico, com acoplamento direto ao eixo do damper, evitando-se linkage para 

acoplamento. O atuador deverá prever proteção eletrônica para sobrecarga e sensoriamento de 

rotação para prevenir danos durante o trabalho dos mesmos. Não serão aceitos limitadores 

mecânicos ou chaves fim de curso. Sua alimentação deverá ser fornecida preferencialmente em 

24 Vae e o sinal de controle O a lüVcc. Deverá ser apresentada a memória de cálculo do torque do 

atuador e características construtivas para aprovação da Fiscalização. 

(1.10) Válvulas Motorizadas Proporcionais Duas Vias de Controle de Vazão de Agua 

Deverão ser do tipo globo, construídas em bronze ASTM - A - 62 fundido. conexões em rosca BSP 

até a bitola de 2", e conexões de flanges norma ANSI para bitolas iguais ou superiores à 2 '/2' , com 

hastes ascendentes em aço inox SI 304, pressão máxima de trabalho 17,5 bar a 80° C para uso em 

água. Os atuadores das válvulas deverão ser do tipo eletrônico, com acoplamento direto ao eixo da 

válvula, caixa em plástico injetado, preferencialmente alimentados em 24 Vac, sinal de controle 

O - 10vcc. dimensionados para torque apropriado em cada aplicação. Deverá ser apresentada a 

memória de cálculo para o selecionamento da válvula de acordo com o coeficiente de vazão e 

torque do atuador, para aprovação da Fiscalização. 
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d.ii) Válvulas Motorizadas Dit(is Vias Ação ON/ 0FF de Controle de Vazão de Agita 

Deverão ser construídas em bronze ASTM - A - 62 fundido, conexões em rosca BSP até a bitola de 

1", com atuador elétrico acoplado diretamente ou não, de retorno por mola, alimentadas em 

380 Vac. Não poderão ser utilizadas válvulas que utilizem retorno alimentado. Deverá ser 

apresentada a memória de cálculo para o selecionamento da válvula de acordo com o coeficiente de 

vazão e torque do atuador, para aprovação da Fiscalização. 

e,) Sistema de A utomaçõo/Condiçoes Gerais 

e.]) Detalhamento do Projeto Executivo 

Detalhamento do Projeto Executivo, em consonância com o projeto ora apresentado, fornecimento 

dos Controladores Lógicos Programáveis (CLP's), quadros para abrigo e proteção dos mesmos, 

conforme Projeto Executivo, e fornecimento de toda a instrumentação citada no projeto e/ou 

planilha de quantitativos constante do mesmo. 

e.2) Infraestrutura e Interligações 

Execução de toda a interligação elétrica necessária ao funcionamento do sistema tal como 

interligação elétrica entre os quadros e os equipamentos. entre os quadros e a instrumentação, rede 

de comunicação, alimentação dos quadros, etc. 

e.3,) Documentação Técnica 

A documentação técnica a ser fornecida deverá atender a todas as diretrizes normalizadas pelo 

Cliente. Todos os desenhos deverão ser entregues em meio magnético. elaborados em AutoCAD, 

com cópia em CD-ROM. 

O Cliente fornecerá para a Contratada o Projeto Executivo, integrante do edital, em disquete, para 

facilitar a elaboração do detalhamento do mesmo e confecção do as huilt". 

É de responsabilidade da Contratada a elaboração do detalhamento do Projeto Executivo e do as 
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huilt'. seguindo as recomendações do Cliente. 

e.4) Testes e Inspeções 

Os testes e inspeções a serem realizados devem atender a NBR 6808. 

Todos os quadros de comando deverão ser testados em fábrica por inspetor indicado pelo Cliente. 

Para execução dos testes em fábrica os quadros deverão estar completos, incluindo controladores, 

com programa de aplicação. 

O início dos testes em fábrica dos quadros de comando deverá ser comunicado ao Cliente com 

prazo de antecedência de 2 dias. O início dos testes em campo deverá ser comunicado ao Cliente 

com prazo de antecedência de 5 dias. 

A contratada deverá apresentar na ocasião dos testes todos os instrumentos, devidamente aléridos, e 

ferramental necessários à realização dos testes, bem como todas as folhas de pré-teste preenchidas. 

Além dos testes previstos em norma, será testada em campo a aferição de todos os sensores 

instalados no sistema de ar condicionado, tais como sensores de pressão, temperatura e vazão. 

e. 5) Curso de Treinainento 

A Contratada deverá ministrar um curso de treinamento para 12 pessoas nas dependências do 

Cliente. 

O curso deverá abranger todo o Sistema de Ar Condicionado instalado e não só os equipamentos de 

controle e supervisão, conforme especificado na norma supra citada. 

2.7 TRATAMENTO DA ÁGUA 

Deverá ser procedida análise da água de utilização local, a fim de se avaliar a necessidade ou não de 

fazer o tratamento químico ou biológico da mesma. 
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Caso seja necessário algum tratamento, a lirma de manutenção do sistema deverá, imediatamente. 

após o início do funcionamento, proceder aos tramites necessários para que o mesmo seja 

implantado. 

2.8 CONDIÇÕES GERAIS 

2.8.1 Encargos da Instaladora 

São encargos da firma Instaladora, responsável pela execução da obra, objeto do presente Projeto 

Executivo: 

- Efetuar levantamento minucioso das condições locais atuais da obra, inclusive a voltagem da rede 

elétrica de alimentação dos motores, em confronto com o Projeto Executivo ora apresentado: 

- Baseado neste Projeto Executivo, elaborar o detalhamento do mesmo, compreendendo sistema de 

distribuição de ar, sistema de distribuição de água, casas de máquinas, torres de resfriamento e 

bombas. esquemas elétricos e esquemas de controle, com indicação de: 

dimensões, bitolas. tipo, modelo e marca dos componentes: 

peso dos equipamentos e dimensões das bases para sua montagem: 

localização e capacidades dos pontos de tbrça: 

localização de drenos: 

localização e dimensões das aberturas necessárias para a passagem de dutos. tubos. etc.: 

características elétricas dos equipamentos componentes: 

- Submeter todos os equipamentos, não só de fibricação própria, mas também dc lornecimento de 

terceiros, a vistoria do Engenheiro Fiscal: 

- Efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, OS transportes horizontal e vertical dos equipamentos 

na obra, até às bases de assentamento, entendendo-se que a obra deverá permitir a utilitação de 

meios disponíveis de transporte e ceder a mão-de-obra auxiliar: 

- Executar a montagem de todos os componentes da instalação, devendo utilizar, para isso, mào-

de-obra de pessoal especializado, sob responsabilidade do engenheiro credenciado, registrado no 

CREA de sua região: 

- Colocar a instalação cm operação, efetuando ajustes e regulagens necessários: 

- Efetuar testes e medições finais, apresentando um relatório final para a apreciação e aprovação do 

engenheiro fiscal, para o efeito de entrega da instalação: 
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- Efetuar limpeza final da instalação, inclusive retoque de pintura onde a mesma tenha sido 

danificada: 

- Efetuar o primeiro tratamento químico da água de resfriamento dos condensadores; 

- Elaborar e entregar ao proprietário um jogo de desenhos atualizados da instalação (as huilt"). 

contendo todas as modificações e/ou adequações, eventualmente introduzidas durante a 

execução: 

- Elaborar e entregar ao proprietário manuais de operação e manutenção da instalação, 

complementados por catálogos e folhetos técnicos dos equipamentos; 

- Treinar o pessoal designado pelo proprietário para cuidar da instalação; 

- Fornecer ao pessoal de trabalho os equipamentos de segurança individual (bota, capacete. etc.). 

2.8.2 Balanceamento 

O balanceamento de toda a instalação, tanto da rede de água gelada e condensação, quanto dos 

sistemas de insufiamento/exaustão dutos serão de responsabilidade do Instalador. 

A obra só será considerada definitivamente entregue após o balanceamento. dentro dos limites 

definidos pela ARNT/SMACNA. 

2.8.3 (;arantia 

Deverá ser oferecida uma garantia mínima de 01 (um) ano, a partir do recebimento oficial da obra, 

contra detèitos de fabricação e instalação dos serviços e equipamentos, desde que operados de 

conformidade com aquilo aqui estabelecido e não usados abusivamente. 

As condições de garantia dos equipamentos e serviços obedecerão a documentos específicos e 

normalização do Cliente. 

2.8.4 Manutenção 

A Instaladora deverá fornecer manutenção gratuita do sistema por um período de 180 (cento e 

oitenta) dias, a contar do recebimento das instalações bem como oferecer treinamento para a equipe 

da CAMG que deverá operar o sistema em definitivo. 
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PORTARIA PRES no 06/08 - 

O Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

RESOLVE: 

1. Designar para exercer a função de PREGOEIRO os seguintes empregados: 
- 	Ana Lúcia Colares de Souza Lima 
- 	Duane Paiva Moraes 
- 	Ednéia Arcanjo Hosken 
- 	Gilberto Simões Rabelo 
- 	José Nilson da Mota 
- 	Ludmar Rodrigues 

Márcio Diário Paixão 

1.1. O Edital indicará o Pregoeiro paía o certame e, no sem impedimento, será 
substituído por um empregado designado conforme relação acima 

2. 	Designar os seguinte empregados que irão compor as Equipes de Apoio dos Pregoeiros: 

Ana Maria Scholbi Uflacker Oliveira 
André Zenha 
Carolina Ratton Moraes 
Cristina Borges Lemos 
Edson Severino Xavier 
Fabiana Motta Albano 
Helio de Paula e Silva 
Heraldo Barbosa dos Santos 
Jaqueline Campos Miranda 
Jólcio Carvalho Pereira 
Marcelo Eduardo de Araújo 
Marcelo Magno Soares 
Marco Antonio Gomes 
Maria da Conceição SaIes Batista 

Mário Sérgio Araújo Teixeira 
Nayra Vieira Meireles 
Pollyanna Souza Pereira 
Priscila Oliveira da Mata 
Raquel Gomide Queiroz 
Reinaldo José Teodoro Novaes 
Sandra Divina Silva Mundim 
Sandra Maria Pereira Bernardino 
Sônia Fraga Moreira  
Sônia Pires Gonçalves Dineili Costa 
Soraya de Sá Lana 
Tiago Cheib Duarte 
Wellington de Lima 

O Edital indicará para o certame os membros da Equipe de Apoio, que deve atuar com o 
mínimo de 3 (três) integrantes, dentre os empregados designados acima. 
Os Pregoeiros e Equipe de Apoio de que trat esta PORTARIA, atuação nos processos de 
licitação na modalidade PREGAO, de competncia da CODEMIG e entra em vigor a partir 
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o de 2008. 

ILHO 

/ E 

) 
Rua Aimorés, 1.697 - LoUrdes - Seio Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-5900 
Fax: (31) 3273.3060 	www.codemig.com.br  



EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Processo n°: 273/09 

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RECIBO 

A Empresa 

Razão Social: 

C N PJ: 

Inscrição Estadual: 	 Inscrição Municipal: 

Endereço: 

CEP.: 	 Cidade: 	 Estado: 

Telefone: 	 Fax: 	 E-mail: 

Contato: 

Celular comercial: 

Retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração do 

edital 

aos 	/ 	/ 

(Assinatura) 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À 
CODEMIG / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 

PELO FAX: (31) 3273-1 331. 
PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO 

NECESSÁRIO. 



EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09 
TIPO: MENOR PREÇO 
PROCESSO N° 273/09 
DATA: 06 de agosto de 2009 
HORARIO: Início da sessão: 10 horas 
OBJETO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
LOCAL DA REALIZAÇÃO: Rua dos Aimorés, 1697 - Bairro de Lourdes - Belo 
Horizonte (MG). 

PREÂMBULO 
1.1. A CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
torna público que realizará a licitação na modalidade pregão presencial, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, que será regido pela Lei Lei 
Federal 10.520/2002, pela Lei Estadual n° 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo 
Decreto Estadual n° 44.786, de 18 de abril de 2008 e alterações posteriores e 
subsidiariamente pelas Leis Federais n° 8.666/93 e suas alterações, bem como 
pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente 
edital e seus anexos. 
1.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 
convocatório e os anexos que dele fazem parte integrante. 
1.3. A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sede da CODEMIG, 
localizada à Rua dos Aimorés 1697,10  andar, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, 
MG, iniciando-se no dia 06 de agosto de 2009, às 10:00 horas e será conduzido 
pelo(a) Pregoeiro(a): Edinéa Arcanjo Hosken, com auxílio da equipe de apoio, 
designados para o presente processo, na conformidade da Portaria n.°  06, de 29 de 
agosto de 2008. 

OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente Licitação a contratação de empresa ou consórcio 
de empresas para o fornecimento dos equipamentos e os serviços de instalação do 
Sistema da Central de Agua Gelada para a Cidade Administrativa lo Estado de 
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Minas Gerais, mediante contrato, nas condições previstas neste Edital e seus 
Anexos. 
2.2. Todos os materiais e serviços estão especificados no Anexo 1 que passa a fazer 
parte integrante do presente edital, independente de transcrição; 
2.3. Os documentos e informações da licitação são complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento, mesmo que omitido em 
outro, será considerado especificado para esta licitação. 
2.4. Os equipamentos e materiais serão entregues e instalados na Cidade 
Administrativa do Estado de Minas Gerais (MG 010), em Belo Horizonte (MG). 
2.5. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante como se 
transcritos estivesssem: 

Anexo 1 - Termo de Referência 
Anexo II - Modelo de credenciamento 
Anexo III - Modelo declaração atendimento requisitos habilitação 
Anexo IV - Modelo declaração ausência de impedimentos 
Anexo V - Modelo declaração ausência trabalho menor e noturno 
Anexo VI - Modelo declaração de utilização de madeira de origem legal 
Anexo Vil - Modelo declaração conhecimento especificações técnicas 
Anexo VIII - Minuta contrato 
Anexo IX - Cronograma Físico 
Anexo X - Planilha de Preços unitário e global 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que pertençam ao 
ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação, que preencherem as 
condições de credenciamento, classificação da proposta de preços e habilitação, 
constantes do presente Edital. 
3.2. Não poderão participar empresas estrangeiras que não funcionam no país e os 
interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, recuperação judicial ou extrajudicial, nem aqueles que tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 
punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Estadual, ou ainda que tenham qualquer pendência judicial com a CODEMIG. 
3.3. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
3.4. Será permitida às empresas interessadas em participar da licitação a formação 
de consórcio, de no máximo duas integrantes, observadas as regras estabelecidas 
neste Edital e na legislação pertinente, especialmente o artigo 15 do Decreto 
44.786/2008 e artigo 33 da Lei 8.666/93, desde que atendidas, por cada integrante 
do consórcio, as condições de habilitação previstas neste Edital e seus Anexos. 
3.5. Se a licitante for constituída por Consórcio deverá apresentar, ainda: 

Termo de Compromisso Público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelas consorciadas, com o devido reconhecimento de suas firmas em 
Cartório, indicando os produtos ofertados por cada consorciada em relação ao 
objeto desta licitação, definindo assim a respectiva participação de cada 
consorciado; 

Indicação da Empresa-Líder do Consórcio, que deverá responsabilizar- se pela 
coordenação do objeto e representação junto à Contratante; 
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c) Compromisso expresso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou 
composição alterada ou sob qualquer forma modificada sem a prévia e expressa 
anuência da CODEMIG, até o total cumprimento do Contrato 
3.6. As empresas consorciadas responderão, solidariamente, pelos atos praticados 
pelo Consórcio em que se constituírem, desde a fase da licitação até a final 
execução do Contrato. 
3.7. Em caso de consórcio, cada empresa participante terá que apresentar, 
individualmente, toda a documentação de habilitação definida por esse Edital e seus 
Anexos. 
3.8. A comprovação da capacidade técnica do Consórcio será determinada pelo 
somatório dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste Edital 
e seus Anexos. 
3.9. E obrigatória a demonstração, por cada uma das empresas consorciadas, dos 
índices contábeis para fins de qualificação econômico-financeira, na forma da Lei. 
3.10. E obrigatória a constituição e o registro do Consórcio, antes da celebração do 
Contrato. 
3.10. O licitante que participar desta licitação em Consórcio não poderá, também, 
participar de forma isolada ou como membro de mais de um Consórcio. 

4. ENTREGA DOS ENVELOPES - PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO. 
4.1. Os envelopes "Proposta de Preços" e "Documentação de Habilitação" deverão 
ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão 
de pregão imediatamente após o credenciamento. 
4.2. Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preços e a Habilitação 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho 
e identificados com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, 
respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preços" e "Documentos de 
Habilitação"), na forma a seguir: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09. 
ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS. 
PROPONENTE ....................................................................................... 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09. 
ENVELOPE N.° 2— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
PROPONENTE....................................................................................... 

4.3. A CODEMIG não se responsabilizará por envelopes de 'Proposta de Preços" e 
"Documentação de Habilitação" que não sejam entregues ao Pregoeiro até a data e 
horários definidos neste edital. 
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4.4. Não será admitida a remessa postal dos envelopes com Proposta de Preços e 
Habilitação. 
4.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por 
cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, no caso 
de cópia simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência, na 
sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

5. CREDENCIAMENTO 
5.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento 
junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, 
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente que contenha 
fotografia. 
5.2. Tratando-se do representante legal, o credenciamento será feito com 
apresentação do estatuto social, contrato social ou outro documento de registro 
comercial, devidamente registrado, em cópia autenticada ou simples acompanhada 
do original para autenticação, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercerem direitos e assumir obrigações. 
5.3. Tratando-se de procurador, o credenciamento far-se-á através de instrumento 
público ou particular de procuração, em original ou cópia autenticada, da qual 
constem poderes específicos para formular lances verbais, negociar preço, oferecer 
descontos, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, podendo ser utilizado 

modelo do Anexo II. 
5.4. No caso de credenciamento por instrumento de procuração, deverá ser 
apresentada cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para 
autenticação, do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração 
estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes do mandante para 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
5.5. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, por sua representada, 
por todos os atos e efeitos previstos neste Edital. 
5.6. Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas um credenciado. 
5.7. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, salvo autorização 
expressa do Pregoeiro, importará a imediata exclusão do licitante por ele 
representado e a renúncia ao direito de manifestação de interposição de recursos. 
5.8. A não apresentação ou, ainda, a incorreção insanável de quaisquer dos 
documentos de credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente 
certame. 
5.9. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com 

modelo constante do Anexo III do Edital, deverá ser entregue ao Pregoeiro, no ato 
do credenciamento da participante, apresentada em 01(uma) via, fora dos 
Envelopes de Proposta de Preços e documentação de habilitação. 
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5.10. O Atestado de Visita Técnica fornecido pela CODEMIG na visita obrigatória, 
deverá ser apresentado fora dos Envelopes de Proposta de Preços e documentação 
de habilitação, para os fins de credenciamento.. 
5.11. A não-entrega da Declaração e do Atestado de Visita Técnica exigida nos 
subitens anteriores implicará o não-recebimento, por parte do Pregoeiro, dos 
envelopes contendo a documentação da Proposta de Preços e de Habilitação e, 
portanto, a não-aceitação da licitante no certame licitatório. 

6. PROPOSTAS DE PREÇOS 
6.1. As propostas de preços deverão ser apresentadas em envelope lacrado 
identificado como Envelope 1, em uma via, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente e rubricadas, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e 
deverão ser datadas e assinadas pelo representante legal do licitante ou pelo 
procurador, devendo constar: 
6.1.1. Descrição do objeto com especificação clara e completa de todos os itens 
oferecidos, obedecida a ordem constante da planilha de preços unitário e global, 
devendo conter o detalhamento de todas as características do produto ofertado, 
marca ofertada e prazo de garantia de fabricante; 
6.1.2. Identificação da licitante: razão social, número do CNPJ, endereço 
completo, telefone e fax da empresa proponente (para recebimento da Ordem de 
Compra); 
6.1.3. Preços unitários e total: em moeda corrente nacional, em algarismos, 
indicado com duas casas decimais, desprezando-se as frações remanescentes, na 
conformidade da Planilha de Preços Unitários e Global anexa - Anexo X, parte 
integrante do presente edital. 
6.1.4. Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da data estipulada para a entrega dos envelopes; 
6.1.5. Indicação do prazo de fornecimento do material e instalação: não superior 
a 150 (cento e cinquenta) dias corridos a partir da assinatura do contrato. 
6.1.6. Garantia: Prazo de Garantia de Fornecimento de 6 (seis) meses, a contar do 
recebimento definitivo, constando compromisso de manter os equipamentos por 
eia(s) fornecidos em perfeito funcionamento, configurados da forma especificada 
neste Termo de Referência e seus anexos, no local de sua instalação, 
responsabilizando-se pela manutenção e ajustes dos equipamentos sem ônus para 
a Contratante. 
6.1.7 - Declaração de que nos preços propostos e aqueles que porventura vierem a 
ser ofertados em lances verbais, encontram-se incluídos todos os equipamentos que 
serão fornecidos e todos serviços necessários à instalação dos equipamentos 
fornecidos, contemplando todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, fretes, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, 
encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagem, garantia contratual dos 
equipamentos fornecidos e dos serviços, lucros e quaisquer outros ônus necessários 
ao cumprimento integral e que porventura possam recair sobre o fornecimento e 
serviços do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 
exclusivamente da licitante a ser contratada. 
6.2. Os documentos técnicos comprobatórios deverão ser entregues com a proposta 
de preços, para servirem de comprovação de que os equipamentos oferecidos 



atendem às especificações técnicas exigidas, contemplando indicação técnica 
detalhada do equipamento proposto, de modo a permitir a verificação do 
atendimento a todas as características técnicas obrigatórias especificadas. 
6.3. Deverá integrar a proposta, a documentação técnica e explicações que 
permitam manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou superioridade 
da solução divergente, se for o caso. 
6.4. As propostas deverão ser firmes e precisas, sem alternativas de preços ou 
quaisquer outras condições, somente sendo admitidas propostas que ofertem 
apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação. 
6.5. O preço ofertado será fixo e irreajustável, expresso em real. 
6.6. A proposta deverá atender à totalidade do objeto licitado, não sendo aceitas 
aquelas que contemplem apenas parte dele. 
6.7.Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta 
ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os 
respectivos equipamentos ou serviços serem fornecidos sem ônus adicionais 

7. HABILITAÇÃO 
No Envelope 2 - Documentos de Habilitação - deverão ser apresentados os 
documentos que demonstrem atendimento das exigências de habilitação aqui 
relacionadas, que poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, ou por publicação em órgão de 
imprensa oficial, ou em cópia simples acompanhada do respectivo original (vedada 
cópia autenticada) que deverá ser apresentado para ser autenticada pelo Pregoeiro 
ou por membro da Equipe de Apoio, no momento da análise dos documentos de 
habilitação. 

7.1. REGULARIDADE JURÍDICA 
7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
7.1.2. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus 
administradores; 
7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Õrgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.2. REGULARIDADE FISCAL 
7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
7.2.2. Prova de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
7.2.3. Prova de Regularidade para com o INSS, expedida pela Previdência Social; 
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional e a Fazenda Estadual da 
sede do licitante. 

7.3. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 
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7.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, que comprovem a boa situação financeira da empresa, de 
acordo com os seguintes índices contábeis: 
Indice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 1,0; 
ILC = AC / PC, onde: 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante. 
lndice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,0; 
ILG = AC + RLP / PC + ELP, onde: 
AC = Ativo Circulante; 
RLP = Realizável de Longo Prazo; 
PC = Passivo Circulante. 
ELP = Exigível de Longo Prazo. 
7.3.1.1. O balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão ser apresentados 
em cópia das folhas do livro diário onde os mesmos se encontram transcritos, 
acompanhados de cópia dos termos de abertura e encerramento dos respectivos 
livros ou por publicação em jornal de grande circulação ou diário oficial, quando se 
tratar de sociedade anônima. 
7.3.2 Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial do 
licitante, expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, até 90 (noventa) dias antes 
da data da sessão de abertura do pregão. 
7.3.3. Comprovante de patrimônio líquido, apurado no último exercício de, no 
mínimo, R$2.618.356,17 (dois milhões, seiscentos e dezoito mil, trezentos e 
cinquenta e seis reais e dezessete centavos) equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor estimado para contratação. 

7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.4.1. Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA, comprovado por Certidão de Registro de Pessoa 
Jurídica, dentro da validade, com habilitação no ramo de Engenharia Mecânica. 
7.4.2. Certificação de lSO 9001:2000 da licitante. 
7.4.3.Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com as características, quantidades e prazos do objeto da licitação, 
através da apresentação de atestado(s) de desempenho anterior, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou de 
responsável técnico integrante do quadro permanente (vínculo empregatício ou 
participação societária) e comprovadamente inscrito no CREA com ART da licitante, 
devidamente acompanhado da certidão emitida pelo CREA, emitidos com 
observância das formalidades contidas nos §§ 11  e 31  do artigo 30 da Lei 8666/93, 
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente 
licitação, atestando execução de sistema de condicionamento de ar - Central de 
Água Gelada - com capacidade mínima de 3.400 TR's, com indicação do 
fornecimento e do serviço prestado, das condições da prestação, do atendimento, do 
cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento e serviço. 
7.4.4. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 
qualificação técnica deverão participar da execução dos serviços, admitindose1a 
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substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pela Administração. 
7.5. DAS DECLARAÇOES 
7.5.1. Juntamente com os documentos referidos neste item (cláusula 7- DA 
HABILITAÇAO), serão apresentados para fins de habilitação: 
a) Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e 

contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Estadual - Anexo IV; 

b)Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos, 
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 
menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 
8.666/93 (com redação dada pela Lei n° 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei - Anexo V; 
Declaração de que a empresa, se necessária a aquisição e emprego de produtos 
e subprodutos de madeira de origem nativa, se compromete a utilizar produtos e 
subprodutos de madeira de origem nativa de procedência legal (Decreto Estadual 
44.903/2008 de 14.09.08) - Anexo VI. 
Declaração de conhecimento das especificações técnicas e de concordância com 

os termos do edital e anexos - Anexo VII. 

VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA 
8.1. A visita técnica é obrigatória e deverá ser realizada no dia 03/08/2009, às 10 
horas, no local das obras da Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, 
por um representante da empresa responsável técnico pertencente ao quadro 
permanente da licitante (Sócio ou funcionário com CTPS anotada, ou prestador de 
serviço contratado como Responsável Técnico), devidamente credenciado para este 
fim. 
8.2. No ato da visita, a CODEMIG emitirá um Atestado de Visita Técnica, documento 
obrigatório para participação na licitação. 
8.3. O atestado de visita técnica, expedido pela CODEMIG, será exigido para o 
credenciamento da empresa para participar do certame. 
8.4. A visita técnica tem por objetivo o conhecimento das áreas e das condições do 
local das instalações e grau de dificuldade para realização do fornecimento e dos 
serviços. 

SESSÃO DO PREGÃO 
9.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados e 
recebimento da Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos 
envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação. 
9.2. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes e recebimento da Declaração e das propostas, o Pregoeiro 
declarará encerrado o credenciamento e aberta à sessão do PREGAO. 
9.3. Encerrado o credenciamento e declarada aberta à sessão, não mais serão 
admitidos novos licitantes. 
9.4. Abertos os envelopes de Proposta de Preços, estas serão analisadas 
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 

9 	 1• 



estiverem em desacordo. A análise das propostas visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificada as 
propostas: 
a)Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b)Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 

licitantes; 
c)Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento e que não forem passíveis de saneamento na própria 
sessão. 

9.5. Serão selecionadas, para a etapa de lances verbais, a proposta de MENOR 
PREÇO GLOBAL e aquelas que tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de MENOR PREÇO 
GLOBAL. 
9.6. Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas 
na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 
de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
9.7. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do 
autor da proposta classificada de maior preço. 
9.8. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR GLOBAL 
9.9. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, será realizado sorteio no ato público, para definir a ordem de 
apresentação dos lances. 
9.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais posteriores, ficando 
mantido o último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação 
das propostas. 
9.11. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados. 
9.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
não mais realizarem lances verbais. 
9.13. JULGAMENTO 
9.13.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 
9.13.2. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de MENOR PREÇO GLOBAL e o valor estimado da contratação. 
9.13.3. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do 
edital e seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá 
ser aceita. 
9.13.4. Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 
para verificação do atendimento das condições habilitatórias, com base na 
documentação apresentada. 
9.13.5. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada 
qualquer oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas 
ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, 
no entanto, a prestar toda e qualquer atividade oferecida em sua proposta. 
9.13.6. Serão desclassificadas as propostas que: 

( 
') 10 	 (\J.'Preo25/09 



a)Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham 
condições; 

b)Apresentem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexeqüíveis; 
c)Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

impedir o julgamento. 
8.13.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias e dos requisitos de 
habilitação, a licitante será habilitada e declarada a vencedora do certame, sendo-
lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
9.13.8. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes de 
MENOR PREÇO GLOBAL, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 
verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital. 
9.13.9. Nas situações previstas nos incisos 9.14.2, 9.13.3 e 9.13.8, o pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
9.14. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes. 
9.15. Todos os documentos da proposta de preços e de habilitação, cujos envelopes 
forem abertos na sessão pública, serão rubricados pelo Pregoeiro e sua equipe de 
apoio e por representante dos licitantes presentes. 
9.16. Será dada vista aos participantes tanto das propostas comerciais como dos 
documentos de habilitação apresentados na sessão pública. 
9.18. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição 
relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes julgados 
desclassificados em todos os itens, os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇAO" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da 
licitação. 

DA NOVA PROPOSTA DE PREÇOS 
10.1. No prazo de 24 (vinte e quatro) horas após encerrada a sessão pública, o 
licitante vencedor deverá encaminhar nova proposta de preços contemplando o 
preço vencedor, acompanhado da nova planilha de preços unitários prevista no 
Anexo X do Edital, com os respectivos valores em conformidade com o valor do 
lance vencedor. 
10.2. Para os fins de adequação dos valores unitários da proposta comercial, será 
aplicado o desconto percentual linear nos preços unitários da proposta inicial, 
calculado a partir da diferença entre o valor global da proposta vencedora e o valor 
global da respectiva proposta inicial, dividida pelo valor global inicial. 

RECURSOS 
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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11.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, 
as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso 
11.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
11.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
11.6. O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.7. O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais e comunicado a todos os licitantes via e-mail. 

12- ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
12.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação 
ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 
Competente. 
12.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
12.3. Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, o 
licitante vencedor será convidado, mediante notificação, para assinar o contrato no 
prazo de 5(cinco) dias. 
12.4. É facultado a CODEMIG, quando o convocado não comparecer no prazo 
estipulado no subitem anterior, ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, a entregar 
e cumprir com sua proposta vencedora, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste 
edital e na legislação. 
12.5. A contratação pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com 
as prescrições deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e 
inseparáveis. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
13.1. 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 a prestar a garantia de cumprimento 
do contrato, através de depósito do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor de sua proposta global, conforme §10  do art. 56 da Lei n° 8.666/93 
13.2. Para prestar a garantia, a adjudicatária deverá depositar na Tesouraria da 
CODEMIG, localizada no Edifício Sede da CODEMIG, na 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: 
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 
CETIR - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos; 	 -. 
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Fiança Bancária; 
Seguro - Garantia. 

13.3.A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações 
assumidas, sem prejuízo das multas legais aplicadas à contratada em razão da 
execução do contrato; 
13.4. A garantia será devolvida após o encerramento do contrato. 
13.5. A contratada apresentará a garantia de funcionamento e assistência técnica 
pelo prazo de 06 (seis) meses, na forma do disposto no presente Edital e em seus 
Anexos. 

14. DA ENTREGA DO MATERIAL E DO PAGAMENTO 
14.1. Os materiais a serem fornecidos e sua correspondente instalação deverão ser 
entregues até 150 (cento e cinquenta) dias corridos a contar da data de assinatura 
do contrato, na Cidade Administrativa em Belo Horizonte (MG), correndo por conta 
da vencedora todas as despesas decorrentes. 
14.2. O material deverá ser entregue acompanhado da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura, que deverá conter a descrição do item, quantidade, preços unitário e 
total. 
14.3. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos 
documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente 
licitação. 
14.4. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, mediante a 
emissão de termo circunstanciado, quando da entrega e definitivamente após o teste 
de funcionamento, também mediante termo circunstanciado, que indicará o 
atendimento da especificação contratada, não eximindo o licitante da sua 
responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos bens 
adquiridos. 
14.5. Constatada irregularidade no objeto a CODEMIG poderá rejeitá-lo, no todo ou 
em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis. 
14.6. O pagamento será efetuado em parcelas, conforme indicado: 2% (cinco por 
cento) do valor global na assinatura do contrato; 88% (oitenta e oito por cento) do 
valor global em parcelas iguais, mensais (30 dias) e sucessivas, mediante medições, 
conforme cronograma físico; 10% (dez por cento) do valor global na entrega final e 
testes, mediante aprovação do sistema pela CODEMIG. 
14.7. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
correspondente ao fornecimento/serviços, pelo preço da proposta adjudicada e 
homologada, não se admitindo reajuste, observando-se as condições de 
recebimento do objeto. 

15 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1. Pelo atraso ou inexecução parcial ou total do objeto desta licitação, a 
Administração poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser 
exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes 
sanções previstas nos termos do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93: 
15.1.1. advertência; 
15.1.2. multa; 
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15.1.3. indenização à contratante da diferença de custo para contratação de outro 
licitante; 
15.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a CODEMIG, pelo 
prazo não superior a 5 (cinco) anos. 
15.2. A multa será aplicada à razão de 0,067 (zero vírgula, zero sessenta e sete por 
cento) dia sobre o valor total dos materiais em atraso na entrega. 
15.3. Extensão das Penalidades 
15.3.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 
Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 
15.3.1.1. Retardarem a execução do pregão; 
15.3.1.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
e; 
15.3.1.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos. 
16.2. Será dada vista aos proponentes interessados, tanto das Propostas de Preços 
como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 
16.3. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Õrgãos competentes a 
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar ou ter sido 
providenciado no ato da sessão pública. 
16.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela, após aberta a sessão 
do pregão. 
16.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões 
conforme previsto no parágrafo 11  do art. 65 da Lei 8.666/93. 
16.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento 
do objeto deste pregão. 
16.7. A autoridade competente da contratação poderá revogar a licitação, por razões 
de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 
16.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
16.9. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
16.10. O Pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e 
acessível a todos os interessados. 
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16.11. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
pregão. 
16.12. O preço máximo admitido para o fornecimento e os serviços objetos do 
presente processo licitatório é de R$ 26.183.561,76 (vinte e seis milhões, cento 
oitenta três mil, quinhentos sessenta e um reais, setenta e seis centavos). 
16.13. Todo e qualquer esclarecimento sobre o presente edital e seus anexos, 
deverá ser solicitado até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, por 
escrito, através do fax-símile (31) 3273-1 331 ou por correspondência protocolada no 
endereço da CODEMIG com expressa indicação do número e objeto do Pregão. 
16.14. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e 
a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
Pregão. 
16.15. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
16.16. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou 
autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições 
de Lei n° 8.666/93. 
16.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o Foro da 
Comarca de Belo Horizonte, com exclusão de qualquer outro. 

Belo Horizonte, 22 de julho de 2009. 

OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO 
DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMIG 
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 

Este termo de referência tem por objetivo disciplinar a contratação, por pregão 
presencial, de empresa especializada ou consórcio de empresas para fornecimento 
e instalação DO SISTEMA DA CENTRAL DE AGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, identificado na conformidade 
das especificações técnicas do presente termo de referência, do edital e dos anexos, 
que dele fazem parte integrante independentemente de transcrição. 

JUSTIFICATIVA 
É imperativo a contratação de um sistema de produção de água gelada para 
abastecer todas as instalações dos prédios componentes do complexo da Cidade 
Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

OBJETO 
O fornecimento será executado em item único, por preço global, compreendendo o 
fornecimento e instalação do sistema completo de Central de Agua Gelada inclusive 
tubulações das redes externas para atender a Cidade Administrativa do Estado de 
Minas Gerais, de acordo com as especificações técnicas, itens e quantitativos 
definidos no memorial, documentos técnicos e projetos disponibilizados nos anexos 
do presente termo de referência. 

ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO A - MEMORIAL 
ANEXO B - PROJETOS 

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Nenhum componente dos equipamentos especificados poderá apresentar 
qualquer conexão, fios ou outros elementos que indiquem erro ou imprecisão de 
projeto da parte do fabricante ou do montador/integrador. 
Deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, 
em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, 
enfim, provenientes de reutilização de material já empregado. 
Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão 
atender às especificações do Edital (mesmo modelo, marca, componentes e 
versão). 
A Contratante reserva-se o direito de mandar proceder, por laboratórios ou 
técnicos devidamente qualificados, a seu exclusivo critério, testes dos 
equipamento, para comprovação das especificações de qualquer componente. 
A Contratante reserva-se o direito de testar e avaliar, através de visitas à linha de 
produção/distribuição, os equipamentos e/ou os conjuntos objeto desta licitação, 
para verificação pontual de atendimento às exigências das especificações 
técnicas. 
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As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser 
igualadas ou superadas por soluções divergentes das especificadas, mantidas as 
exigências de padrão, performance e funcionalidades do ambiente. Para tal, o 
licitante deverá registrar este fato em sua proposta e encaminhar, 
oportunamente, para a Contratante, documentação técnica e explicações que 
permitam manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou 
superioridade da solução divergente. 
Não serão aceitas, sob pena de desclassificação, propostas com opções para 
subitens ou componentes além do especificado. Essa disposição não conflita 
com o disposto no item anterior. Soluções divergentes podem, se assim o 
entender o licitante, serem apresentadas em substituição às especificações 
exigidas, mas não como uma opção para que a Contratante escolha entre o 
especificado e a solução divergente. O concorrente deve oferecer, exatamente, o 
solicitado ou algo que a isto seja equivalente ou superior. 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 
O licitante deverá indicar na proposta a marca e modelos dos equipamentos, 
declarando expressamente que os mesmos atendem às exigências de consumo 
máximo da planilha de preços unitários e especificações, bem como aponte 
fornecedor tecnicamente qualificado pela fábrica do equipamento para executar 
esta parcela do serviço. 
Caso a empresa apresente equipamento equivalente, a proponente deverá 
apresentar similaridade desde que sejam atendidos os pré-requisitos de: 
consumo máximo, gás ecológico R134A e modelos de compressores, conforme 
especificações constantes da planilha de preços unitários. 
Certificação da fabricante do equipamento que ateste que o equipamento 
apontado pelo licitante atende às exigências de consumo máximo exigidas pela 
CODEMIG, bem como ateste que o fornecedor indicado pelo licitante está 
tecnicamente apto a instalar, dar manutenção e operar o referido equipamento e 
pode fornecer o mesmo. 
A proponente deverá apresentar certificação de ISO 9001:2000 afim de que 
sejam resguardadas as condições técnicas para a execução do sistema. Em 
caso de participação em consórcio, ambas as consorciadas deverão apresentar 
certificação. 
Os equipamentos serão dadas como recebidos mediante a entrega e instalação 
dos mesmos e formalização do termo de recebimento na forma definida na 
minuta contratual. 

LOCAL E PRAZO DE INSTALAÇÃO DO OBJETO 
O sistema será entregue instalado e funcionando na Cidade Administrativa de 
Minas Gerais - endereço à MG 010. 
O prazo de entrega dos equipamentos e sua instalação será no máximo de 
150(cento e cinquenta) dias, contados da assinatura do respectivo contrato, na 
conformidade do cronograma físico que integra o presente termo de referência, 
para todos os fins e efeitos, como se nele transcrito estivesse. 
A proponente deverá considerar em sua proposta um período de 6 (seis) meses 
de manutenção e ajustes do equipamento sem ônus para a contratante, sendo 
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que neste período será também feito o treinamento de uma equipe da CAMG que 
deverá operar o sistema em definitivo. 

SOBRE A GARANTIA DE FORNECIMENTO 
O Prazo de Garantia do fornecimento é de 6 (seis) meses, a contar do 
recebimento definitivo definitivamente realizado. 
No prazo referido, as condições registradas na proposta e constantes do 
respectivo Termo de Garantia, a(s) Contratada(s) compromete(em)-se em manter 
os equipamentos por ela(s) fornecidos em perfeito funcionamento, configurados 
da forma especificada neste Termo de Referência e seus anexos, no local de 
sua instalação, responsabilizando-se pela manutenção e ajustes dos 
equipamentos sem ônus para a Contratante. 
Para efeito de cumprimento da garantia, quando da instalação dos 
equipamentos, a empresa contratada deverá utilizar método de lacre que garanta 
a identificação da violação dos equipamentos durante o prazo de garantia, 
obrigando-se a efetuar a troca a cada atendimento ao equipamento. Toda 
operação de lacre do equipamento, deverá ser identificada na ordem de serviço, 
ou documento equivalente, da empresa responsável pela instalação/manutenção 
do equipamento. 
No período de garantia é admitida a troca de equipamentos defeituosos por 
outros iguais ou de tecnologia superior, desde que aprovado pela Contratante 

ESTIMATIVA DE CUSTO 
O preço estimado global total para todos os itens é de R$ 26.183561,76 (vinte e 
seis milhões, cento oitenta três mil, quinhentos sessenta e um reais, setenta e 
seis centavos). 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento será realizado da seguinte forma: 
- 	2% (cinco por cento) do valor global na assinatura do contrato; 
- 88% (oitenta e oito por cento) do valor global em parcelas iguais, mensais 

(30 dias) e sucessivas, mediante medições, conforme cronograma físico; 
- 10% (dez por cento) do valor global na entrega final e testes, mediante 

aprovação do sistema pela CODEMIG 

DEMAIS CONDIÇÕES 
Será permitida a participação de consórcios desde que não ultrapasse o limite de 
duas empresas por consórcio. 
Efetuar visita ao local onde serão realizados os serviços através de RT da 
empresa afim de inspecionar o local e coletar informações de todos os dados e 
elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta a ser apresentada 
no pregão presencial. 
Apresentar atestado de capacidade técnica do responsável técnico (RT) da 
empresa, devidamente certificado pela entidade profissional competente (CREA) 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando a 
execução de sistema de condicionamento de ar - Central de Agua Gelada - com 
capacidade mínima de 3.400 TR's. 
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O RT deverá pertencer ao quadro permanente de funcionários da empresa ou 
consórcio licitante comprovando o vínculo através da cópia da CTPS ou ficha de 
registro do empregado ou cópia do contrato social ou estatuto da empresa (no 
caso de sócio ou diretor). 
A qualificação econômico-financeira será feita por comprovação de lndice de 
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), maiores de 01 (um), bem como 
com a comprovação de patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do 
valor estimado da licitação. 
A entrega dos equipamentos e sua instalação deverá ser executada em horário 
comercial 
Em nenhuma hipótese a CODEMIG efetuará qualquer pagamento adicional ou 
concederá dilatação de prazo, ressalvados casos fortuitos e motivos de força 
maior, devidamente caracterizados. 
A montagem e instalação obedecerão rigorosamente às especificações técnicas 
constantes das especificações técnicas integrantes do presente termo de 
referência. 

Belo Horizonte, 20 de julho de 2009. 

Fernando Vittori Filho 
CREA1 7.743/D-MG 
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ANEXO II— MODELO DE CREDENCIAMENTO 

PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa) 	 , CNPJ n.° 	 , com sede 
à 	 , neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, 
com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão 
e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a CODEMIG, praticar os 
atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de 
pregão n° 25/09, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, 
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances 
verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer 
esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, 
firme e valioso. 

Local, data e assinatura 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÂO (requisitos para habilitação) 

DECLARAÇÃO 

A empresa ................................................... CNPJ n.° ..............................., declara, 
sob as penas da lei, que, atende plenamente a todos os requisitos de habilitação 
exigidos para participar do Pregão Presencial. 

Data e local 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÂO (ausência de impedimentos) 

DEC LARAÇÃO 

A empresa ............. ...................................... CNPJ n.° ..............................., declara, 
sob as penas da lei, que, até a presente data, não se acha declarada inidônea para 
licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar 
com a Administração Estadual e inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

Data e local 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO (INCISO V, ART. 27, Lei 8.666193) 

DECLARAÇÃO 

A empresa ................................................. CNPJ n° ..............................., declara, sob 
as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores 
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. 

Data e local 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO (Decreto Estadual 44.903/2008) 

Em conformidade com o disposto no Decreto n° 44.903/2008 de 24 de 
setembro de 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a 
utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e 
serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais: 

Eu..........................................., 	R.G ........................... 	legalmente 	nomeado 
representante da empresa ....., CNPJ ................., para fins de qualificação técnica 
no procedimento licitatório de n°............, na modalidade PREGÃO 	/09 que 
tem por objeto a CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DO SISTEMA DA CENTRAL DE AGUA 
GELADA PARA A CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
declaro, sob as penas da lei, que para a execução da referida licitação somente 
serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, 
decorrentes de exploração autorizada, certificada, ou de manejo florestal 
aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto 
Estadual de Florestas - IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência de que o não atendimento da 
presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções 
administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, e no art. 72, 
§ 81, inciso V da Lei Federal n° 9.605/98, sem prejuízo das implicações de 
ordem criminal contempladas na referida lei. 

Data e local 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO 
EDITAL E ANEXOS 

Belo Horizonte - MG em Data: 	/ 	/ 

PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Processo n°: 273/09 

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE 
ÁGUA GELADA PARA A CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS 

Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Edital desta licitação, 
declaramos, sob as penas da Lei e para os fins de participação, que todos os 
documentos foram examinados, e que assumimos total responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões na preparação da proposta. 

Confirmamos a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica necessária à 
execução do objeto licitado. 

Estamos cientes dos termos do Edital e de seus anexos, inclusive da minuta de 
contrato, manifestando concordância irrestrita com os termos dos mesmos e de que 
não poderemos alegar desconhecimento para alteração dos preços propostos ou 
para descumprimento do objeto da licitação. 

Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta CONCORRÊNCIA, e 
concordamos com os termos dos documentos que fazem parte integrante da 
mesma. 

No caso de adjudicação do contrato, concordamos em assiná-lo no prazo e forma 
estabelecidos. 

Assinatura da proponente ou do representante legal 

Proponente: 	 CNPJ/MF: 
Endereço: 	 Cep: 

Telefone: 	 Fax 
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL 
DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS 

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, 

....doravante denominada CODEMIG, e a 
........................................................ . ... , 	 CNPJ/MF, 
............................................ . .... endereço....................................................  
este ato representada por seu Diretor................................., doravante 
denominada CONTRATADA, celebram nos termos da Lei 8.666, de 
21 .06.93, com as modificações posteriores e em decorrência da licitação, 
PREGAO PRESENCIAL 25/09, Processo Interno 273/09, o presente 
contrato, conforme cláusulas e condições a seguir especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato o f9rnecimento dos equipamentos e serviços 
de instalação do Sistema da Central de Agua Gelada para a Cidade Administrativa 
do Estado De Minas Gerais. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTOS 
CONTRATUAIS 
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 
ao Pregão Presencial 25/08, bem como da proposta apresentada datada de / 
/2009 e anexos, que passam a fazer parte integrante do contrato, 
independentemente de sua transcrição, desde que não contrariem as disposições 
licitatórias e contratuais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos 
equipamentos a serem fornecidos e dos trabalhos a serem executados 
estão indicadas nos anexos do edital da licitação, que constituem parte 
integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, e que a 
CONTRATADA se obriga a obedecer. 
PARAGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de manifestar a divergência 

entre as disposições desses documentos e as deste Contrato, 
prevalecerão sempre as disposições contratuais. 

CLÁUSULA TERCEIRA: - GARANTIA 
A CONTRATADA, em cumprimento ao disposto no Edital apresentou garantia na 
modalidade de 
no valor de R$ 	 reais5rá a 
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execução dos serviços contratados, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
da sua proposta de preços, conforme § 11  do art. 56 da Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada pela CONTRATADA 
será liberada ou restituída após a execução e cumprimento integral do 
Contrato e lavratura do Termo de Liquidação. 
PARAGRAFO SEGUNDO - A critério da CODEMIG, poderá ser admitida 
a qualquer tempo, a substituição da garantia prevista nesta cláusula. 
PARAGRAFO TERCEIRO - Havendo alterações no Contrato, que 
venham a interferir nas condições da garantia, a CONTRATADA terá que 
adequá-la às novas condições mediante complementação. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
Pela prestação dos serviços objeto desta licitação a CODEMIG pagará à 
CONTRATADA a importância total, fixa e irreajustável de R$ ............................ em 
pagamentos mensais, contados da assinatura deste instrumento, após 
comprovação da execução física dessas etapas, mediante medições, realizadas ao 
final de cada mês civil e que servirão de base do cálculo e emissão do Boletim de 
Medição Financeira e Nota Fiscal/Fatura. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos dos serviços objeto da 
presente licitação serão feitos da seguinte forma: 
- 	2% (cinco por cento) do valor global na assinatura do contrato; 
- 88% (oitenta e oito por cento) do valor global em parcelas iguais, 

mensais (30 dias) e sucessivas, mediante medições, conforme 
cronograma físico; 

- 10% (dez por cento) do valor global na entrega final e testes, 
mediante aprovação do sistema pela CODEMIG 

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão efetuados pela 
CODEMIG até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente certificada por representante da CODEMIG, 
designado para esse fim. O pagamento da última parcela só será 
efetuado com a apresentação da ART, quitada e registrada no CREA. 
PARAGRAFO TERCEIRO - 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 QUINTA - DA VIGÊNCIA 
O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, sendo 150 (cento e cinqüenta) 
dias o prazo previsto para o fornecimento dos equipamentos e execução dos 
trabalhos de instalação, com vigência a partir de sua assinatura, após o qual será 
contado o prazo de 6 (seis) meses para manutenção e ajustes do equipamento sem 
ônus para a CODEMIG, bem como para treinamento da equipe que operará o 
sistema, prazos estes que poderão ser prorrogados, através de termo aditivo, a 
criterio da CODEMIG Ç4» 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Além das demais obrigações que lhe são atribuídas, compete à CONTRATADA: 
6.1. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, o cronograma físico e as obrigações 

contratadas. 
6.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento, entrega e instalação dos equipamentos 

objeto deste Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, 
perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, 
prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 
indiretamente, causar ou provocar à CODEMIG e a terceiros. 

6.3. 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. 

6.4. Após concluído o fornecimetno e sua instalação, a CONTRATADA deverá 
prestar manutenção e ajustes do equipamento sem ônus para a CODEMIG 
por um período de 6 (seis) meses. 

6.5. Efetuar no mesmo prazo do item anterior, o treinamento de uma equipe 
indicada pela CODEMIG para operar o sistema em definitivo. 

6.6. Obedecer integralmente às normas legais de proteção ambiental, 
responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes da sua 
inobservância. 

6.7. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a 
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondente 
às demandas descritas. 

6.8. Disponibilizar mão-de-obra especializada na execução dos serviços, nos 
termos da proposta apresentada, mantendo na condução dos serviços, um 
responsável técnico que responderá por quaisquer questões da CODEMIG ou 
de órgãos fiscalizadores. 

6.9. 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. 

6.10. Responder pela correção e qualidade dos equipamentos fornecidos e dos 
serviços de instalação, nos termos da proposta apresentada e ainda que 
autorizada a sua execução por terceiros, observadas as normas éticas e 
técnicas aplicáveis. 

6.11. 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. 

6.12. 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. 

6.13. Emitir e facilitar à fiscalização da CODEMIG a inspeção dos trabalhos, em 
qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos 
solicitados. 

6.14. 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. 
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6.15. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos 
serviços, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e 
quaisquer ônus trabalhistas e previdenciários. 

6.16. 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. 

6.17. Apresentar as Guias de Recolhimento de Previdência Social - GPS e GFIP - 
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, 
referentes aos encargos sociais da mão-de-obra alocada nos trabalhos, 
acompanhada da folha de pagamento correspondente. 

6.18. 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. 

6.19. 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. 

6.20. Registrar no CREA-MG, por sua conta e responsabilidade, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica, referente aos serviços de instalação objeto do 
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 Orgão, 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. 

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 
Compete a CODEMIG: 
7.1. Fornecer as informações necessárias e disponíveis sobre o objeto contratado. 
7.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido nas 

disposições contratuais. 
7.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos 

equipamentos, sob o aspecto quantitativo e qualitativo. 
7.4. Comunicar prontamente à CODEMIG, qualquer anormalidade no objeto deste 

instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de 
acordo com as especificações e condições estabelecidas na licitação e no 
presente Contrato. 

7.5. 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. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO 
Os equipamentos e correspondentes serviços de instalação serão recebidos pela 
CODEMIG nos termos do artigo 73 da Lei Federal 8.666/93, através de Termo de 
Entrega e Recebimento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para os fins de recebimento definitivo, será 
lavrado 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. 

CLÁUSULA NONA - 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: O atraso injustificado no fornecimento e na 
prestação dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa moratória de 
0,067% (zero vírgula zero sessenta e sete por cento), por dia de atraso, 
sobre o valor do fornecimento ou dos serviços não realizados, até o limite 
máximo de 30 (trinta) dias. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso injustificado na realização do 
pagamento sujeitará a CODEMIG à multa moratória de 0,067% (zero 
vírgula zero sessenta e sete por cento) por dia de atraso, sobre o valor do 
pagamento não realizado, até o limite máximo de 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Após o 300  (trigésimo) dia de atraso, a 
CODEMIG poderá dar por rescindido o Contrato, na forma da Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes 
mediante aviso por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, 
podendo ainda, ocorrer: 

por ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerados nos incísos 1 a 
XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 
amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a CODEMIG. 
por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 
decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da 
CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o 
Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
A CONTRATADA obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de 
habilitação requerida para participação no processo licitatório, comprovando, sempre 
que exigido pela CODEMIG, sua regularidade em relação aos encargos legais e 
previdências. 

b 

30 	 - 	Pregão 25109 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA NOVAÇÃO 
A abstenção, pera 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 
Dá-se ao presente instrumento obrigacional, para os efeitos legais, o valor de R$ 

( ... . ................... . ............. ) 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes do contrato correrão por conta de recursos próprios da 
CODEMIG. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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. 

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 	 de 2009. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-
CODEMIG 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1. 	 2. 
. 	E1 

; 	H:5 
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ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO 
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ANEXO X - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Processo n°: 273/09 

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RECIBO 

A Empresa 

Razão Social: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Endereço: 

CEP.: 

Telefone: 

Contato: 

Celular comercial: 

Inscrição Municipal: 

Cidade: 

Fax: 

Estado: 

Retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração do 

edital 

,aos  

(Assinatura) 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À 
CODEMIG / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 

PELO FAX: (31) 3273-1331. 
PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, JANDO 

NECESSÁRIO. 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Be)o Hor)zoiite MG 	
1 

GEP 301 40-071 - lei.: (31) 3201-8900  

Fax 	31) 3273 3060 	www.coderniq cornbr 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇAO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09 
TIPO: MENOR PREÇO 
PROCESSO N° 273/09 
DATA: 06 de agosto de 2009 
HORARIO: Início da sessão: 10 horas 
OBJETO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
LOCAL DA REALIZAÇÃO: Rua dos Aimorés, 1697 - Bairro de Lourdes — Belo 
Horizonte (MG). 

1. PREÂMBULO 
1.1. A CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
torna público que realizará a licitação na modalidade pregão presencial, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇAO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, que será regido pela Lei 
Federal 10.520/2002, pela Lei Estadual n° 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo 
Decreto Estadual n° 44.786, de 18 de abril de 2008 e alterações posteriores e 
subsidiariamente pelas Leis Federais n° 8.666/93 e suas alterações, bem como 
pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente 
edital e seus anexos. 
1.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 
convocatório e os anexos que dele fazem parte integrante. 
1.3. A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sede da CODEMIG, 
localizada à Rua dos Aimorés 1697,10  andar, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, 
MG, iniciando-se no dia 06 de agosto de 2009, às 10:00 horas e será conduzido 
pelo(a) Pregoeiro(a): Edinéa Arcanlo Hosken, com auxílio da equipe de apoio, 
designados para o presente processo, na conformidade da Portaria n.° 06, de 29 de 
agosto de 2008. 

2. OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente Licitação a contratação de empres 
de empresas para o fornecimento dos equipamentos e os serviços d 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MC 	 2 
CEP 30140-071 - lei (31) 3207-8900 

Fax (31) 3273 3060 	www.codemig com br 
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I 7CODEMIG 
Companhia da Dosenoolorento Econômico de Minas Gerais 

Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativa do Estado de 
Minas Gerais, mediante contrato, nas condições previstas neste Edital e seus 
Anexos. 
2.2. Todos os materiais e serviços estão especificados no Anexo 1 que passa a fazer 
parte integrante do presente edital, independente de transcrição; 
2.3. Os documentos e informações da licitação são complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento, mesmo que omitido em 
outro, será considerado especificado para esta licitação. 
2.4. Os equipamentos e materiais serão entregues e instalados na Cidade 
Administrativa do Estado de Minas Gerais (MG 010), em Belo Horizonte (MG). 
2.5. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante como se 
transcritos estivessem: 

Anexo 1 - Termo de Referência 
Anexo II - Modelo de credenciamento 
Anexo III - Modelo declaração atendimento requisitos habilitação 
Anexo IV - Modelo declaração ausência de impedimentos 
Anexo V - Modelo declaração ausência trabalho menor e noturno 
Anexo VI - Modelo declaração de utilização de madeira de origem legal 
Anexo VII - Modelo declaração conhecimento especificações técnicas 
Anexo VIII - Minuta contrato 
Anexo IX - Cronograma Físico 
Anexo X - Planilha de Preços unitário e global 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que pertençam ao 
ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação, que preencherem as 
condições de credenciamento, classificação da proposta de preços e habilitação, 
constantes do presente Edital. 
3.2. Não poderão participar empresas estrangeiras que não funcionam no país e os 
interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, recuperação judicial ou extrajudicial, nem aqueles que tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 
punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Estadual, ou ainda que tenham qualquer pendência judicial com a CODEMIG. 
3.3. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
3.4. Será permitida às empresas interessadas em participar da licitação a formação 
de consórcio, de no máximo duas integrantes, observadas as regras estabelecidas 
neste Edital e na legislação pertinente, especialmente o artigo 15 do Decreto 
44.786/2008 e artigo 33 da Lei 8.666/93, desde que atendidas, por cada integrante 
do consórcio, as condições de habilitação previstas neste Edital e seus Anexos. 
3.5. Se a licitante for constituída por Consórcio deverá apresentar, ainda: 
a) Termo de Compromisso Público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelas consorciadas, com o devido reconhecimento de suas firmas em 
Cartório, indicando os produtos ofertados por cada consorciada em relação ao 

L- 

	

	 objeto desta licitação, definindo assim a respectiva particip çd de cada 
consorciado; 
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Indicação da Empresa-Líder do Consórcio, que deverá responsabilizar- se pela 
coordenação do objeto e representação junto à Contratante; 

Compromisso expresso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou 
composição alterada ou sob qualquer forma modificada sem a prévia e expressa 
anuência da CODEMIG, até o total cumprimento do Contrato 
3.6. As empresas consorciadas responderão, solidariamente, pelos atos praticados 
pelo Consórcio em que se constituírem, desde a fase da licitação até a final 
execução do Contrato. 
3.7. Em caso de consórcio, cada empresa participante terá que apresentar, 
individualmente, toda a documentação de habilitação definida por esse Edital e seus 
Anexos. 
3.8. A comprovação da capacidade técnica do Consórcio, relativamente ao item 
7.4.3 (atestado) será determinada pelo somatório dos quantitativos de cada 
consorciado, na forma estabelecida neste Edital e seus Anexos. 
3.9. É obrigatória a demonstração, por cada uma das empresas consorciadas, dos 
índices contábeis para fins de qualificação econômico-financeira, na forma da Lei. 
3.10. É obrigatória a constituição e o registro do Consórcio, antes da celebração do 
Contrato. 
3.10. O licitante que participar desta licitação em Consórcio não poderá, também, 
participar de forma isolada ou como membro de mais de um Consórcio. 

4. ENTREGA DOS ENVELOPES - PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO. 
4.1. Os envelopes "Proposta de Preços" e "Documentação de Habilitação" deverão 
ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão 
de pregão imediatamente após o credenciamento. 
4.2. Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preços e a Habilitação 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho 
e identificados com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, 
respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preços" e "Documentos de 
Habilitação"), na forma a seguir: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — 
CODEMIG. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09. 
ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS. 
PROPONENTE....................................................................................... 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 
CODEMIG. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09. 
ENVELOPE N.° 2— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
PROPONENTE................................................................................ 
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4.3. A CODEMIG não se responsabilizará por envelopes de "Proposta de Preços" e 
"Documentação de Habilitação" que não sejam entregues ao Pregoeiro até a data e 
horários definidos neste edital. 
4.4. Não será admitida a remessa postal dos envelopes com Proposta de Preços e 
Habilitação. 
4.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por 
cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, no caso 
de cópia simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência, na 
sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

5. CREDENCIAMENTO 
5.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento 
junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, 
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente que contenha 
fotografia. 
5.2. Tratando-se do representante legal, o credenciamento será feito com 
apresentação do estatuto social, contrato social ou outro documento de registro 
comercial, devidamente registrado, em cópia autenticada ou simples acompanhada 
do original para autenticação, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercerem direitos e assumir obrigações. 
5.3. Tratando-se de procurador, o credenciamento far-se-á através de instrumento 
público ou particular de procuração, em original ou cópia autenticada, da qual 
constem poderes específicos para formular lances verbais, negociar preço, oferecer 
descontos, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, podendo ser utilizado 

modelo do Anexo II. 
5.4. No caso de credenciamento por instrumento de procuração, deverá ser 
apresentada cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para 
autenticação, do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração 
estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes do mandante para 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
5.5. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, por sua representada, 
por todos os atos e efeitos previstos neste Edital. 
5.6. Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas um credenciado. 
5.7. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, salvo autorização 
expressa do Pregoeiro, importará a imediata exclusão do licitante por ele 
representado e a renúncia ao direito de manifestação de interposição de recursos. 
5.8. A não apresentação ou, ainda, a incorreção insanável de quaisquer dos 
documentos de credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente 

- - 	certame. 
5.9. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 'de' acordo com 

modelo constante do Anexo III do Edital, deverá ser entregue ao P goeiro, no ato 
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do credenciamento da participante, apresentada em 01(uma) via, fora dos 
Envelopes de Proposta de Preços e documentação de habilitação. 
5.10. O Atestado de Visita Técnica fornecido pela CODEMIG na visita obrigatória, 
deverá ser apresentado fora dos Envelopes de Proposta de Preços e documentação 
de habilitação, para os fins de credenciamento.. 
5.11. A não-entrega da Declaração e do Atestado de Visita Técnica exigida nos 
subitens anteriores implicará o não-recebimento, por parte do Pregoeiro, dos 
envelopes contendo a documentação da Proposta de Preços e de Habilitação e, 
portanto, a não-aceitação da licitante no certame licitatório. 

6. PROPOSTAS DE PREÇOS 
6.1. As propostas de preços deverão ser apresentadas em envelope lacrado 
identificado como Envelope 1, em uma via, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente e rubricadas, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e 
deverão ser datadas e assinadas pelo representante legal do licitante ou pelo 
procurador, devendo constar: 
6.1.1. Descrição do objeto com especificação clara e completa de todos os itens 
oferecidos, obedecida a ordem constante da planilha de preços unitário e global, 
devendo conter o detalhamento de todas as características do produto ofertado, 
marcas e modelos ofertados e prazo de garantia de fabricante; 
6.1.2. Identificação da licitante: razão social, número do CNPJ, endereço 
completo, telefone e fax da empresa proponente (para recebimento da Ordem de 
Compra); 
6.1.3. Preços unitários e total: em moeda corrente nacional, em algarismos, 
indicado com duas casas decimais, desprezando-se as frações remanescentes, na 
conformidade da Planilha de Preços Unitários e Global anexa - Anexo X, parte 
integrante do presente edital. 
6.1.4. Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da data estipulada para a entrega dos envelopes; 
6.1.5. Indicação do prazo de fornecimento do material e instalação: não superior 
a 150 (cento e cinquenta) dias corridos a partir da assinatura do contrato. 
6.1.6. Manutenção: Prazo de 6 (seis) meses, a contar do recebimento definitivo, 
constando compromisso de manter os equipamentos por ela(s) fornecidos em 
perfeito funcionamento, configurados da forma especificada neste Termo de 
Referência e seus anexos, no local de sua instalação, responsabilizando-se pela 
manutenção e ajustes dos equipamentos sem ônus para a Contratante. 
6.1.7 - Declaração de que nos preços propostos e aqueles que porventura vierem a 
ser ofertados em lances verbais, encontram-se incluídos todos os equipamentos que 
serão fornecidos e todos serviços necessários à instalação dos equipamentos 
fornecidos, contemplando todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, fretes, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, 
encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagem, garantia contratual dos 
equipamentos fornecidos e dos serviços, lucros e quaisquer outros ônus necessários 
ao cumprimento integral e que porventura possam recair sobFe  o fornecimento e 
serviços do objeto da presente licitação, os quais ficarã 	' cargo única e 
exclusivamente da licitante a ser contratada. 	 1 / 
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6.2. Os documentos técnicos comprobatórios deverão ser entregues com a proposta 
de preços, para servirem de comprovação de que os equipamentos oferecidos 
atendem às especificações técnicas exigidas, contemplando indicação técnica 
detalhada do equipamento proposto, de modo a permitir a verificação do 
atendimento a todas as características técnicas obrigatórias especificadas. 
6.3. Deverá integrar a proposta, a documentação técnica e explicações que 
permitam manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou superioridade 
da solução divergente, se for o caso. 
6.4. As propostas deverão ser firmes e precisas, sem alternativas de preços ou 
quaisquer outras condições, somente sendo admitidas propostas que ofertem 
apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação. 
6.5. O preço ofertado será fixo e irreajustável, expresso em real. 
6.6. A proposta deverá atender à totalidade do objeto licitado, não sendo aceitas 
aquelas que contemplem apenas parte dele. 
6.7.Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta 
ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os 
respectivos equipamentos ou serviços serem fornecidos sem ônus adicionais 

7. HABILITAÇÃO 
No Envelope 2 - Documentos de Habilitação - deverão ser apresentados os 
documentos que demonstrem atendimento das exigências de habilitação aqui 
relacionadas, que poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, ou por publicação em árgão de 
imprensa oficial, ou em cópia simples acompanhada do respectivo original (vedada 
cópia autenticada) que deverá ser apresentado para ser autenticada pelo Pregoeiro 
ou por membro da Equipe de Apoio, no momento da análise dos documentos de 
habilitação. 

7.1. REGULARIDADE JURÍDICA 
7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
7.1.2. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus 
ad ministradores; 
7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Orgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.2. REGULARIDADE FISCAL 
7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
7.2.2. Prova de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 

	

.." 	7.2.3. Prova de Regularidade para com o INSS, expedida pela Ptevidência  Social; 

	

.) 	7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional e a FFenda  Estadual da 

	

°-" 	sede do licitante 	 11 
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7.3. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 
7.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, que comprovem a boa situação financeira da empresa, de 
acordo com os seguintes índices contábeis: 
Indice de Liquidez Corrente - ILC — igual ou superior a 1,0; 
ILC = AC / PC, onde: 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante. 
lndice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,0; 
ILG = AC + RLP / PC + ELP, onde: 
AC = Ativo Circulante; 
RLP = Realizável de Longo Prazo; 
PC = Passivo Circulante. 
ELP = Exigível de Longo Prazo. 
7.3.1.1. O balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão ser apresentados 
em cópia das folhas do livro diário onde os mesmos se encontram transcritos, 
acompanhados de cópia dos termos de abertura e encerramento dos respectivos 
livros ou por publicação em jornal de grande circulação ou diário oficial, quando se 
tratar de sociedade anônima. 
7.3.2 Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial do 
licitante, expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, até 90 (noventa) dias antes 
da data da sessão de abertura do pregão. 
7.3.3. Comprovante de patrimônio líquido, apurado no último exercício de, no 
mínimo, R$2.61 8.356,17 (dois milhões, seiscentos e dezoito mil, trezentos cinquenta 
seis reais e dezessete centavos) equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado para contratação. 

7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.4.1. Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA, comprovado por Certidão de Registro de Pessoa 
Jurídica, dentro da validade, com habilitação no ramo de Engenharia Mecânica. 
7.4.2. Certificação de ISO 9001:2000 da licitante. 
7.4.3.Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com as características, quantidades e prazos do objeto da licitação, 
através da apresentação de 01 (hum) atestado de desempenho anterior, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa ou de 
responsável técnico integrante do quadro permanente (vínculo empregatício ou 
participação societária) e comprovadamente inscrito no CREA com ART da licitante, 
devidamente acompanhado da certidão emitida pelo CREA, emitidos com 
observância das formalidades contidas nos §§ 10 e 3° do artigo 30 da Lei 8666/93, 
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente 
licitação, atestando execução de sistema de condicionamento de ar - Central de 
Agua Gelada - com capacidade mínima de 4.600 TR's, com indicação do 
fornecimento e do serviço prestado. 
7 4 4 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 	provação da 
qualificação tecnica deverão participar da execução dos serviço admitindo-se a 
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substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pela Administração. 

7.5. DAS DECLARAÇÕES 
7.5.1. Juntamente com os documentos referidos neste item (cláusula 7- DA 
HABILITAÇAO), serão apresentados para fins de habilitação: 
a) Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e 

contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Estadual - Anexo IV; 

b)Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos, 
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 
menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 
8.666/93 (com redação dada pela Lei n19854 de 27 de outubro de 1999), salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei - Anexo V; 
Declaração de que a empresa, se necessária a aquisição e emprego de produtos 

e subprodutos de madeira de origem nativa, se compromete a utilizar produtos e 
subprodutos de madeira de origem nativa de procedência legal (Decreto Estadual 
44.903/2008 de 14.09.08) - Anexo VI. 
Declaração de conhecimento das especificações técnicas e de concordância com 

os termos do edital e anexos - Anexo Vil. 

VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA 
8.1. A visita técnica é obrigatória e deverá ser realizada no dia 03/08/2009, às 10 
horas, no local das obras da Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, 
por um representante da empresa responsável técnico pertencente ao quadro 
permanente da licitante (Sócio ou funcionário com CTPS anotada, ou prestador de 
serviço contratado como Responsável Técnico), devidamente credenciado para este 
fim. 
8.2. No ato da visita, a CODEMIG emitirá um Atestado de Visita Técnica, documento 
obrigatório para participação na licitação. 
8.3. O atestado de visita técnica, expedido pela CODEMIG, será exigido para o 
credenciamento da empresa para participar do certame. 
8.4. A visita técnica tem por objetivo o conhecimento das áreas e das condições do 
local das instalações e grau de dificuldade para realização do fornecimento e dos 
serviços. 

SESSÃO DO PREGÃO 
9.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados e 
recebimento da Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos 
envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação. 
9.2. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes e recebimento da Declaração e das propostas, o Pregoeiro 
declarará encerrado o credenciamento e aberta à sessão do PREGAO. 
9.3. Encerrado o credenciamento 
admitidos novos licitantes. 
9.4. Abertos os envelopes de 

w. verificando o atendimento a tods 

e declarada aberta à ses 

Proposta de Preços, estas 
s as especificações e condi 

não\mais serão 

rão analisadas 
estatelecidas 
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neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 
estiverem em desacordo. A análise das propostas visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificada as 
propostas: 
a)Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b)Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 

licitantes; 
c)Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento e que não forem passíveis de saneamento na própria 
sessão. 

9.5. Serão selecionadas, para a etapa de lances verbais, a proposta de MENOR 
PREÇO GLOBAL e aquelas que tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de MENOR PREÇO 
GLOBAL. 
9.6. Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas 
na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 
de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
9.7. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do 
autor da proposta classificada de maior preço. 
9.8. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR GLOBAL 
9.9. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, será realizado sorteio no ato público, para definir a ordem de 
apresentação dos lances. 
9.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais posteriores, ficando 
mantido o último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação 
das propostas. 
9.11. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados. 
9.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
não mais realizarem lances verbais. 

9.13. JULGAMENTO 
9.13.1.0 critério de julgamento será ode MENOR PREÇO GLOBAL. 
9.13.2. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de MENOR PREÇO GLOBAL e o valor estimado da contratação. 
9.13.3. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do 
edital e seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá 
ser aceita. 
9.13.4. Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 
para verificação do atendimento das condições habilitatórias, com base na 
documentação apresentada. 
9 13 5 Na apreciação e no julgamento das propostas não gera considerada 
qualquer oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, ner 'érão permitidas 
ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais licitar1ts, obrigando-se, 
no entanto, a prestar toda e qualquer atividade oferecida em sua pposta. 

1 
Rua Airnors 1 19/ Lourdes Belo Horizoriie MC 	 lo 	 t 	 Ptgao 25/09 
C[P 30140-071 - lei 	1) 3207-8900 

Fax 	131) 3273-3060 - WWW.00[lfl9.COFfl hr 



O CODEMIG 
Companhia de Ds000vaNirnEnIo Econàmico do MiSas Ganam 

9.13.6. Serão desclassificadas as propostas que: 
a)Não atendam às exigências e requisitas estabelecidos neste edital ou imponham 

condições; 
b)Apresentem valores manifestamente excessivos ou ma n ifestamente inexeqü íveis; 
c)Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

impedir o julgamento. 
8.13.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias e dos requisitos de 
habilitação, a licitante será habilitada e declarada a vencedora do certame, sendo-
lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
9.13.8. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes de 
MENOR PREÇO GLOBAL, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 
verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital. 
9.13.9. Nas situações previstas nos incisos 9.13.2, 9.13.3 e 9.13.8, o pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
9.14. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes. 
9.15. Todos os documentos da proposta de preços e de habilitação, cujos envelopes 
forem abertos na sessão pública, serão rubricados pelo Pregoeiro e sua equipe de 
apoio e por representante dos licitantes presentes. 
9.16. Será dada vista aos participantes tanto das propostas comerciais como dos 
documentos de habilitação apresentados na sessão pública. 
9.18. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição 
relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes julgados 
desclassificados em todos os itens, os envelopes "DOCUMENTAÇAO DE 
HABILITAÇÃO" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da 
licitação. 

DA NOVA PROPOSTA DE PREÇOS 
10.1. No prazo de 24 (vinte e quatro) horas após encerrada a sessão pública, o 
licitante vencedor deverá encaminhar nova proposta de preços contemplando o 
preço vencedor, acompanhado da nova planilha de preços unitários prevista no 
Anexo X do Edital, com os respectivos valores em conformidade com o valor do 
lance vencedor. 
10.2. Para os fins de adequação dos valores unitários da proposta comercial, será 
aplicado o desconto percentual linear nos preços unitários da proposta inicial, 
calculado a partir da diferença entre o valor global da proposta vencedora e o valor 
global da respectiva proposta inicial, dividida pelo valor global inicial. 

RECURSOS 
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavra a ,

~e--s 
ata, sendo 

,) 	concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das a 	dà recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresenta ontra-raões em 
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igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
11.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, 
as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso 
11.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
11.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
11.6. O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.7. O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais e comunicado a todos os licitantes via e-mail. 

12- ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
12.1. lnexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação 
ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 
Competente. 
12.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
12.3. Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, o 
licitante vencedor será convidado, mediante notificação, para assinar o contrato no 
prazo de 5(cinco) dias. 
12.4. E facultado a CODEMIG, quando o convocado não comparecer no prazo 
estipulado no subitem anterior, ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, a entregar 
e cumprir com sua proposta vencedora, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste 
edital e na legislação. 
12.5. A contratação pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com 
as prescrições deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e 
inseparáveis. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
13.1. 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 a prestar a garantia de cumprimento 
do contrato, através de depósito do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor de sua proposta global, conforme §11' do ad. 56 da Lei n° 8.666/93 
13.2. Para prestar a garantia, a adjudicatária deverá depositar na Tesouraria da 
CODEMIG, localizada no Edifício Sede da CODEMIG, na rua dos Aimorés 1.697 
Bairro Lourdes em Belo Horizonte —MG, 50  andar, antes da assinia do Contrato, 

..) Garantia de Cumprimento do Contrato, com o prazo daiêi'contratual, numa 
das seguintes modalidades: 	 7 

( 
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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; 

Fiança Bancária; 
Seguro - Garantia. 

13.3.A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações 
assumidas, sem prejuízo das multas legais aplicadas à contratada em razão da 
execução do contrato; 
13.4. A garantia será devolvida após o encerramento do contrato. 
13.5. A contratada apresentará a garantia de funcionamento e assistência técnica 
pelo prazo de 06 (seis) meses, na forma do disposto no presente Edital e em seus 
Anexos. 

14. DA ENTREGA DO MATERIAL E DO PAGAMENTO 
14.1. Os materiais a serem fornecidos e sua correspondente instalação deverão ser 
entregues até 150 (cento e cinquenta) dias corridos a contar da data de assinatura 
do contrato, na Cidade Administrativa em Belo Horizonte (MG), correndo por conta 
da vencedora todas as despesas decorrentes. 
14.2. O material deverá ser entregue acompanhado da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura, que deverá conter a descrição do item, quantidade, preços unitário e 
total. 
14.3. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos 
documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente 
licitação. 
14.4. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, mediante a 
emissão de termo circunstanciado, quando da entrega e definitivamente após o teste 
de funcionamento, também mediante termo circunstanciado, que indicará o 
atendimento da especificação contratada, não eximindo o licitante da sua 
responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos bens 
adquiridos. 
14.5. Constatada irregularidade no objeto a CODEMIG poderá rejeitá-lo, no todo ou 
em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis. 
14.6. O pagamento será efetuado em parcelas, conforme indicado: 2% (dois por 
cento) do valor global na assinatura do contrato; 88% (oitenta e oito por cento) do 
valor global em parcelas iguais, mensais (30 dias) e sucessivas, mediante medições, 
conforme cronograma físico; 10% (dez por cento) do valor global na entrega final e 
testes, mediante aprovação do sistema pela CODEMIG. 
14.7. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
correspondente ao fornecimento/serviços, pelo preço da proposta adjudicada e 
homologada, não se admitindo reajuste, observando-se as condições de 
recebimento do objeto. 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
\ 15.1. Pelo atraso ou inexecução parcial ou total do objeto 1E0

6 
1 

fs -  Administração poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a préyia de 
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exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes 
sanções previstas nos termos do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93: 
15.1.1. advertência; 
15.1.2. multa; 
15.1.3. indenização à contratante da diferença de custo para contratação de outro 
licitante; 
15.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a CODEMIG, pelo 
prazo não superior a 5 (cinco) anos. 
15.2. A multa será aplicada à razão de 0,067 (zero vírgula, zero sessenta e sete por 
cento) dia sobre o valor total dos materiais em atraso na entrega. 
15.3. Extensão das Penalidades 
15.3.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 
Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 
15.3.1.1. Retardarem a execução do pregão; 
15.3.1.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
e; 
15.3.1.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

16 — DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos. 
16.2. Será dada vista aos proponentes interessados, tanto das Propostas de Preços 
como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 
16.3. E facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Orgãos competentes a 
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar ou ter sido 
providenciado no ato da sessão pública. 
16.4. E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela, após aberta a sessão 
do pregão. 
16.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões 
conforme previsto no parágrafo 10  do art. 65 da Lei 8.666/93. 
16.6. E vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento 
do objeto deste pregão. 
16.7. A autoridade competente da contratação poderá revogar a licitação, por razões 
de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 
16.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
16.9. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta,, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura ,Ø_-llcitação  sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou /é complementar a 
instrução do processo.  
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16.10. O Pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e 
acessível a todos os interessados. 
16.11. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
pregão. 
16.12. O preço máximo admitido para o fornecimento e os serviços objetos do 
presente processo licitatório é de R$ 26.183.561,76 (vinte e seis milhões, cento 
oitenta três mil, quinhentos sessenta e um reais, setenta e seis centavos). 
16.13. Todo e qualquer esclarecimento sobre o presente edital e seus anexos, 
deverá ser solicitado até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, por 
escrito, através do fax-símile (31) 3273-1331 ou por correspondência protocolada no 
endereço da CODEMIG com expressa indicação do número e objeto do Pregão. 
16.14. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e 
a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
Pregão. 
16.15. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
16.16. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou 
autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições 
de Lei n° 8.666/93. 
16.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o Foro da 

Comarca de Belo Horizonte, com exclusão de qualquer outro. 

Bel5 Hoçionte, 22 de jqLho de 2009. 
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 

Este termo de referência tem por objetivo disciplinar a contratação, por pregão 
presencial, de empresa especializada ou consórcio de empresas para fornecimento 
e instalação DO SISTEMA DA CENTRAL DE AGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, identificado na conformidade 
das especificações técnicas do presente termo de referência, do edital e dos anexos, 
que dele fazem parte integrante independentemente de transcrição. 

JUSTIFICATIVA 
É imperativo a contratação de um sistema de produção de água gelada para 
abastecer todas as instalações dos prédios componentes do complexo da Cidade 
Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

OBJETO 
O fornecimento será executado em item único, por preço global, compreendendo o 
fornecimento e instalação do sistema completo de Central de Agua Gelada inclusive 
tubulações das redes externas para atender a Cidade Administrativa do Estado de 
Minas Gerais, de acordo com as especificações técnicas, itens e quantitativos 
definidos no memorial, documentos técnicos e projetos disponibilizados nos anexos 
do presente termo de referência. 

ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO A - MEMORIAL 
ANEXO B — PROJETOS 

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Nenhum componente dos equipamentos especificados poderá apresentar 
qualquer conexão, fios ou outros elementos que indiquem erro ou imprecisão de 
projeto da parte do fabricante ou do montador/integrador. 
Deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, 
em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, 
enfim, provenientes de reutilização de material já empregado. 
Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão 
atender às especificações do Edital (mesmo modelo, marca, componentes e 
versão). 
A Contratante reserva-se o direito de mandar proceder, por laboratórios ou 
técnicos devidamente qualificados, a seu exclusivo critério, testes dos 
equipamento, para comprovação das especificações de qualquer componente. 
A Contratante reserva-se o direito de testar e avaliar, através de visitas à linha de 
produção/distribuição, os equipamentos e/ou os conjuntos objeto desta licitação, 
para verificação pontual de atendimento às exigências da( especificações 
técnicas.  
As especificações técnicas definidas neste Termo de Refe cia poderão ser 
igualadas ou superadas por soluções divergentes das especifi ias, mantidas as 
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exigências de padrão, performance e funcionalidades do ambiente. Para tal, o 
licitante deverá registrar este fato em sua proposta e encaminhar, 
oportunamente, para a Contratante, documentação técnica e explicações que 
permitam manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou 
superioridade da solução divergente. 

7. Não serão aceitas, sob pena de desclassificação, propostas com opções para 
subitens ou componentes além do especificado. Essa disposição não conflita 
com o disposto no item anterior. Soluções divergentes podem, se assim o 
entender o licitante, serem apresentadas em substituição às especificações 
exigidas, mas não como uma opção para que a Contratante escolha entre o 
especificado e a solução divergente. O concorrente deve oferecer, exatamente, o 
solicitado ou algo que a isto seja equivalente ou superior. 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 
O licitante deverá indicar na proposta as marcas e modelos dos equipamentos, 
declarando expressamente que os mesmos atendem às exigências de consumo 
máximo da planilha de preços unitários e especificações, bem como aponte 
fornecedor tecnicamente qualificado pela fábrica do equipamento para executar 
esta parcela do serviço. 
Caso a empresa apresente equipamento equivalente, a proponente deverá 
apresentar similaridade desde que sejam atendidos os pré-requisitos de: 
consumo máximo, gás ecológico R134A e modelos de compressores, conforme 
especificações constantes da planilha de preços unitários. 
Certificação da fabricante do equipamento que ateste que o equipamento 
apontado pelo licitante atende às exigências de consumo máximo exigidas pela 
CODEMIG, bem como ateste que o fornecedor indicado pelo licitante está 
tecnicamente apto a instalar, dar manutenção e operar o referido equipamento e 
pode fornecer o mesmo. 
A proponente deverá apresentar certificação de ISO 9001:2000 afim de que 
sejam resguardadas as condições técnicas para a execução do sistema. Em 
caso de participação em consórcio, ambas as consorciadas deverão apresentar 
certificação. 
Os equipamentos serão dadas como recebidos mediante a entrega e instalação 
dos mesmos e formalização do termo de recebimento na forma definida na 
minuta contratual. 

LOCAL E PRAZO DE INSTALAÇÃO DO OBJETO 
O sistema será entregue instalado e funcionando na Cidade Administrativa de 
Minas Gerais - endereço à MG 010. 
O prazo de entrega dos equipamentos e sua instalação será no máximo de 
150(cento e cinquenta) dias, contados da assinatura do respectivo contrato, na 
conformidade do cronograma físico que integra o presente termo de referência, 
para todos os fins e efeitos, como se nele transcrito estivesse. 
A proponente deverá considerar em sua proposta um período $6 (seis) meses 
de manutenção e ajustes do equipamento sem ônus para a cntratante, sendo 
que neste periodo será tambem feito o treinamento de uma equ,pe da CAMG que 
deverá operar o sistema em definitivo 	

( 	
- 

Rua Aimorés. 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MB 	 17 	 • 	 _-' 	Pregão 25/09 
CEP 30140-071 - Tel (31) 3207-8900 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.rorn Lu 



1'2CODEMIG 
- 	 Companhia de Desenvohnrrienro Econõrlico de Minas Geras 

PRAZO DE MANUTENÇÃO 
O prazo de manutenção do sistema objeto do fornecimento é de 6 (seis) meses, 
a contar do recebimento definitivo. 	 - 
No prazo referido, as condições registradas na proposta e constantes do 
respectivo Termo de Manutenção, a(s) Contratada(s) compromete(em)-se em 
manter os equipamentos por ela(s) fornecidos em perfeito funcionamento, 
configurados da forma especificada neste Termo de Referência e seus anexos, 
no local de sua instalação, responsabilizando-se pela manutenção e ajustes dos 
equipamentos sem ônus para a Contratante. 
No período de manutenção é admitida a troca de equipamentos defeituosos por 
outros iguais ou de tecnologia superior, desde que aprovado pela Contratante 

ESTIMATIVA DE CUSTO 
O preço estimado global total para todos os itens é de R$ 26.183.561,76 (vinte e 
seis milhões, cento oitenta três mil, quinhentos sessenta e um reais, setenta e seis 
centavos). 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento será realizado da seguinte forma: 
- 	2% (dois por cento) do valor global na assinatura do contrato; 
- 	88% (oitenta e oito por cento) do valor global em parcelas iguais, mensais 

(30 dias) e sucessivas, mediante medições, conforme cronograma físico; 
- 	10% (dez por cento) do valor global na entrega final e testes, mediante 

aprovação do sistema pela CODEMIG 

DEMAIS CONDIÇÕES 
Será permitida a participação de consórcios desde que não ultrapasse o limite de 
duas empresas por consórcio. 
Efetuar visita ao local onde serão realizados os serviços através de RT da 
empresa afim de inspecionar o local e coletar informações de todos os dados e 
elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta a ser apresentada 
no pregão presencial. 
Apresentar atestado de capacidade técnica do responsável técnico (RT) da 
empresa, devidamente certificado pela entidade profissional competente (CREA) 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando a 
execução de sistema de condicionamento de ar - Central de Agua Gelada - com 
capacidade mínima de 4.600 TR's. 
O RT deverá pertencer ao quadro permanente de funcionários da empresa ou 
consórcio licitante comprovando o vínculo através da cópia da CTPS ou ficha de 
registro do empregado ou cópia do contrato social ou estatuto da empresa (no 
caso de sócio ou diretor). 
A qualificação econômico-financeira será feita por comprovação de Índice de 
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), maiores de 01 (uiii), bem como 
com a comprovação de patrimônio líquido de, no mínimo, 10 % (dez por cento) 
do valor estimado da licitação.  
A entrega dos equipamentos e sua instalação deverá ser exeitada em  horápo 
comercial  
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Em nenhuma hipótese a CODEMIG efetuará qualquer pagamento adicional ou 
concederá dilatação de prazo, ressalvados casos fortuitos e motivos de força 
maior, devidamente caracterizados. 
A montagem e instalação obedecerão rigorosamente às especificações técnicas 
constantes das especificações técnicas integrantes do presente termo de 
referência. 

Belo Horizonte, 20 de julho de 2009. 

(original assinado) 
Fernando Vittori Filho 
CREA1 7.743/D-1VIG 
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ANEXO II— MODELO DE CREDENCIAMENTO 

PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa) 	 , CNPJ n.° 	 , com sede 
à 	 , neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, 
com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão 
e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a CODEMIG, praticar os 
atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de 
pregão n° 25/09, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, 
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances 
verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer 
esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, 
firme e valioso. 

Local, data e assinatura 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÂO (requisitos para habilitação) 

DEC LARAÇÃO 

Aempresa ................................................... CNPJ n.° ..................... ........... declara, 
sob as penas da lei, que, atende plenamente a todos os requisitos de habilitação 
exigidos para participar do Pregão Presencial. 

Data e local 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÂO (ausência de impedimentos) 

DECLARAÇÃO 

A empresa ................................................... CNPJ n.°  ................. ............... declara, 
sob as penas da lei, que, até a presente data, não se acha declarada inidônea para 
licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar 
com a Administração Estadual e inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

Data e local 

Nome e assinatura do Representante Legal 

7- 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO (INCISO V, ART. 27, Lei 8.666/93) 

DECLARAÇÃO 

A empresa ...................... . .................. ........ CNPJ n° ........................ ........ declara, sob 
as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores 
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. 

Data e local 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO (Decreto Estadual 44.903/2008) 

Em conformidade com o disposto no Decreto n° 44.903/2008 de 24 de 
setembro de 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a 
utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e 
serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais: 

Eu..........................................., 	R.G ........................... 	legalmente 	nomeado 
representante da empresa ....., CNPJ ................., para fins de qualificação técnica 
no procedimento licitatório de n°............, na modalidade PREGÃO 	/09 que tem 
por objeto a CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA 
GELADA PARA A CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
declaro, sob as penas da lei, que para a execução da referida licitação somente 
serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, 
decorrentes de exploração autorizada, certificada, ou de manejo florestal aprovados 
por Órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — 
SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Estadual de 
Florestas — IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis — IBAMA, tendo ciência de que o não atendimento da presente exigência 
na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas 
previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, e no ad. 72, § 81, inciso V da 
Lei Federal n° 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal 
contempladas na referida lei. 

Data e local 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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CODEMIG 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO 
EDITAL E ANEXOS 

Belo Horizonte - MG em Data: 	II 

PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Processo n°: 273/09 

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE 
ÁGUA GELADA PARA A CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS 

Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Edital desta licitação, 
declaramos, sob as penas da Lei e para os fins de participação, que todos os 
documentos foram examinados, e que assumimos total responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões na preparação da proposta. 

Confirmamos a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica necessária à 
execução do objeto licitado. 

Estamos cientes dos termos do Edital e de seus anexos, inclusive da minuta de 
contrato, manifestando concordância irrestrita com os termos dos mesmos e de que 
não poderemos alegar desconhecimento para alteração dos preços propostos ou 
para descumprimento do objeto da licitação. 

Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta CONCORRÊNCIA, e 
concordamos com os termos dos documentos que fazem parte integrante da 
mesma. 

No caso de adjudicação do contrato, concordamos em assiná-lo no prazo e forma 
estabelecidos. 

Assinatura da proponente ou do representante legal 

Proponente: 
Endereço: 

Telefone: 

CNPJ/MF: 
Cep: 

Fax 
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL 
DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS 

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, 	.............................................doravante 	denominada 
CODEMIG, 	e 	a 	........ .. ............................... .................... 	CNPJ/MF, 

.......... endereço. .............. .....................................  
este ato representada por seu Diretor................................., doravante 
denominada CONTRATADA, celebram nos termos da Lei 8.666, de 
21.06.93, com as modificações posteriores e em decorrência da licitação, 
PREGAO PRESENCIAL 25/09, Processo Interno 273/09, o presente 
contrato, conforme cláusulas e condições a seguir especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato o fornecimento dos equipamentos e serviços 
de instalação do Sistema da Central de Agua Gelada para a Cidade Administrativa 
do Estado De Minas Gerais. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTOS 
CONTRATUAIS 
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 
ao Pregão Presencial 25/08, bem como da proposta apresentada datada de / 
/2009 e anexos, que passam a fazer parte integrante do contrato, 
independentemente de sua transcrição, desde que não contrariem as disposições 
licitatórias e contratuais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos 
equipamentos a serem fornecidos e dos trabalhos a serem executados 
estão indicadas nos anexos do edital da licitação, que constituem parte 
integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, e que a 
CONTRATADA se obriga a obedecer. 
PARAGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de manifestar a divergência 

entre as disposições desses documentos e as deste Contrato, 
prevalecerão sempre as disposições contratuais. 	 f 

CLÁUSULATERCEIRA: — GARANTIA 
A CONTRATADA, em cumprimento ao disposto no Edital apresentou gar1iaza 
modalidade de  
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no valor de R$ 	(___________________________ reais) para a 
execução dos serviços contratados, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
da sua proposta de preços, conforme § 10  do art. 56 da Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada pela CONTRATADA 
será liberada ou restituída após a execução e cumprimento integral do 
Contrato e lavratura do Termo de Liquidação. 
PARAGRAFO SEGUNDO - A critério da CODEMIG, poderá ser admitida 
a ququer tempo, a substituição da garantia prevista nesta cláusula. 
PARAGRAFO TERCEIRO - Havendo alterações no Contrato, que 
venham a interferir nas condições da garantia, a CONTRATADA terá que 
adequá-la às novas condições mediante complementação. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
Pela prestação dos serviços objeto desta licitação a CODEMIG pagará à 
CONTRATADA a importância total, fixa e irreajustável de R$ ........... . ............... , em 
pagamentos mensais, contados da assinatura deste instrumento, 	após 
comprovação da execução física dessas etapas, mediante medições, realizadas ao 
final de cada mês civil e que servirão de base do cálculo e emissão do Boletim de 
Medição Financeira e Nota Fiscal/Fatura. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos dos serviços objeto da 
presente licitação serão feitos da seguinte forma: 
- 	2% (dois por cento) do valor global na assinatura do contrato; 
- 88% (oitenta e oito por cento) do valor global em parcelas iguais, 

mensais (30 dias) e sucessivas, mediante medições, conforme 
cronograma físico; 

- 10% (dez por cento) do valor global na entrega final e testes, 
mediante aprovação do sistema pela CODEMIG 

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão efetuados pela 
CODEMIG até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente certificada por representante da CODEMIG, 
designado para esse fim. O pagamento da última parcela só será 
efetuado com a apresentação da ART, quitada e registrada no CREA. 
PARAGRAFO TERCEIRO - 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 QUINTA - DA VIGÊNCIA 
O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, sendo 150 (cento e cinqüenta) 
dias o prazo previsto para o fornecimento dos equipamentos e execJço. dos 

= 	trabalhos de instalação, com vigência a partir de sua assinatura após o/iaI seta 
contado o prazo de 6 (seis) meses para manutenção e ajustes do equipaijijento sem 
ônus para a CODEMIG, bem como para treinamento da equipe que perará 

\\/ 	//. 
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sistema, prazos estes que poderão ser prorrogados, através de termo aditivo, a 
critério da CODEMIG. 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Além das demais obrigações que lhe são atribuídas, compete à CONTRATADA: 
6.1. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, o cronograma físico e as obrigações 

contratadas. 
6.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento, entrega e instalação dos equipamentos 

objeto deste Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, 
perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, 
prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 
indiretamente, causar ou provocar à CODEMIG e a terceiros. 

6.3. 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. 

6.4. Após concluído o fornecimento e sua instalação, a CONTRATADA deverá 
prestar manutenção e ajustes do equipamento sem ônus para a CODEMIG 
por um período de 6 (seis) meses. 

6.5. Efetuar no mesmo prazo do item anterior, o treinamento de uma equipe 
indicada pela CODEMIG para operar o sistema em definitivo. 

6.6. Obedecer integralmente às normas legais de proteção ambiental, 
responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes da sua 
inobservância. 

6.7. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a 
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondente 
às demandas descritas. 

6.8. Disponibilizar mão-de-obra especializada na execução dos serviços, nos 
termos da proposta apresentada, mantendo na condução dos serviços, um 
responsável técnico que responderá por quaisquer questões da CODEMIG ou 
de órgãos fiscalizadores. 

6.9. 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. 

6.10. Responder pela correção e qualidade dos equipamentos fornecidos e dos 
serviços de instalação, nos termos da proposta apresentada e ainda que 
autorizada a sua execução por terceiros, observadas as normas éticas e 
técnicas aplicáveis. 

6.11. 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. 

6.12. 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 meøidas para 
saneamento da questão. 	 / 

6.13. Emitir e facilitar à fiscalização da CODEMIG a inspeção dos tralhos, em 
qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e escrecimentos 
solicitados. 

Ø:e  
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6.14. 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. 

6.15. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos 
serviços, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e 
quaisquer ônus trabalhistas e previdenciários. 

6.16. 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. 

6.17. Apresentar as Guias de Recolhimento de Previdência Social - GPS e GFIP - 
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, 
referentes aos encargos sociais da mão-de-obra alocada nos trabalhos, 
acompanhada da folha de pagamento correspondente. 

6.18. 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. 

6.19. 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. 

6.20. Registrar no CREA-MG, por sua conta e responsabilidade, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica, referente aos serviços de instalação objeto do 
contrato, de acordo com o disposto na Lei no. 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 Orgão, 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. 

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 
Compete a CODEMIG: 
7.1. Fornecer as informações necessárias e disponíveis sobre o objeto contratado. 
7.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido nas 

disposições contratuais. 
7.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos 

equipamentos, sob o aspecto quantitativo e qualitativo. 
7.4. Comunicar prontamente à CODEMIG, qualquer anormalidade no objeto deste 

instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de 
acordo com as especificações e condições estabelecidas na licitação e no 
presente Contrato. 

7.5. Exercer ampla fiscalização e acompanhamento do contrato, por intrmédio de 
prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais a COfTIATADA 
deverá facilitar o exercício de suas funções, e que deverão otificar a 
CONTRATADA, por escrito, sobre providências a serem tomadas \ar 

\\4-'J/ 
Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MB 	 29 	 'e tj 	gãp 25/09 
CEP 301 40-071 - Tel; (31) 3207-8900 	 / 

Fax 	(31) 3273-3060 - WWW codemtg.com  b 



*.' iC CODEMIG 

correta execução ou sobre irregularidade constatada no cumprimento de 
obrigação contratual. 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO 
Os equipamentos e correspondentes serviços de instalação serão recebidos pela 
CODEMIG nos termos do artigo 73 da Lei Federal 8.666/93, através de Termo de 
Entrega e Recebimento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para os fins de recebimento definitivo, será 
lavrado 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. 

CLÁUSULA NONA - 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: O atraso injustificado no fornecimento e na 
prestação dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa moratória de 
0,067% (zero vírgula zero sessenta e sete por cento), por dia de atraso, 
sobre o valor do fornecimento ou dos serviços não realizados, até o limite 
máximo de 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso injustificado na realização do 
pagamento sujeitará a CODEMIG à multa moratória de 0,067% (zero 
vírgula zero sessenta e sete por cento) por dia de atraso, sobre o valor do 
pagamento não realizado, até o limite máximo de 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Após o 300  (trigésimo) dia de atraso, a 
CODEMIG poderá dar por rescindido o Contrato, na forma da Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes 
mediante aviso por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, 
podendo ainda, ocorrer: 

por ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerados nos incisos 1 a 
XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 
amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a CODEMIG. 
por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 
decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da 
CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o 
Contrato. 

fJfl CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃ/' 
\A CONTRATADA obriga-se, durante a vigência do contrato, à marft/tenção de 
/habilitaçào requerida para participação no processo licitatorio comprovaio sempre 
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que exigido pela CODEMIG, sua regularidade em relação aos encargos legais e 
previd é n das. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 
Dá-se ao presente instrumento obrigacional, para os efeitos legais, o valor de R$ 

(. ................................... . 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes do contrato correrão por conta de recursos próprios da 
CODEMIG. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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. 

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 	 de 2009. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-
CODEMIG 

CONTRATADA 
7- - 	 Testemunhas: 

2. 

Rua Alroorés, 1697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 	 31 
CEP 30140-071 - Tel (31) 3207-8900 

Fax 31) 3273-3060 - www.codomig.com.br  
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A-- CODEMIG COMUNICAÇÃO INTERNA 	
[ 	1 

[DE 	 UNIDADE1[RA 	
UNIDADE1 PROTOCOLO 

[COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 	SAJUC J 	JÓLCIO CARVALHO PEREIRA. 	SAJUC j 	874/09 

ASSUNTO/REFERÊNCIA 

PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2009 

Senhor Secretário de Assuntos Jurídicos: 

Solicitamos autorização para publicação nos jornais "MINAS GERAIS" e 'O TEMPO" de aviso de 
edital do Pregão no 25/2009: 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 25/2009, tipo menor preço, Processo Interno n° 273/09, a ser realizado no dia 06 
de agosto de 2009, cujo objeto: licitação para contratação do fornecimento e instalação do sistema 
da central de água gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais. 
Sessão de Pregão: Rua Aimorés, 1697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte-MG, a partir das 10:00 
horas do dia 06 de agosto de 2009. 
Visita técnica obrigatória: 03 de agosto de 2009, às 10 horas na obra da Cidade Administrativa do 
Estado de Minas Gerais 
Obtenção do edital: no endereço supra das 9 às 12 e de 14 às 17 horas, ou pelo site 
http://www.codemig.com.br/pregao.  
Belo Horizonte, 22 de julho de 2009. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atenciosamente, 

SueIyabe)borrea Lima 
Presici~nté da Comissão Permanente de Licitação 

CPEL/mcsb. 
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/191/0/10 ELE (I1ONICO SPAL - ti". 05.2009/0337 - PEM EMC,/SEEJ e ii Ainética 1-nicho! ('luis.,-, cuwt a iutereeuitéimcia daAd- - 	Fotmtes: 	10.1. 21.1 	e 23.1. 	Vige/ucia: 	da data de sua assiuiaturm até Nívri/Curmutaceiti.- SRF II Clluitagctit. 
Ohjrirr 	Mrsinurr 1k Lumcaliliiui RLi1uçmI_Prrm1eiuta seiteeuluii a 	SEAP 50- utnitistraçãml de Estádios di Estado de M nas Gerais - SDEMO. Ohletii: 21002/21110. 	Devidaitieuite 	autiorizadu 	11111 	teriliuts 	do 	Dcccii' 	ti." 
C!Ll),-\llli tIL 1/SI [MULOS AGROPECUARIOS 	LiDA, para tteitt Declarar reucitmdidui de pEito ditem liii Coiutraimi de Ctititiidatij ri" 01/08. 44.424, dc 21/12/2006 Reeltuohi dli VIII Ternio Aditivui au, Cusmrr:rr:re'' 	1911183/1)4 21) 
iludi. nu 5 ul,irde 	1.15 141220.00. Assuitutera 22/07(2009, Ptrtrs: 1/ME/SI/E e CEM I3rais Outsiiarcnig S 1-5. 1 ile1rS u: Altera/ali 

6. 	lixtuato do Cuurtvhttio it " 62 1.3.0806/2009. [tatu-. 22/07/2009. Par. da detmunitiiliuç/lui soceil da ciutmiratada, de UNITECI 1 '11/1 'NOLIIGIA 
Extrato do Termo de ('mI/lI, de /1111  1" (0/70(19 Partes' E510/SEEJ e ic 	EME/SEEno (14 uuidinirr dc 1 licincu 	vIOLO xcnmiue dur Puureruina DA 	INFORMA('ri3O 5/A, 	caia 	('P51 	[tR,-\XIS 	OU'I'SOCR('!N(i 

	

mi Aituénica FutrIcrI Clube, cine a iliterveniéiucia da Aduttiiuisti'açki de 	51 iruticipal de l'ransptrrlc Eic.rlar/2009 - Cisioi,r e Mtortemuçáru. 'ilumr: 	S./A., e da Cliiitola Sesit - "Dli ('raro". vigéuis'iit p1 li pi .r/. 1 dd 12 

	

Estádios do Estadmi de Minas (icrais - ADEMO Objeto. —,a- 1, bmtmé. 	356(10,00 !)rt,Lçáhr 0/112009: 1261.12782.233 2I03.00(I).33.40.41 - 	(duuin) itieses, ulil fr'.uç/luu.a euiuitLtr ele 231(17/20(19. 
mi 	1 na 1.1 	Ei r 	/i 	13 r, 	II t /13)1 	ei 	eneontia 	1 	t 	II) 1 21.1 e 21.I.'etc ii ia 	(a 1 i eie 	—inallivil alé1 d 	1 ir Cc 	C 	1 	IS 	A--, 1- p 	1 d, 1 

	

edtticadn umttt eltLíduri de liutelsul, dumitmuitiutiadii ''Rauctrurudo Sautmpaiui'', 	/8/02/2010 	Dcl idarlieuitmi 	uuttiiriiadur nums teuSlimis 1111 I2eciletum ti" 	da SF1/.566 - 211(17/2009. 

	

emijul iouuiie lauttasia e'" Estáelmui ItidepetlmlPuiema" Vire/orla: 20 1 viimtcr 	44 424, de 2 (/12121.8)6 

	

aimlis cO) (triSsl iumrves. c-miuitados a (sortir da data da asetimatura. Assina- 	 lJi:iti 22955.785 5 
lura: 22107/2009. 

cli:' 1/A l'REsIDiINC:l.-\ 
RlrVOlIA('Aí) 

 
110 PROCESSO LII ITATÓR[() DVLI. 0870090207 

um Lia COPAS.'S MC, nousodu, atribuições estatutárias, 
('1135! II ERAS DO 
1 	A 	Sua da srsvã, 1 de rncriiuttteuulli e Abertura dtis Limvelumpes de Ftsi- 
1r1,s1,i ('iiiiiei'ci,ml_ que 11,1 cmuriqtlll'eceiamli cuiipi'esas iiiteressatlis ritl 
.:/levnili.Li 1,ulijvrsias. tnalizada num dia 13 de Julitul de 2009 jus 09: IS 

2. .-\ puhlic.s.iir uni jumi em! "Mtitas Cc. ais" do dta 03 de /111110 de 2.009: 
1. 0 onie ile lettii lis emtiprusas através de fax de dia 02 de julltut de 
2/XIS, 
.1 A:, iIuvsisiçiles du, alt. 49Ja Lei 8666,993 
RESOLVE- 
1 hirel.uun irvuugud.i 11 piuXini.vii Itcrtatomio DVLI. 0820090207 que 

mi 	ir hp-mac' socutç/lr. dIrei bit ilt-Cuttetutuu [iatdulL! de uiiatc- ilais, das 
,lir.c  .serI 15511 

 
de nuiplaultzuçãui de r'LIes dc distrihutiçiio e liga/ics: pre' 

,!rhis tlt' .irulir iIlu)rluvt,içar de 1-t1Os ciiloiimras ' ligações prediais de 
pa,a iinilLlilileiliul LII' ('i'OsClItiL'ittul \'c'gOtLitilIl lia e'i1titdc dc 

lli,i / Mli 1111 Dieiuiiui 1111 ((siso Rio c;isnnlc - D'I'I)G. 
2 uleiornuoarapi',hlie,içuo do leite aiul j%HU 1,nidtuzir seus eleitos 

II i.lieuiv e leguie 
llu'l,m i'li'ii,rrrume. 21 ele julluim de 2009 
\l,iLL:Iru Seu lei 
li/IS!! 1 'N'lI 

119 .(IAMENTO 
C1.INI'DRRENCI.-\ E'. DVLI 1020090039 
ujh1eimi, ['tnstLtç:ii' de -serviços di St iluçáii ('.1/RuA . Oeremmcualmueuutli 
luis keciutstie (-hIll reli, t-  ,'\tnlvemtl:ns_ uttilreauidn 'a tvcmiimIugta EIS. Getu-
Ii'ap:nC Intlut'itiailimlu Systeium. culollitveiudnimelri a (iivsiaçãil de serviçmms 
ulrltese is uiletrrieiLtmi e iuripl.Lumtayãru do Suste-nua tal/RI-IA, liieueeiitun'uutui, 
uiistaliç.vr e e- mIl igurar,'ãur dc surt'iwlrles_ l'urnieeitnerutor nuvtalaçãui de 

es. Olimii'açãu.decladmus_ treiruauxrtnos, itiatrutntui,/mii, sttpuit'te e 
ILL,iliZ:Içãui dri-, suiltw,ui es, curmulimi mime deveu itIu tu m Tenre u de R,í'ereneia. 
uulgzuomeiriur lmrlonmiaiumrrs que a Cmr,rtisvãur Pentmatretne de Licitações, 

115 1  mmrulisar a I'iir1vrnia ('omurercial do Ctiiusuittou Itmtagerut - I.atgtea, 
uk'citlinde'se!:usviimc.i-I:t 0 elcialluaiuicoto t, 	 no, anniis - Vetu- 
eeuluri'Ii. GEOEXPLORE CONSLILTORIA E SERVIÇOS LTDA. Va' 
1u. ES! li/ri /911113 

CONCORRÊNCIA E". 0511. 11120090178 
Objvllr e5d'CiLç/lui muni Iuri'uicciutreutur 'ui'CILII de itiLtleeuams das nrhrav e 

de /uiripliaç'urm 1111 Siste tia de AI'astccirtuetito de Agua diu Div' 
Ii uru de £eleluu 5' Vina, 11.1 eI/ide de Esiimei'aldas - MCL - Vetucedmtru: 
'MIII - EMPREENDIMENTOS. TE('NOLOCIA E ENGENI-IA-
RIS LIDA Vilar: ES 1792.285,72 

TOMADA DE PREÇOS E". DVLI. 0920090190 
0liie mli: esecluçãm 1, dultil luut'uecmitietitum parcial de ulmater ais, dutsuihras e 
scrvlçuiv dc Aoipl uaçao dui Susie:uuua de Ahastcciineirtmr de águia da cidade 
ile Nloruic \'el tio - distu r tui de ('aimiauuuluieaia - MC. - Vouncedmira. CONA-
TIu ENIIEEIIAR[e\ LIDA VLmllru: ES! 283506,63. 

1 )1Sii1i554\  1111 I.ICI'I'AÇ.$O 
Fllluct,tuuietuilr Loga!'. Ai'tigir 24. inciso X. [a Lei 8666/93. 
115/vime. Locaç'air de umiri'Ivcl luija euitiuei'cial t,'urnt área muutal de 172,22m2, 
de liilllii'ieulimlle da Sra 'I'átuta V.atia Teles GmIIuttjru, situanluu lua As'etnuda 
'l'.muici edi' Ecens. iu''. 445, lsamsi Nurvsa Setilmcura de Fáhiulta, tma cidade 
ile Savhr ,Aiurá tiiur cOm Muinte, a ser uliluzudei cunhei se-de di, Escrilén'ivm 
l,rre:il e AusC'itci;i mIe Ameutdimmtcnno Comercial do Sivcetiva de Saittit AtuO. 
lii' dO M,inie / D'IAS, 1,10 'cu'íuidir de [12 auuirs, vetldul 13510 200,00 ao 

,uuui-Pt'ae,, dcv igéucI/e 02 muuos Eu esitudjire Valtur 'ráumia Viamta Teles 
IS 0211 4110,00 

li u-llluuluec um:u'uru,I III Alui. Maiitjc'iuu (muni0  l'e'u'emu'a, Gs'rcumte do Deporta. 
ilinuliul 0lX.r,uduuriva1  Centulu.Desme_ Cal-luis 6 de Olis'etu a Suuhrtumlni, Di' 
ml' rui de 1)111-1/1:10 NIe'tnrsuluuana. Reli luc'açimul do Ate: Luiz Otáviut Ziza 
5 ,mlil:ii'ris, 1 )rr ciu'r 5 uee'Pr'osinlenue, ti,, exurc'ícimi da Prcstdéurcia da 
('OP.'\S."i 110. 

28eun 22955.804 X 

-TOETEL 	neeunnlu.mmTu EscuDou!, DE TrLEcnuunueuçõ.,s 
4 	: -- n 	 DE MINAS GERAIS 

Roslmuillu 1111 Ciruivéiliui DE1'IIIJDER'I 5" 121/09. Punes [1(111/E 
5ll'NIL'ÍglI! 1)10 \'A755'FF Ohjcili Cev.sãui giaumoua mie vulliipluiutetl. 

15111' uen:nuslnlssaui de Sinal cia Rede- Minas, incltmíd;t a tir,uumnteimçãii 
em 10h11 /155 20/117/119. 5io1/lema. liii Isessetuial iuicvev Suei'uenái 
15:111 ,Atu e' 5:i:ne 51' Oml:uuiulut Caiseta Fralltr, 

knslui mli' ciii CiIlusi'Iuimi l)Ei'l'EIIDIiR'I' E" 122/05 Partes: DElE!, e 
sll!Nl('II'lO DE '\Ps!C.'\NDUVA. 011jeluu: ('evsiimu gramumita de equipa. 

Um,' i'e'ir.umlsllulssãiu dc Simu.ul 11.1 Rede' Miuras, iitelunul1m II unlitmuulemu' 
5 /lu e'uaiiliu,u .\, 20,'07,llI S'ioéiicia (tO Isesvemumai um meses, Siguiamáuiliv 
inamu Alce e 9 ou' 5I' Ou laislr Clmiuli,'iilu Dl se' rIa 

Rcsaum iui dili Cumos'éilili DE1'I'ilJ1)hR'1' 3" 12.1/20(19 Partes: DE'FEI, e 
5IU'/ICÍI'lO DE ALPINÕPOI,L El/diu ('esse/li 1-ivaiuita de eqmtipa-
10111,15 de u'eumauusuiuu ,sier tio Siuual da Rede Murras, immclimida a ttlammuien- 
i 1 Cr,iuumi., 'ci 20,117/119 \'ie/'uuLia luO isesscruia) uuueses Sigivaiáriuis' 

ls:uuu Al- SuiLuies e 1/ulsuriu Liii, Re,euiile Reis 

Resnuinurdilu Cimitsi-uuulr DFiTIiI,/DER1' N" 124/09. Pautes: DE_FEL 
Nll:.sICÍlilO 121/ \III(.SVANIA Ol/elur ('essiiuu gu'aiuiia de equipa- 

ilt' ueun-armsuilu,sinm lhe Stuial da (sécIo Miutas, iiichiuída a itialiaten-
(Lo  /1 aluna Ass 2710010m)  Vigéliciu: 60 lsossetLiLm 1 urieses. Suglualárumus-
Is-mo Ais- es SiI:mtc.s e lilIsduur Guimutes Llmmuu,'attur JuisuiheIntus'a- publicação 
e'\Ieulrlvrrãuuracle'e'idia clrtiuou',m da irliuiuilaçiumi do cuinisérmuir. 

Rnsuou,i do Cumtmne/luimu DE1'ELJDERT E" 125/011  Partes: DE1'F,I, e 
MI!NICIPIO DE PESCADOR Obletlm: Cessão gratuita dc eqnlpa.utemt-
IIi.s ule uctramisiiissaLI de Smmial ela Rede Minas, itleluiéa a ltuLlluuumt-utçãil 
/1 atuum,u As,. 1)2/117/1(9 V ug&uuciu-  60 lsesvcuulit 1 neves Sugumuti[riuts' 

iuu Al- Smsiuev e Daiiui,uur Al- C'ivas'eï. 

Resumi s' dl,r ('IltIi/lmiuml DI1TI/IIDERT N" 136/09 I'ortes: DE1'EI. e 
Ml: 51(1110 1)1/ BRUM,\DINI lO. Olileili: Cessão geitluiliiu tIo rquipLt' 
iliOIIliIs de I'eli'aulstnissall diu Simu,ul ul.0 Roule Mulas, miucluída a 
5.111 eu :Lmuutu. ,\ss. 02,1i7109 	'ug/- Iuu,ua'. 60 1 se'vseiuili') mi uevcs iigim;umiiu iuus' 

Al -Sl',riu'sI' Auiiuu,ii ele uiieiti BLIIi,'d luis 
9ciui 22955.707 - 5 

.Ç' LJETEL 	neeuuTuursTn EsruunAi. DE TEcECouuNtruçnEs 
neulnusur.nA,s 

5051101,1 (Ir' Ci'iutestui D!(l'l/L/DER'l' N''006/2009 ' Pui les' DF.'FF,I, e 
011:5111111(2 DE MEDINA - Ohjei1m: Cessão gr'atunit de lvii ((e sisiditult 
llluruume anil e peesicuçãiu de sc-rs'ii,'mus cio uluamrutomuç-aul e-s'eumu'.u! cli 
10111115 eiemeõuuucmms - Assuiu,imut'ie 21/07/09 - S'igi'ncia 12 ldLuz.el lides 
- Sioui,miãruuls: (nlmrm 'Si ccv Surares e /uiséuull Riz,m MaeliLudlu 

/cuuu 22955,708 X 

de l),ubilaçãri dlm Esiadii de Mitras Gerais CO! lAR-ME - 

1 II'! 17 161637/000i -IS - E,xiratLis. 1 . Ciuniraimi de (iuil1olm'iiamhl, dIm. 
110 118 07 2(3/) oeie-hrului e10u1 a Sã Ten'a Cm,umsitnç:uiev e- Priuje'uos 

ii 'III 1119/2009. Objeiti: seis uçiis ule teisLuliletmIuueln e 
.11.01111 liÇ,lOdld di) ,IIiluIaiies lialmiuzuct,imiuus 11151516-80-12-36, Xli ('ou-

1 iairIi,Iduriiu,li Pedir, 11i',utCisLil Peres II, Dustiuiiiute (Si clii Biuuiiiiu_ 
iR' Nt CIOLi1iUi cio (real- Is' ,ia l'oim:dc'a -,u Pouco-  150 duius. Vaimle gll*oi: 
55)7111)4154 

2eiut 22955706- X 

dcium 22955.544 - X 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTL1DE 

Extt'ourr do Coto.. de Couip. Firuariceira iu." 79512009. Partes: 1/ME/SU-
EI e o Mmttncipto dc 'Fummtinntuga/MCi. Objetu: Apmoo fiivaricctrmi para 
aL[Itisiçami de nraienaiv rs)ilintivos di, em sus tu-au-a u ealieaçiio de ''Catrnpeui-
uiattls Regionais de Fntehsml de Cattipii"_ mio Ittutlicipio em tela. Vilmir: 
9$ 	 12 01111,00 	 tIni. 	 Orç. 	 tu." 
(53! 27,8I2.149.433l112001.3340.4!.0!.0.38.!. Vigéitcia: 12 tlmeses a 
comttar do ubia de' stua u.ssuuaiurk Asiiuiatura: 22/07/21819. 

Estraur r cio ('mure. de Comip l'iimaincciri n." 296/2009. Partes: I/MC/SE-
II) ea('otituuteiaeie 1 erapéuirca prnijnnr Vid,m Nuca - PROVI N, rio Mu-
iuicipiode C;trrtp1i Belur/MC Dh)nio: Apiriui l'iiraticc:itru li-ata ,iLIuiSiçÜO 
de génrrmrs,tliuneutieoiv_pala atemiditmteinir dos Llmietliurv da etrtidacleeitt 
lela. 	Valor. 	ES 	35,810,00, 	lOru. 	Orç. 
I531.I4422.I004099.000I.3350.43.0l.lO.l. \'ightmciu: 12 turves a 
mIlIar da dumi.l de lua assilmltimura. i\ssmitaiura: 24/07/20119. 

Extrato Ilti ('1mev. de Comip. Filiairceirmu um," 297/2000. Partes: IiMG/SIi' 
E) e a Liga Mutnctpal de despimm lIs de I)uetuii'ipiilis, itum M ulumuciptum de 
Dms iimu'mpilms /510. Oh/rio: Ajxrmo )ivaiucetm,r pai-a Iultgiiitidtait de lacas 
de arhni agemil para realmzaç'ki cia "Ciu1sa Rutral de Fuuehtui de 2(0)9' - a 
ser realtzadmu nu Zliutlu Rural mie Duvmmmrilvrlus Valor ES (5)8)0,(8) Lliut. 
Or. cm." 1531.27.811 I49.42700001.3350.43.0i.0 38.! Vige/urcia: 06 

a comutar da dat;t do lua assuiatara Assumuaiuiu'a: 22/1)7/201)9. 
Oeulm 22055733- X 

SECRETARIA DE ESTADO 061 ESI'ORTES E DA iii VEN'Flrl)E 

Aia uR 	 0MG/SEJ o a enprssa C)uimn' 
ul(g 
	' n t" 	E 

hitil 	 ércum 
 

de Maioi'imus Espere nus [.lda Obie'iiu: (li'esiaçãtitle 
sereiçits de c'uultleeçául de vestmuúruuis evpmmrxts ris para alemidet auis Priugra-
lutas Mutias Dlíitmpuca Nova ([enlçãli e Sogiuudmi Temuupem pa,ii aqimisuçàui 
fmttura e csemutivai de ttl;llet LuIs eslsirttsuus. nrmntiuruuie descriçuies, espeni' 
finaçoes técnicas e deutmais e'ntidiçáies durulstarmies do aimcso 1 do Fidilal 
de hicivaçãuu que mriigtituiu ti mx'glstisu. Os' u1u',lumtitattvuisecis preçmis eh/lo 
pr'e'dtslims mtum iSILt de Reglslro ele Pieç'its 62/2(820. S'6((enua: 12 miteses a 
cuxttar da data da assiit,mtuui'a. Assiumaliura: 22/07/2000, 

3n111 22055.734-5 

SECRETARIA DE ES'I'Al)O 1)1/ EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
- SRE / PATOS DE MINAS - EXTRATO DE CONTRATO N" 
2611180. Modalidade: I'REGÃO E1,ETRONICO. Partes: SRE / Falas 
de 51 nties e a Elmipeesa Orgluilizaçãui Ehmuui Lida Oh/elo: Aqunsição de 
cutumhnusiís'eis lidimuidos - gasuuhtua e dicaiui miii s'aluir tomLl( de 9$ 
17.453,59 Vig0uicia: 21.0709 a 20.07 lo. 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
-SRE / FATOS DE MINAS' EXTRATO DE ENCERRAMENTO DE 
CONTRATO N" 0220.3(19. Mu,dalidade: PREGÃO ELE'FRÓNICO. 
PImrtcs: SEIS / Polos de 5111101 e a Etmtpltsa Agucei- Calé e Restlmumr1ulmte 
Lida Vigéltcia: 18.07.08 a 1707.09. Muutis'iu de Eneerrailtelrio: Ténln' 
mim mie Vugéimct;u. 

3etmm 22955  801 . X 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
SUI'ERINl'ENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE CORONEL 
PABRICIANO 
Extrato do Tenimmm de Eticerrautemitui do Cmiuuuearmi .1  I260-209694(2008. 
Partes: SEIS / Snpeu i,uueiudi- tmcma Reg num-a! de Envumio de Coronel Fabri' 
ciauiuu e [lotei Mclnmmlxulirmuuur Lida, cume' ohjens'as'a Aquisição. 'eiigéumcia  
espll'adLu CIII 15/04/2008 
Couumtmrl I'abriciimtnu, 20/07i'2008 
I/lisa)metli Aeai'eli Peroira -265662-3 
Omresmr - $13 EI Ccl. Fahuscuatiçi 

2cumi 22955.802 - X 

SECRETARIA DE F.S'FADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
S1IPERINTENDENCIA DE MA'F!OR!,'\I, E PATRIMÓNIO - AVISO 
DE LICI1'AÇAO - 9(1(1: PRECAD ELETRÔNICO E." 108/21109 / 
PROCESSO DE COMPRAS N." 1261347-000127/2009. A Seci'euaria 
de Estadui de Eulxcaçm'lmmlie Munas Gentis, ptii huticlttlédlOi da Supei muutetm-
dérmeia de Material e Pattitul(iuiiui, lilrila pública a l,icimiçdui I'reg'alt Ele' 

cli N '' 018(2009, qlun uniu 1 pie umhjnluiaemlrmtr'uiai,ãrm de ehitpresa 
p.n-a eolulroçiium de carm(ros de re'spiusma, iciiuu'a m'iuiea e apreseimuação de 
iesmdtadov para a us-IluzLmçii.m cOm i5',uIiayOmu diui e imuslstas da 6 ediçimiu dum 
Prmrjete de CapLmooaçãmu a Dtsmãticma (511 a Gcstmtes Escolares . l'RO-
GES1 oSO As jieo1slsuIu,seomitercuais deserãut ser cuiviadas através do 
lute. wsesd'.cntnprav. miug.gos hu lia ii15O ''PREGAO''. Lime o dma 
05/0812009,'as 0859 li. A sessao pública ieni início tio dia 05/08/2009, 
as 09:00 it. Uma cu'upua clii Edimiml poderá ser ohnda itmu sue 
wssw.cmtil.pu'as.tlig.riii lei' e www.eiluucme'auim,ig.eoe ler. lulauul es iuuutsim" 
mtmaç/ins pmuderãui sce Irbiudas pur iticiri do tele('iiuie i31i3379'S454. 

dcmti .22055.7112 . X 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
- SUI'ERINTENDÉNCIA DE MATI/Rl,'\l. E PATRIMÔNIO - Ou-
RI:'I'ORI1\ DEMA1'ERIAL - AVISODE I.ICI'Fu\ÇAO - RI/lI :  PRE 
OÃO ELETRÔNICO 1.13/09 A Srct'etaiiacle I-,stadui de Edscaçáum 
de Milmav Geu'Ltls, por itutrnuiédmui ele sint Sn1icriutteiidéiucia dc Malerlal e 
Patrilmli'itliii, lorila público ,i Licilaçãiu Piegaui Ektiu'iniemi E." 13/(y), que 
letui Cml ci)m)elela-au)iimsiç'u.0 de Iuiaienais diversos para Inaumutençdlt. As 
prmipmiïtLlv coimmercmmis doseu'ãmu ser etintaddms aurIusés do lute: 
lsss'w.ceintpu'as.mtig.giiv.hr lia uipç'uui "PREGAO", até ml ulma 10/08/2009. 
/ls 095911 A sessão pública terá illídiml uo dia 10/0812009. lis 10:110 It. 
lOna 	cópia 	do 	ELlil,ml 	pIiLle'rã 	sI-e 	mibtiduu 	mml 	sute 
wweo.cilltipm-as.11tg.g11s .1-e. M.Iluui'es uulluihimuaçl'ics piideràmi ser tiMidas 
piur ilirium dli lelelmulie 3379-8454/$416/8455. 

Seumu -22955.779- X 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO / DICC 

(/snaiuiuiri Aeliuieir mi." 62 1.3.0803/2009 amm ('lilive/nili im 
62.1.3 11137/20(17. OamLm: 22/07/2009. P,uixev: EMO/SEEcui Murrlicupimr 
ele Ourur Preto, para l'umun'mig'aç:oi de e ummrructum / Obu .us 'e tréuuoua dc 
31/07/20(/1) até 31/07120I0 

Exii'atuu do Caitv6ulitu ir " (il (.3 (1804/2(U).  Ilala 22/07/2001). I',mm' 
les. LMC/,SEE e ir imlnnicípiuu ele Tués E, muitas, puna Repasse d, i 
(mandei imiS pLmta Llu!nislÇiili de i\iiuueuiaçáms EsQuIla. 'i'a(iie. 	9$ 
15.884,110 ISmiimçãui 0P/211(h9.1261 1231(6.234210101)01 339041 
)'uiiule:36 ! . i,'mg('iueem lu mtmium (lo sua av,snhauirra até 3/05/2010 Dcvi-
daiuieirme Lilmimii'i(adms rumus trutiu,rs dui Decrot,u tu." 44424, de 21/12/2806 

Estu'uuimi d1i (,'uituet'tium, II" 62 1.3.0603/2009 Dumia: 22/07/2009. Par-
uns: EMC/SEE e ui (11 iuueeilsu,r de ,-\d'aiaca, pala e.scniiçuuii clmi mimug  ralmiLi 
Mmnulcip'al de 'Fransptim'ue Eser,)ar/2hh09 - Custe moe Mumumluteuçamr. Vaiun 
68.595,09. Duitaçãmi. 011/21101/. 1261 127112233.211)3 0001-33 4041 
I'u,,uies. III. 1. 21 1 e 23 1 \'igéircia' da dala de vila asviumatsrLi aun 

7. 	Lmi 'ato it,, Ciiimséilimi n" 62.1 30511912809. Galo. 22/07/2009 Pai" 
les. EMG/SEE e im Miuineipim ile jutLuuullsa, para esedmiçàlm do I'rtmgrauiia 
51 niticipai de Traiuspumric 1/seu lIuLu'/lOOO Cumslci,m e M aiuoleuuçáii. S'ahor 
43200,00. Dlitaçãui: 01/22(1(10: 1261.12782.233.2103.000i33.40.41 - 

Finuies 	10.1, 21 i e' 23.1 	Vtgi- iud'iLu: da data de -s lua mesunaotuu'a até 
28/02(21)10 Des tdahiue'urte- Liuiuoemzadul 11115 1,-Ou Is do DI-orculm II," 
44424. de 21/12/21826. 

S. Estrimlum do ('urlivérlliu n" 62 13.0811)12(0(9. Data: 22/07/2(309. Pai'-
es. EMG/SEE em, M tuuttnipni de Laeiamtmlua, paum execução ciii Primgi.mumua 

Muuncmpuml de] ...... 1-1e Izseui1ar/2103) - I:'uismcumi e M:ulullie'ey.iim \'umliir 
375022.07. Dmmiutçini OI'/2IXPi I2fuI.l2.7,92.233.2103.000I'33.-[0.41 
- Fu,uuucs: 10.1, 21.1 e 211 	'mgm0l1cia da ul.uia de soa ,sssiuiatuira até 
78/1)2/2(110, Dei idanreitle uuuito. izadum iii is le.......  clmr L)ceielmi it 
44424,de 21/1212806 

0. Estratm do Cmmluvéniim o." 62.1.3.08(I/2IX)9. Dala: 271)17/219)9. I'ar' 
les EMC/SEE co Mututcipium de MI/me de Doas de Muit,is, 1rmea CIcIou-
çuiui do Prograiet Muutuuerli,tI de Ttumuispmssr Li'ieuillul /211192 . Cimsle'imi e 
Mauiuleulçãui. 	Valuil': 	29.000,110. 	Du'tIui,'Lmmu'. 	011/2009: 
1261.12.7(2.233.2t03.0001-33.4(i4! - I/uiutcs. 10.1, 21.1 e 23.1. Vm-
gc'neir da datum de sua asslhuaiura até 28/02/2010. Devtd-auunmule -auliun-
zadui luis icrmliuis d,i Decrouus n." 44.424, de 21/12/2006. 

10. ExtrLmimm do Cimluvérhimi ir." 62.1.3.0812/2009. Data: 22/0712009 ('ai-
res: EMG/SEE cmi Miieicipiuu de Sammutalla do ['au -distu, para execução dm1 
PtsigrLmltlO Muiilmeitsul ulc' 'I'lat13N mutd' EscoiLn/21952 - C'rustrlm' 5-  Maumuts-ui- 
çáml. 	Valimr: 	49362,28. 	Dumtayáe: 	OP/2000: 
1261.12.782.233.2103.0001-39.4041 ' Fmmutes' II).!, 21.1 e 23.! Vu-
gélioma: da diuta de suuu assuuiilutru 1111 23/112/21(11) De's'idaunnuutc' Lmutumll-
zado luis lerlulos dli Decreto it,' 44,424. de 11/1 2/21X!lt. 

17dili 22955.803- X 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
SUpER1N'rENDÉECIA REGIONAL DE ENSINO DE I'IRAPORA 
AVISO DE LICITAÇAO - 91/6.: PREG.'\D EI.ETRONIC'O E." 
02/2009 / PROCESSO DE COMPRAS N" 1261 W0 WM28. A Sede-
lilIiil de 1/suado de Editcaçultm de 51 lias Gct'ais, 1" ilutei uuiédimi de vaLI 
Smnperitmtouidéuucma Regumllua! de Euisumiui Pieapiil'Ll, lulrlut pimhl Lua licita-
ção Pteg/iui Eleiis'mmiico lI" ((2/119, npre uommi pure obtetur a oimuiueata'ãmtcic. 
eultpectLa( 1) evpe-ciLéiz.ielai sI eult itlauiuleiuçáir  pus- semI vLnecon'etiv.m. 
nmitit stuhslului,çuiiu dc lç°' uii'i/liiIuumls e nuuumupluuuelumrs clii seicmmllis da li' 
leita FIAT E CIIEVROLE1' peltelicemites lu Iruilun deveícuhi.m miimcraiv da 
51311 F'irapimra).Slbs/MG As prmqsisluux niuulseroiulus ulevcrãui ser citsuaolas 
alruus'és do iw 	 Iw opu,ãim "PREG.'\D", até o 
dia 10108/2009, ás 09:29 li. A slus/liu puih!ica tonã Iníesu lii dia 
10/08/2000, lis 09:30 (u. L/imma diSIit do Edital stdelá soe i,lmuida liuismle 
es'u-w.cmuiupras.ultg.gov.hr. Matiures uefuui'iuiaçm)es pirdorálu ser oblulliis 
pmhI ullcimiclumtele)imltc 1381 3741-3859. 

dcuum 22955.722 ' X 

Espe'dielite dm1 ulit 22/07(11)00 
SRE elo Muiutles CIuii,s 

Lliu'eluit'a Mauia Salde de Smittza Nei(uer 
Se'dr'ciirIa de Estadlm de Eniitcau,utir de 51 iilas Gerais ' Su1ie'niuiteuiciéumeia 
Rogumitlutl uie litisumu, de Etuuum(es (,'iaiius- Eslealtu de ('uniie.utti ((026186 
rei. I5regãui Eieti'iiimtco Im" 02/21109 Pat les' Estimulo nhe (1-1/lias Ger,uus 
cotaria de Esuadiu do Edumc.mçito do 51 lulas GerLmls/ pmlr uumteritmédiri da Su-
s' imteullin'uiçuui Regioumai de Ellsmiulrule Mimlutes FILuisus e Aumo Spimrt Ser-
viçcus e I'e'ças Lela. CNPJ 07 283.124/01X!1-70 (>Iiletuu: Mumuimieuuçãui e 
Repumrums dc 'u'eínnluus da SRE . Vaiuur 9(1 179711.11)1 Dezessete unul. na-
vecelulius e setemuta e ou,, reau.sedleo nenuusosl VIge/ilcla 20/07/21610 a 
9/07/2009. 

3cm 22955.721 X 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDLICAÇÁO DE MINAS GERAIS 
Siu1us't'utiieiielémmcia Regiuouul de Eusimlml de Cmmrmutic'l Fahticmammui 
Cuututra)lu adttmiitislralivui: 	E " 99( 2l30(7i2  Processo Si Ir. 5" 
18125560 1260 2008-0 Fartes. Secretaria de Evtadum de Eulircaçãum piit 
iulciimiédum. da Supelsnleiulei'muciuu Reguooué de Isnsliru, de Cuurmunei Fulin-
ctall,I o ECT - Elllpre'su Brasileira de C'iurreiuus  e '1 elégralmis 
MuuclaiidLude: Iuue'xigihilucluuuie ile hciluur,'uui 0(11051: preslaçdmi ele sersiçmil 
e seIluiLi de pruidutuis postais - Valuir eslitnuidiu: 95 1.6110(6) 
Vigéuicia 12 ldo,e( meses cotltadas a pai fi, da dali de iussluiatnla, p11' 
deuldmm plsun'uigae_'' puir lireimi do mc'nmtilae!luis'im, (Mie 1'rucIims igmtuih e 
vmlcevsivuis 

 
até ii liumlile de (/01 sesselutal Itueses. 

Gala dc ,LXsitiulIIti'a: 10/07/2009 Cormumuel I:abliciaiuo.  22 ei0 julilui de 
2009. 

3c1n 22955.720 - 5 

SIIFEIIIN1ENDÍ1NCIA DE PLANEJAMENTO. (,!IiSTÃO 1. 
FINANÇAS 

Aeismi de I'regão Eletrõtnouu II.". (11)1001 -091/11100 
A Seoretarta de Estiuclll do 1-azellda/MO, tmimtua pálm(ue'ri mpuc tal / reahizai', 
moi dium 04/08/IS), às 09 30 leiras, imlrruíriul cio ISrasiFa nu. cite 
une. w.00mtipi utv.iitc'.gov hu 1 lieilayãuu ua 	 [e Puegãn Ele' 

tri'iliimuli, 1uara diuulti'auimção de serviçll de tls'tuc'sniud'umtui de OmIltse'imros di 
s'd-essuv. O I0l'uiul nslá Ltis1uiilue'dI iliu luis Dm1150 comoiri i,,  uil( guie' 
11.1 Itc: 22/07/200<). Remiata S'iauia Sliuuõev 	Preo, crua 

ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRI,2" NÍVEL/CONTAGEM 
SRI0  II CONTAGEM Resulllui dmi Cmsulranu 1' 1190/0.1647 

Potes: EMG/SEF/AI:/2"11ive1/('uIlltagelli  e Atmlum'ai.cirtmt Cnuuuérciii de 
Aliuule-ntos Lida. Olsie-liu Aqiuisiyátu ile gitiucros uuliiuutclutic iuis, 011111 t'luIlc-
ga pareeiuudut. parii ate' odor Luim P61 Anis/lI Guituaràes 1111 segundo soutos' 
lu'e de lOOm). A'uulmir. (1$ 469.00. Vigélheia 25.0720099 a 31. 12.21109 
('rmuhlum(cliu, 1)1)117  201.56 Ilu,iaoi 	tuli'suu de Smuua - C'ime(e da Al` 2" iii- 
seI Cuiuui.ign'iml/S1911  II ('mmmlluugumut. 
Repuhliciudul 1- oh e'trtimdr ele 01011 Ilil pohiicaçãmu atileuliui'. 

ADMINISTRAÇÃO FAZENDÃRL [2" NÍVEUCONTAGEM 

	

51(1' II CONTAGEM 	Bosultlululmr (.'i,iuliutli ur" (190/04(11/0 
Itmau'lev: liMC,'SEF/uF12"rlivei/CilmilLugeihi O Auliural.CmiitI Ctsiiuii'eiu i de 
Aiulmmemllims Lida. Olijc-ti: AL(uuisiçãur c[o géeoiims alultuomilidnis, curtI eluni' -
o-a pumrceiaula. SImum ,ule'nuiei ,oi ('E Aisi!ula 1/ Ilulhlat ãcs no seglnic(uu serules-
lic do 2(X(9. VailIr: 11i5 15977.20. Vigu/Iini.i 25/117111319 a 3112.2009 
(:olitaeeulm, 22 07.1009. Dmiraci ('uuidos'um dc Suimmzum - ('IreM clul AF 2"  til 
e'n'( Cmuiluuge'lui/Sl( 1' tI ('m Ilutuioe'utu 

-SF12" NlncI/Cllnmageulu 
)Ii.ilul(ILIXAÇ,-SO Pregaim EIolmu'iuuleu' li" 37/211119 

05/otu: iSquislçio de géuiciseu almumlcitticcms, cmmni 000 eouu ji,ml cn'i.icia, ilml 
su'guimiuili su-unl'siru de 2(1011  p.umuiil PI','viuiluiui (',uuim:,.uu .uu su-ie Sele Laga. 
as/N'IG. Furranu diasslt ieada.s velucodilrLls as cl 1115 esuu,: 1 alie 1. Marcos 
José I).il mova N'lI,. loto 2. Duumtm,rmut c Paisa LuLl.m. 
('loituugclil,21 072(Xl9.  ()mi.aci('uurdl's'uide  .Suilizui _LIlriéd_u ,\I:/2Ni, 
u'e'i/C, .iIags'lui - SIlI' II (:ouhuLgn'llu 

SEMAD 
Friiruclrui Terimimi Adumivut aui ('oullratir N" 1371111111.17.308 mli' pmesu'açãm 
de scrs iç'is de iiiili,niiálica. celebi uidmr euuuie u SI-cri' alei mio I'.sl,Ldtul dc 
Meiirm u'Sumibioiilc o Oo,ueumviui eiuluelllmu Slmsmeuitulu ci ' SEM AD e a clnpuosa 
Syouus C'i,tismdmmiii.uu' iuul',reuri,ituoum Ilda Oh)ciu ' Atue: ulçami ci.0  
Qtlilltado C,mlmlu,uumr ilI igut5il ml pulra pu:irrli6'uui li ira/lI de vipéuun'ra Da 
Vlmléuucia: O l'.IZlI de 5 iuSl,'IIci,i Iicai'ui p 	llg,udml Di 1 liLliS .t 01, milo- - 
sev um pariu de 311 11011 ii ule 2009 
l).uma dc .'i,vslir,milur.i: 30 11v' iiluélll cio 21100. 
(ut( 'l'ilIulL,i , lessuhlder' Cuusmu EIS-dum . Socletuul'r,m dr (ismu,d,i dçuMei,i 
.Aiuibie'iuueo Dov000lulsiuiuonl,l Suvtc'uilús'c'l - 5(18,1/111 
liii Noh,,iii .SeI'ualregi'a da PLuIs',m . Sytimis Cu,ilsiitl, , liul e 
LIdLV 

3ciui 22955 561 '5 

SECRETARIA Dli ESTADO DE: MEIO AMSIENTE E 
DESENVOLVIMEN'I'O S('S'l'EN'l'ÁVEL- SEMAD 

1 leiuiologaçamm 
Pregãmi I/letr(IIluco ti": ((9/2009 _ Pruiocvso II": 50/2(8)1/ 
Oh/cOm' (:001 almç.imi de s'lntiros,u rsls,'d'i:miiZuIdIuu nt prcsmuuçãlu ile se-is (is 
do ',imlieciilmniltul de latrciuesu 
Etmu1scsmneutncdimrui. 2.9!. Orguttizimçmies c' Es'eiu lis l,mui,u. um,, luile 01 
Re!uu Hiirtzuslte, 22 de 111611 de 20(19. 
(LII Luiz (iuiIllcultie de Mclii Braildãlu - Suuperrnuet delIto de ltiaulu ja 
OlelItul O Mmillerimizuuçãui liuslituiciunial/SISEMA 

H ml. III 1 Ii ig ação 
FSegieu Elrulu'rulinui tu": (3/2009- Prmiccssml O'0 71/20(15 
Objeto: Aqimisiçãlm de Imluiliiuielril. Iesladiir do 5i11515 O (eitumuli1mtic',l 
I'iunpeesas s'eulecduml as.. Cuut,cct Corp Ctimticrelai Ltclum no, louco (li 011:,. 
Votuocl Ciuntércimu e Sou vo,tis Lida ' MIs. Nu, lote 02 
lIcOr 1 llurizulmrle, 22 de jmi!!mur de 1000. 
ILII Luuz. Guilhci'tule de Mc lii (Siaimdãui - Supeeuouc'i dente de Plummirl,i' 
utmculim o Mlude-etezuiçiulu Iiustitiuci,lihal/SISI1MA 

4,'uit 22955.806 5 

ATO DE REVOGAÇÃO 
Pi'egiuuu (,lelu'(uuileui: 11/2(1(19 - SEMA[). 
l'cuicloeiti visla i15 tuiudjitln'liIits da Nuto Jui'iillicu 277/20(9). qui' uI/'il, 
cmiillui Inuid'atumoluto deva ,\tuu de Re's'uigal,'ão, e c'Irlisldicruiludl 'a jllstlI ic.mti 
n'a omlllsILtuhlettIi Puicce-r 'I'('cilicmi 0011  li" 3/2009. dc ler lhililO :, REi, 11 
GAÇÃO Iltu Preguio Elelu'iiur cii e." 1112009, de- uco Jo dm111 ill Art 38. 
ind 	 r IX. eia Lei 8 066/93 
Iiuuhliqlme_se exlrai,m dlui,Iecusaum no Dmámio Oficial clmi Estadlu. 
I)cimr tlririzituile, 22 de jelhilu 2(109 'I'I'IIAGO A. COSTA GREGO 
Stilsseoretáetu. de Intmvação e I.aigislioii 1111 SISEMA 

2m:itu 22955.798 - 5 

(EF 
Esuriutui do Pnuutteiru Tc,utlul Aditivo aur durllvéilimi ml''. 2)111(111(402(08. 
Partes- Iuistilelu'u Estadual de Flmui'estav - 1(16 e ui As:aiclui,àmi das Sele' 
rúrgicas Imia I'uittuemtttm Fliurestal ' ASIFI,OR Obielui. suleleituelilação  de 
dura nmi projeto "Eotncuutiu do rcplislçaul 11,urnsluui" . \iC,L o i111h a(ilieumluu 
2(919/2010, e' a umelu5'Liil cio )'h.'utiuu cIo 'I'uah,éI lil liii Ir ld's(urctilIl scriuidui 
S'ugéule'iul: (II ulloa colitutu' dum doa de :Issiuuuliule,i 'FIlmou ,lssiilullil' ml is 
02/06(2(019. .iu (Ieeuhnuh,i Cuoiulei,is (':lsuilcauiti: li, R'uur.uuu I,ullsiám1lm,l'd.0 
Silva. 

2oltl 22 955.647 - X 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMIIIEN'I'Ii' 110AM 

ELImla( de Lrcitaçãmi - Itregamu FroseucuuuI 
lEI: imirera p(mblhcii que fai'á ro -alizar no cliii 05M812(09 as OOIus30r III. 
Pregão ri' 16/2009 ' 11/1', dliii mibleto e.a dusmtI atui,ãu ' ele crtupreeil 0s(5' 
ciuliz,nda oltl euuiul'rcÇ)i de itunb,rimues. ii Rua [/s1mír i mi Saulllm li" 495 2' 

umiudumh - L'eultui, 1.-Ri I-lImr'iyuilulelN'(G. 
O Edimul cmluuupiu-mul L'lidluilil,u'se a dlsleiuvi'uilllimls lnIO'r'ssiIdmis lilielidero  -
ço e)etri'uruiusi: Iiiu1i://u lu'sl'.cmsli1sl'as ui.gmus ht 
litfuuulllaçilespcliuteIelrurmi': 1311 .1219'1145uill1',is Oh 52190117 rIr' 
luulu'ãlimi de OOlms3llIulili ás 211s v 146s mv 171,s30iiuiil 

Reli' II,irtzmxute - 22 cio jimfllil de 21(0') 
(a) Ciemuslu Marium dc' Liiuiut Cuusn,, - l'Ilieuulm:u diu' 1,ms',1a5,ui 

3,imu 21 555 0125- 5 

Illlluuuhlg ao'' 

Pregão Eletróulieui Im'' 007/20191 - lImAM - Pe,ccssll i ':33,213/11, 
Oh/eis): Cuiuttrataçãmm de Sol 1 5il léclndui eslie'd'uuutl/uidtIliIuI/id,lulc'ilIIill.  
Ilimalumoutui autuxmiálidum cio dlui,uliulLick sl,u uiguim leu priulerlis de uhv.uliu.5,,,l 
cIo u-i,uhiluiluuk e pulu1siistau1n' ilusmutlaçZumi ci,1scraçáçi de ostuição anm(,uim,uíli  - 
case leleti,éI.ieas de ullolntllruunielimlm sis' ilul'_iliel.lile' dv ,igiu.ms sumpeu luiiiui 
llLm bacia d,r Riu' das N'cOses cli EsI,mulur mie 'ml ilhas (loa is. 
Eluupuesul"n' uld'eill'la. Aluts' ial L/imgciliu.mri:L e 51dm, i' ruésleumue 1_uda Si' 
lole (1! 

	

llollm Oloriziriutc. 22 dc jililol de 200). 	 - 

tul) C!otdle Io,mliel Ecu!uris-,m de Mclii ' Duretuiru (iaiuml do l(/,\M 

4rti 22955.726 - 5 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANE)AMI,7.'I'0 E (;ESTÃ:l 
Sum1ierirtleedéimcia de' I'Iamue/uitimemmtui. EnvIe',' 1 uu:uuças 
Re'tifrnumu,'uimi da tothiuo_mçãuli dIl' dOa 22 de 11111 u,iulo 21109. 

I'RI/GAO ImRESiISNCI.Al_ - PROCESSO,  E" 151 1 Iu!7u,iIOliOlfliuIil 
Tlpv, MENOR PREÇO. Objouli: Cu,uitr,ml,Içutur du 	scsI içIs de III 
11111 iulul tIo' IcLIe do clud,us e dc leleI,uluia II' iuc,ui di ,él,u pvi imO ruiu il,d' 

ml 	i,'ui ind liinolilo do' t,udurs os e'uIuuiIiuiului'luiIlu. sml!lSu'',uht'5, Ileril' 
ç,us'edeuum,ius im,ismuruu,s iiecossám Imis alllie'i,lS'uml  uli'v 	o' uiçmls lua C'tdiude 
,'\oilluillisuru,ti s'uude Mio_Is l,it'luuus - C.'SFetC A .5055,11' li' 1scruor terui 1111' 

	

Ou' cOa 1/10(/201/) ás 91u30m1mmir. e.' .'\uim[m,ii,i,, ,i,m 	63/1,  Puiluul,uçli.l 
10,1,, Piumilc- irml'As,'iluulum liruisil. 1''. 1174, Ii,miiu,' i,iu,m_u Iitiuié- l'l',m 
13! IÍMG Çilruismiuuu'i IrnIrulsi ilimil uil;Iç:lcl ('IluiOu'.t:l ser 	1104115 iel,1 lo- ]: 1.'' 
une 103 l25S-5liS1( III' 4 Iliolai', sala 402 Pio/um n,u licuRIl,, 1 
(Iui rIo u Ii 

3emui 22955.7°'' 

SECRI1'l'ARIA DE ESTADO DE l'l,ANEJ/sImIENTO E 01/51/1 

'11/135101)11 ,ADJIIDICAÇÃO 1/ FIOMI (,i )OAÇILeO 

Nir 1101 ole nuiréuuus .ulrthoiç)mes O ICuisculIlui mias III, ,ulmtuuç,tcs elo pi, Id - 

2241(2(019, i'e(I-relute 11 (icul,m5al 1 na tn,id,uildadn ('ohldilr'élldl, 
1922(21310. u'uqu ilhijeliu ti e'uiuiti uulumçãum tIo eluupies_l esls..,eI,mllzLuli,u  (uum_u 
uioduluieolul de sI' liiçLull cio iuuit,ul c'lir(sil'uille'lmdlc 5, 'cll,'uil o envIar de' 

IuI. e comi) ,ulou'',n cii' pie' I,'u'a eI los 1Xiiad lis sldi, ,,, lis 



2(1.00 1 curte 1 vais), lu/ilu rcritibolsãve 

PR(/GAO Iui,ETRONICO MS/CS 800-1810724 	Injeta 	iveiulçulSule' 
mtlamrvmlemmu,'_uiu 	pre'ccr,Iivuu ,tas 	l,T'v 	69115' 	01 	e 02 	da 	[lIs 	1/,/(  '_ims,u,. 	- 

ei,ito,iiie Especuícaç/iui Téer,,uua AO/l.E.18t5/218t') - uSNIsXI 1 	/ 	dons - 

ljtlttzrl. ,A(,s-uiwa da sessAm purltltca-  dvi 	11/118/181, às 	111(x(1 mu,uuuv ' 	F/nls,iu" 
de t,elpe/ 	atelroes d1 	sitilu e ivuv'.e'nir,ig.e'untu.I'n aié 09:3011 sl,u slziiã'sjc- u 	- 

.uhv'l'lurra via vcssãul. 	Edmnal 	dlspuruuív-eI 	lei IltIli lv sv'lt Lellulj,,/!iuIllst',tçru-  
IIIumu,ullcuute'. ,,u 	nua 	Ge-réI,c,a de 	Plallaj. 	de 	Smu1,. 	('clvlavulilv- 	Ge'stãcsjjíé._ 
Mcre'adu, 	Fu,roiecedlle, 	iuuv 	A,. 	Ecu lsurccti,u, 	12()O'Sv'eiu' clv' 	,'Stv'UvIiIIit'Obr,' 
Caelasl,sl-'I'éui'ril_ 	Ilai,1s1 	Szui,ra 	Ae'u,vtiltllil_ 	1(11/510, ui;uv 9 	is 	1 Ilu e'ula, 
14 	às 	171,, 	utuedianir 	pagaiiieiliul 	de' 	93 	211,110 	u 111115 	luIs i, 	hall 
utcuntN,isaecl 

22 1(55 1)88 - 

JCCODEMIG 
('IlulIpirlulira de Dese,uvuuioi,ermm(,m Ee'ulltólmltcu' dc Mumizt, CirI'.miv 1 

CODEMIG 	,  
AVISODEL1CI'I'.tuÇ AO 

15'eg)eI 	P,cvcmrcic,l 	25/2009, 	tio, 	lt,ertulr 	preçi. 	I1r1,dessu , 
273)00, a voe rcluliZLrulit mui, ulia 06 de agulstul 	de 211)01), LhijO , iciu, 	hei' 
tLiçàu1 piura cubuurraraçcluu do lunitcciu,ur,,iu,  e 	luustaluiçuo ei 	s,srcml,uu slui de ii' 
11h11 ule' )gazu gelada para a Cidade iSdmmullr,ur.utis'uitlil 	Ect,ueiml tiL 	iltulIlus 

SessAli vle Pregdli: 	Rnua Airitu,rés, 	1697, Iluui '111 via Lul,uisls's, 	Ilv'Ir' 1 
011lltr-MCi, a puurnirslas 	18183 	Ii,iu"_is ul,l Iludi 1.11, liv' agumsluiulu'. 
5 isila téc,,ica urhrigamu'una: 113 tio agasto de 20(50, as 111 lo,,'as 	la i ihr:, ul,u 
Cidade i\duitmmirsuu-aliea do Esiadui de 61 nuns (1cm .uis 
OIilv'llç'/mulsiule'dl',t_ul: 	moi crltict1_'ç 	1 siulln,l duus 11iv 	12v' de 	l4is 	17 11,11_is. 
III polui sIle 	(11111  //,v'vs' 5v .cilulv'nlug.culnlu ltu'ftu voai,. 
IIeh, (iuin,nu miv', 22 slu' bjlbiulv' 28119 
('OSIISSA() l'FsROsIANIiNTE DE LICI1'-SC,'SO 

I2CODEMIG 
(lumtqlatlliiul de De'scuuv'itiv'ii,,uc,it, Fce'lirIEiillCui ule 	islui,,i', 1 

[islual,,  eis-  ('Ilout 	1115 
1 	1 	II 	ti 	4 	mi 	ILIO5I\R'sORII 	IISILS 	S\ 

(:'h.11uLMIci' 	Dhju'tll 	l'iest_uu,';ui'iir 	sl'Isui,lis 	tu-IeIC,,neuus 	(io,'s vsslout,u 
lcd, 	1 	Iil5110/ u' 	do 	prazi ulv' 	sigellcia 111 1) 	12 	mlhv'o_s .1 

p_irn:m de 22/1(9/09 - ,ussulu,'si,ie li 	(t8/117/200u) 
'lciiilo aditivou 	1)113 	, 	1 	'aIS 	SI) 	S550(ISIIO1 	1111 	'a 

('(Il)i/MIOl 	. 	Illsjemiu. 	I-ibllvv i,'oe'lutl,ulv' í_'li/spoiuh 	1/ardIl 11)1/151 	1'i\' / 
I'u.lrmiunimç/si do 	'rIr/o  via 	'me'u'ouc'i,u 1'' 	12 	nlese's 	a p_ul'tiu 	1/e 	111,117.181 

ule R5324)100,l/)1 ' _tssiiiaduu v'lO 0i107,OIl0_') 
1 	di 	II) 	1 	5i(l\I1I)El5ll\\II\i2)S  

."iItVOo1,.SD0,9 ASSOCIADOS 51/' 5 l'ODIu'alI(i - I)I/ju uii 	i'uesl,u5',u,i 
miíciuld_i e'shinieiall?.uda euil 	l:iuuv'mIii,Sul mulos 

muI, 	P,uI'iie'u, 	1 	1',, il,i'O,,f_e,lI,i 	lUifib 	vil 	5 iihL'ild i 	l'' 	II 
Iv 0S/I(711111 	',,/i,nulu- 11011.16725-111- livsOladluirtbl (lil/1I'/.'liuPt - 

, ti 'rei,- 	'•- 	 ,.l , l, ,t• 	Ii.-, 	 cri Cl 	 ''t. 	- 

MINAS GERAIS - CADERNO 1 DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS Quinta-feira, 23 de Julho de 2009 	29 
lVegti 011/2009 - Objeto: As1iii.siç/uo de 	aliiilertiícios. As dcv- CONCEDENTE e aCONCESSIONÁRIA 1 assinanr ciii 03 it6/vl vias de Energia - Operaçoo de Ciritipra de Energia Elétrica no Ambiente de 
'es_is deste c,itivavcivleraii a cinta da I)iitaçiiil Orçunieril/irta' de igual teor e(ornra_ ira presença das tevte,rtunitav abaivi, idenrtíica- Coittrataçflii 1_jure - AGI.. cekbtadii clara Ceriiig Geraçdii e Traie,inis- 

10.3112.1110 41170.01911339030.0860.l.0. das. SIGNATARIOS: MaurEii, de Oliveira Canipov Idniiir 	SAgti,'iii' S.A. - LI/MIO (21' e a l'iii/io (3iitteteialuzaJoi a de Energia 1/VIr ica 
lviii 12955.716 - X Aluir 	Barii,ve, 	Trlrtu, 	Giolttir 	Pirite 	e 	Ricardo 	M acliadii 	Pereira Abeisura da .sesviii, purNtca: dia 13/00/2009, 	is 9horav . Envio de p11,. 

Vellirsir. pi através di, sitio www.ceiiiig tino Iii 	até 	081h30inin ula data 4c 
Llnivri vidade Estadual 4cnt 22950.701 - X aheiLnta 	da 	vevvao. 	Edital 	divpintível 	rui 	vitio 	wwsi.çentje,çtirn,hr 

A 	DL L 	A 	1) 4< 	1 VISO 	Dii 	1. 	-ri 	- 	o - de Miiites Claros <ltttp://www.cenng.cuiin.ht. gratuttainetite. 	tu tia Gerência dc PlarteJ. 

..\tii LIa l'ra_RauordaPlanjansoLGt1)ocktsntças. 

As lvii iii L:vilaçai - Ptetiaa Eleltutitici, 
A l vive, ,idade Estinlis,l de Molhes Claros - UNI MONTES, através 
dii 1 liivpiia) Unirei siriirio Ckntettre de Fatia - IIUCP. torna pdhlicvr 
,jue 1 e_diz_itfi Ltcutaçiiit Pública, vi tttitdalidade Piei/si soll ii 
11.12/2009, Puiicr.sso 2311071)/086/21(09. via ripa E)etr1)tticii. pata a as1id-
5tÇiil de Ice idits. aciaittclt vlveca)ç_,dits. 0 neletidis certaitie soeS reali- 
o_is1 	pilt 	11011 	dc 	sivtetil.i 	elerri'iiiicii, 	reli, 	sue: 

IV o'eiliitpt'iv.tttg.gitsv hr e tini çnttiiii leite/meia. o Ivirdrist de I3ravil)u 
- 1)1. As ptli)vlvtav ei,ttierctaiv deveruu, ver eticaiiir,iltadas até 5v 
001i19ittiti dii dia 115/)81/2009 )w'lul citdereçti eletriliticil adula dcrcrinri-
nada. A a('v-Itntua di seis/ri, p/rlilica do rctci'idii curtalrlc neCO no dia 
05/181/211)81. 	lv 	01)lt6llritiit. 	 jreIo 	Ole: 
uru Wçiilil1v li lilL.h!iil (ir. Os irttct coados pi'detnut ter aceItai ali reI- 
itt 11511 	1/dual 	 1,lui 	sjle - 	Wwis' uvitivliltes hr 	e 
lereis eiiiiipras.iiig.oile 	a pariu de 23/07/2009 Quaisquer liuti- s 6/- 
11111 ni9iiev )liiulei_iil seI i,Istid_us pelo 	1391 32240229 uni silo 
c-iieiuk lileuaii liv lO iliiiliiiiuilevhl. 

A 1,' titio i saIste l-.sl,idiiai de Montes Clants - I.INIMONl ES, através 
lii1iit_it 1 11101 soarei Clciitctite dv' Fatia - II) l('F, 11111w pdblicrl 

i)irc leilOar.) Lieii_uçdiu Pública, lia roodarlidade Pic81'ur soba 
2:i) 1076/097/2)X81, sl,i tipli Iilern/iitico, lala a uulioviç/olule estante de 

viii ,loaiv;tnilado 0 reler vIl eertaille ser5 ivalizaula poruteni de 
pela site. si 1111 .daiiipiav.ilig.e,li' (ti e tcrú cltitui 

1.11 Iuii,_niitle l(t.isil,a - 1)1' t\s lliilliistiis dliiliv'iLlznis slv's'v'r'aii 
Sul ciui__iivaih_id_is _ué as 05li29illili clii ilia 06/08/2009 pélo niulcreçil 

11151 sletelttuitcrslil A ;illeltlou ila sesv;iu, ItilElisa lie laiiurv 
viii tctrnid,i cerlailie sena liii dia (36/08/2099, is 091), ewlnsjratntenie. 

ciiiliri av.rvg (civ Ou (Is uiteit'ssadas pidct4ui ter acesso 
ei revpv'e iii Edital e iUiL'XiiS pelo sitc' 	wuuw.unilteli,Ies hr e 
si aw ciii it1ti_iv.iiue.slulv1". a 5511) ile 23/07/2009. Quaisquer ilLitiliv iii-
tiinio_zç/iesllaile:isl sv'l obtida, )leiii leie0ilie: (361 3224-8229 ou pela 
cii uu,l 	liv' e_ici.Iiucf0lunrouuiuitv-v.lsr. 

Ocre 22 955.793 - X 

l,'o,s viseI_ide Fsst_uulual 
via Miittls'.s Clv liv 

Ira 1111 Fisil Paula (.r(var Giurçal sus de Alinicida 
'555 da Ei i'keutora sis' l'latis'Izatletito, Gv'v IV, e' Finanças 

)/vliatavilc 'lei, lis 1vdit luis 
leis vi, ,'ldaila ai ('ararali 1 134/2000 rei Pra/mil 11''. 147/20110, da ciii-

iit,itlsvliagvi'ivlie_r Lida - lJIs)eto Ai1uisnç_'uiisle Reireen tv's OItji'ta 
'lei lvi Aencveei iii iii,' 1)111 101 1 41)7.00 con'evpontlenzlo a 9351/) 

1 coo 	Sdit si a, Ceeo,i,i 111)2/20111) cl l','ee'uti o'' 1154/2000, da 
lhicv_i 1) irpel'ias'ii._i1li Ilanos Liii - ()I'jeiir Aqutviç/uutde, (6/veios Ali. 
itletilidi,1v li/lido di leono: ,\cliisdtitvi de Vuluit. R$ 1)76,50 eiiiies. 

111111,1 23.1)1)'' dii seu vilar irucizil. 
3citi 22955.769 - X 

ISOle 
de .1)1, allis ('luii 

Rr,t,it': Piol l'aulii 1/vai GotIçai sevde AIu,eida 
\tiis da I'ri'i'Reitei.i de Plascjauuicaiii, (iest_ii' e nuanças 

liso_uro dv 11 	Aslit lis Is-  A)vlsail_vuieitnsi 
Isenta ,'\sI,Iisa ulv' A1uiitiI,taii'vto eIs  lulotlatilv di, Pregãit o." 
0141206/9, Fr u cessui 23111)76/040/2009 Objeta do Trono: Fica inclui' 

Li iI_;iii 	 Orçanienldria 
2)) 1.111,302 1191,4079(X(0)33993921.24.1 II pata as despesas citnti'v 
Iscos div volt ii Citai e_lo l viLi's vil 1111h _ieit.iiIiis li-uivo Adit tua ilv' O, 

di lbcga,i ri" (1)8/201)9, l'eucesva 
2.111 lI7Ii/IidS/20i19. ()lsjesil di lei sei. Fica itseiiuid.r a Diltaçio Orça. 

.1 2.111.10.31)1 10(1 41275 0001 33110311.32 24 1.0 para as despe-
111111 iv (vos 6/is canlisrtisedi pisLesso sullnvitadal. 

4i,ni 22951)7(17 - X 

11l,111lC'AÇÃ0 DL 55- IçO 1.11/ p111/GO:) l'RIiSEN('lAl_(OIWIIXFI 
ii 7)) \(:,'\O 131/ APÜil.I Si) ihIz,S1G/\ Ol,\'lMliN'l'l) DO 1//SINO 
çt 39 01<1)0 NORTE 1 11/ 	jv'q . I'AL'/LNCiR tina piilrlic'o. pata 

das 1,15-Ir vivI,,,, 11111  101ev deli 1 _ultv'r_i5 4,i li, ii vivi, de 
ii' slE1)(1li/iil 	ii, ahuSi101' 111111111, 11,1 i_iiiii III 

'ii 	i).ur,illl,s  III 211107(2(819, icei-se. U,it_e'l Ii n_il'nii 19l07/lOIlli 	e 11.1 
ou 	1 	'Sol: 22 Iii ,iuil' sa 1 ,aicle se 1/'. 1) si'icinla, lu'i.i'se hi 

iii .:uii 5 	laias. 22 ule jn)Ito de 2009 
il,u l'Al 11/501< 

lcnt 22905719- X 

1 5/5 1kSll)Ai2Ii i)OlsSlAl2i)i)IMIN.-\SCISRAIS - I,'lMCl 
Esri alilv vie iiistucililenl,is mi id LIS 

li'. uni ,\ulaiue iii 111.01)11250 	lla,te 	1:ao:i:i1,i,' li evita .\,cteila 
dii 	si azo Liv iuidact.i v' _iltei a/ai da el/iuisnl,i 4' 

lvii, ata (til_viu iii v'lu.erilul_iJ LII' S'/ii,  Ii il'uuie ui 1:15,1 de ,l,lm 01151551v' d:i 
I'u,o:I,ii_.e' 	Si,, 	711 'eles \'o'ens'ia. III 111/ 1)5 a 15110 lo. ,'\vsllia rira: 

leal 22955 752 - X 

uii i uj 

II :517)4.511 liii ED)'C-\ç'-\O PARA 07'RAI3ALUO DE MINAS 
014<51.0 . U'l'RAMIG 

ec'lu'lsiaciii 5-rue a 1.11/ASIlO e (1I3X C'ilr,v,il li/Ir e 
Piutclas i.sia CI(sjeni, f'rv'siaç'ao de serviçilv de crittsnitau'lael1,eciu)iziu- 
iii ciii gchilav e ji'lizil 'lia (ar inala/_ia e acolntpanlraiuleirtul de cuuevi,s de 
)_qiid;uç /i.i' ai les_ili_util illuier_iI v'ilr 'I'eõiila Oictitr I)islleilsa di- LiciIuuçüi 
- 11iniccss,, o' 23712000.Valoi':RS ?.500,(Ol.Vugéntdii: 22/07/09 a 

Dis.içzioülçnuoutziri,r.2281. 12.31i3.I43,4254.00III 3311935.02 
116111. 

4c1 22955.574- X 

916/1/1/FARIA DE ESTADO DE CIJL'l'LII8A-EXTRATO 

GIl/moia de Cisiper;rç5a F-it,ar,ceira - Partes: EMG/SEC e a Casa dc 
JUILeIIIIII 12243/0/091 Objeta: repasso de recI,rnrlv trnanlcernnrainigitiú_ 
cclv dali çiuslelltzl tIa SEC, l'u,iiutdli áliratiurertçüil das aniv'ndavlev culru-
rais e sle e\iehtsa,l da Ijnnnrdade, lreirl cilrtlti sua cnnlservaçüir pelo perfil-
dii sle 12 inIcIes, ci,nlarinie Plana de Traballri, apuisavlrl. V igfrlcia: 12 
Oieve- v,zi si,,tir da sua avaulatoili Vali,i : ES 150.000,00. Dor. Orçainrerr-
ana. 1271.13.392.123 4409.15I01.3350.4101.I0.I, Data: 22.07.2009. 
Suusuu.ui,iu'iuis: P_suilrt Eslirardi, Ritci1.0 BrailijSEC e Sers,lninn Mclii 
laiiIiltl/l'i v'siulertic/l6ttislaslv' 

3crnu 22955.799 - X 

FIINDAÇ'Ãl.) 1)81 ARTI) EIS OI,IRO PRETO 
Loilvulie 74/2009 Ohjeiil liresiaçuir de verstçlr riíen,icur cvpccializadin 
tia ilticiuli 1\ lute tia Iii igaullt dillilu,  ercursul peulariSgicil'' do Festival dc 
Interno de Guri, Seta e Mau'iava Kui,uni das Artes 2009. Vigência; 
20/07/201,81 i 24107/2009 \i.rll,e  ii,tal: ES) 3311,00 Dlltaçdir Onçanrtc,n-
Ilnirue 2171 13.392.I24.4616.0001...60. 1.0. lO 1.0e 45.10, Priicessurde 
Inevini(uiliul;ude 74/20013. Si,  Aula Maria Pac(,euuii )Presidcl,tc da 
I''\OF(c C',uiiiIitle Meuuulevula, i'_iv.u,,v (Pieanaulii,a vle Serviça). 

lci,r 22950.729 X 

Si/CRI/FARiA Dli 1/S'FADO LI)) DI/I1ESA SOCIAL 
TIiRMO DE IROi<ROGuSÇAO 1)8 PRAZO PARA 
('ON'I'R.ST,iSÇÀO DE AGENTE GARANTIDOR 

9516/lES 1iMI2/Sccteuarta de listado de De(esa SocIal ISEDSI, Secre-
céu di Esi,iui,i sie  Ddsvnhvulls liilL'ilull Iadi,lrCorticl, (SEDE), Gevrrlrev P,i-
,il'iu;esAvvilei,lcos 5/A/lES. 01111/10 O I'ODI(R CONCEDESTE, 

151  L'Olv' Tu', mb, eul,tn Li lIlid0diI dci CDNCESSION0'r RIA, 
—ol- pi ,,noga, Ilç10 paz. dc 20 (vliutei (lias úteis, a colitar tIo 
1 4/117/2i819. .1 ulata pica caotrataçúo da .u\gcltto Gaearuiidu,e a qrlr se iv-

'liii,suiluu 20.61) si,i Cu,nrurnit von elnpiale. E vir estai rir, ele pleirtr 
relaçivi ad dis1suissu nu' prcsei,te 'l'enn,o, ri PODER 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
HOMOLOGAÇÃO 

Modalidade: Prcgüun Elctrénvenn rr" 72/2009, Ohjrrrr: Cururlranaç'aiu de 
etniprcoa especializada ci,n itiuniustrar cuisa,s de troiearnuc,utun e apen'tciçil_ 
hlhiirliiis de pessoal. Fluiiniuilurg,i II Julganinenuiui di, prircessul Iuciraiéeiut ntiio 
3 luires à eruipieva: I-IWC Eiruprrer,dirnte,nrvis Lula. O Iu,ie 1 ro s'aiuir to-
tal de ES 97.998,00,11 l,ire 2 ri, valv,r tu,nal de RS 73,718.0)1 rei lrstr 3 
uno vaRIe ri,ial de R$ 30.00000 cc,ruf,,rnire dccisui, da I'regocrea. Super-
iritetrdéucua de Litglvtica e Recurvsts Huunuai,isv, Ana Cu,sta 1/cpu. EdIl 
Floruoonnne, 22 de junllro de 2009. 

3c,ri 22955,705 X 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

Enu'atu, vIIn Cltnrrratcs rI' 0109/2IX 
Panes: O Eslad,n de Mitras Gerais, as Secretarias de Evradun de Desce-
vllivirn,elntiu Ecuinnõuirieui - SEDE e Giibeu'ni, 1 u,is Via,i,ta Gurnçalsrs. 
Ohjrl,i: C,ruuslitn, unhjet,t diu preserrte cn,nutrarn, a pnrstaç)uu' de ser'viçins 
tdcruucits especializadits, vuvarrdo à Avaluaçüli Furta) slul Pus'gr,riuru Esta-
dual (Ir Parcernas Púbinca Prrvadirs, citIlisIrrIte devenç/ivs, ca,rcucteu'ívtt-
cas, prazuts e dentais rihrigaçiiev e inul'utrnraçltes canvtau,ies sI,u CONVI-
TE e seus rospcciusuns arlcxov Val,tr: 1/033.350.00 1 triiuuta e três nni, 
trezenilos e cilrqnrnnna ,ensl. Dllnulçàu , tun'çdu,niv!runúria: 1461 04 130 032 1 
123 0001 339039 24.1 e 1461 04 130 032 4 2130001 339035 24,1. 
'a' igêticla: 03 (Inês) rltescv, l_'ulll)adu,s vIu 	sua av,iu,nhhu a. 	Dalur 
22.07 2009 Sigrtatiiriils' Nry Edoariji, Merrdes Santiagur (SEDE ( e ('iii' 
bruto Luis Vnaruuia Gi,tuçaivos, 

4c111' 22 955.690 ' X 

SECRE'I'ARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMEN'I'O 
ECONÓM CO 

Exrrurtui di, 1' Terlmrtl Adnrivut ai, PrItls'colut de Ii,triuçilcn n"1167(2008 
Pr,7rv: 0 Esnu,vlo de Milhas Gerais. av Secretarias de Iisladut de DeveI,-
s',tivl,uietutin Ijc,tnu'iriricun - SEDE, de Fazerrda - SEI1, ii Ilznntcui de Dcv' 
envu,Iv rtv:nnrit de Mn,uav Geraiv - RDMG, u Cutmnpartlnia F,nnergética de 
Mitits Gerais— CEMIG, uu Iurvritutun de Dcsctivlilviri,eiItuI Iruteoradl' de 
Murras Gerais - INDI eu eninprcsa Cu,nrlparllnia de Rohid.rs das ÀIr,éricav 
- AM BES', Ohjrtl: C,,rnstitueitr iriujeno do prs'sun,tr P,i,,rrtrl, Turui,uu 
Adituvui: 1 - alterar 11 eapurt da Clàusrnla pruruer,'a. da Scçúu, 1 - DO ushjo. 

II - alieear a alitiea'd da CluíI,vnilu segunda. da Su'çfli' II - Dsrv 
cunurprssruisvils da AMBEV. Dara: 1006.2009. Sigirulútiu'lv A&inl No-
ves da Ciuntler (ESTADO). Srrgio Alair Bativ,v,t (SEDE). Slit6/un Ciii' 
uleur Diirs SEIO, Fai,Iur de 'I'aivun Al,tinida Falsa 1 BDMG(, I)jaltnta Rins,  
tuiL de Mirraise FrlitLrlrdu, 1 1ev/que Scltuitiuer Sutil /(I-_7,4 Ci, lsiIuirck, 
l_e'uy \'ieira 1,15011, Miltotu Sriigl,,aln e Nie'u,las Enme,tst,' Ra,ni(sverg 
IAMBEVI 

dor, 22 955 529 - X 

JUN'I'A COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Exiratur Pr,unrcir,, 'rernuuu' Adiirvut 1 Prorisigaçiiii) 

I-Paiicu: Jucrnurg e Fac-Surti lo ('rturiéisuluu e Scrslçon I,tvla . EFE II-
Ol'(eur Secriç'os de it,ar,ulençiil de eu)lir)srltietllils de irllu,IiiIiiIic1u 1 Irei' 
udlles e rrttead,iresi alisviiuliiv u,a JL'CEMG 1 Il-Vigui,icia: 12 i,reses. 
sannir de 23/07/20119, IV.V.ufllncs estnilhadu,nu,ral OIehI,111 ES 7 586,67, 
estintmad,' ru,iai global an,nal 1/5 91040,00, V-Daiaça,,. 23 122 701 
2427(1001 35903927 (601), Reli Hariritnte, 17 de jiiiIi de 2009, (aI 
Astv's Auupluvnul Alv'iniv's da Sil,'cu Masc'_itenli',i., ai Wv'itsie'vsiuo Iri u,aui' 
vIrei Meirelos 

leull 22935.21)1 .5 

CEMIG 
chuva 

ATA DE RECIS1'RO DE PREÇCS 'aiS/iS 0(11/21.101) 

-Sua de Reoivi,i,de Pre.çius - CEMIC1 Disuulilouçzio S A. I',egai. I'ulett'ímttiu' 
dum (iala Rceislii, tia I'reçuls: MS/CS 550II80285 Dhjetul: Canttuzuaç;ili 
viii', Sel'S iIll Lie ,iuiiinuaeuuçà,, 111115'  onmizi e e'i,riel mcii sl_io luisl;ul.içõa" 

lllr'uil_iis. ,nrs,_uI.iç',',i.v l'letlld_i.s e' ei 
trlefontu_m, ula/Cra 01,1? ilil Sui1,i'riu,Ie,idv7uicicu Regiitiial d, Dislt iIloiçiab 
('ente', e'.iaulbleeiu_)u'u id,,  'e' li Iças pnedi.ui.s tal cmi lutou,, il's_id'/eilu,.,il 
Isistu 	de a,euluiinlv-lilui_ (are's ll)re,'acilliiaiv. cscasic'i/l'v 5' iv'cl,aiuienrutde- 

aI_is cmli sI;us vi Is_nu;us 5' n'ir_mis, rrco1retulç:iill sls' tuuuuu1iae  
cuiixdrs ule l'cissulgei,r de (,r p,iot,1, qnelsi'aule duns. iuislalaçaut cio rachas 
de snialio,uçiui miii solur. suhsniuuiçiiiu/eeluicaç/uuisle eu,lta.'esdv- svu,ilizIu-
çàul 11111 (slvuv's qua ai,-u,1t11,aillbarlt iu eute-uuttitilizut,temnno 11,1 1,1' siul,teisS,te.i_ 
seI \'içuiv dc sv'n'rallue'ria e Ii,di3ulie',ts_ daniuintne lutes III e03. I'i.uzu,: 12 
lvesrs. Vaii,r 5,1a1 R/880.1)00.00 "aia dc Eec Istmo de I1usçav li" 
46881103,924 CEMIG 1),stnilsu,iç.1ui 5 A x (SI) luist,uI;ri1i eu e 
çirel 1_Iria 

!a1]Hk!Lø 

RFTI'S ('etiúg Disl,'ihvnçàui S.A. . Ce,nliur 1) o Raincu, Eizusiesai S.S 
011jv'lub: i,mns'iuv'_iiu de ,ii,v'os cliuitratl,ru au,  eilllii'ilthi ut'' 45719,11 1146. (ri-
is,: lituvltarail,, Valuli': de; R5I35.,t60,00, Paru. RS246.240,00. ,-Sso.: 
1 (i/06/2110'j. 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGII3ILIDADE 
CilrirpuutIlia Iiitcrgéuica de Mn,as Fiou ais - Cei,uig 

AF/AA Prutcessi,: ivIS/CS - 500890378 I5nrtdatrueh,ul,: Art, 25, capuu, 
da 1_ei 8 666/93, pai-a a culutirataçàil dreena do Rariaui Miurgaii Stniuley 

uru a rsv'eiuy)iuu tIos sv-rcuçuis de dunv' dtligenicv' vivamovliu 11 uuqvivi-
çiuuu de parlicipaç'Iul rvlcsat,ue ta Rede Iiuiergiir S.A. Peauu', 1811 Icenitile 
u,ilounrai diuus, 	Vai,mr, R$4.544,090,00 Iqniitfriu rinlliõen, upniulllrnttluv v' 
qurain,'iilin e sivalriu  muI e noventa reansi. Raiiícada cnn: 01/07/2009. 

CONTRAIO INEXIGIBILIDADE 

AF/AA 4570011674. Paires: Culurupaiulna Eiiergériva de Miiuuav Gerais - 
Ccvnig x Batucui Mi,irgaur Srumnivy S.A. F,u,,datuieurlr,: IrrvigihiIidade 
MS/CS 500-E90378, Objer,,: preuaaçaiu de scrs'içiln decitnvvilru,,'ia paira 
umcxccuçits, dius ver'v-rçitv de due duligcr,e'e visar,dir li uquiniçàil de parti. 
cipa/SI, relevaiune na Resie Eulcrgha S.A. P,'ui_iui: 180 ccliv, e ir,tcnia( 
ducis, VaIu,r-: R$4,544.090,59 (quatruu tnilliôen, qnir,lrcrulos e qruarelr)a e 
quatevl iiiii e uv,verrta reais e cuitqàeurra e vive centtavuns(. Asv,, 
01/07(2009, Ratificada cnn: 01/07/2009, 

RESLILTADO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO COM 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

Reiuultad,, (leal - Connpaunlvia Éurergérica de Mirras Gerais - CEMIG - 
CNPJ/MF: 17.155 730/0001-64, Ccunng Geraçàiu e i'rantsuirissãun S.A. - 
Ceiniig GT - CNPJ/MF: 08.981,178/0001-58 e CEMIG 	Divtri- 
huilç')ru S.A. - CEMIG 0- CNPJÍMF: 06,981.180/000I.I6. Pregivi Ele-
Lrêrue'um', MS/CS - 500-H90645. Ohjctui: Cunrrrraraçuu dos vc,'viçr,s de 
agclrclunureuiuul dc Iiavvuger,v  aéreas e r,uirens currelatos cur,ri uuillzaçàur de 
slolerna iuufvirrriatizadu, de gesitàtr de viageuis a ser dispuirribilizadun via 
Iurlenrct para Cuurrtpuurluia Energética de Min,av Gerais - CEMIG, /1/-
MIO Dnsrrlltulçàil S.A. - CEMIG D e Crmnnng Geruçãu, Trartstn,ussuãvr 
S.A. - CEMIG GT. Vet,eedu,r: LHSR Viagerus e Turismo Lida, - 
CNPJ/1s4F: 07.267.998/01 .34, cortti,nmne Ata Circuuurvtavrciada da S e."  
sao de Licinaçürt Públuca datada de 20/070-009. Hu,niuils,gada ruiu 
21/07/2009, Belui Honiosunile 21 de jullu.r de 2009 - Mauvun Aurtu,nnin, Rum-
dr'igues da CIulIlia - Dircri,r de Gevnãm, Eruipresartal. 

I5cunu -22 955.671 - X 

CCMIG 
ueraçao e irartemisuao 1)5 

EDITAIS - SERVIÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO MS/CS 5I0-1—190764. Ohjcrun: Serviços de 
Segurui Garanttia de Paganutirto, rchererrme as, Cu'ruti-arv, de Funntecinn,cintr, 

12I10'SesordcAtandHoralturCia,'eaTémaa'aBainslSavu, Agovunhlo, 
RI'I/MG, das 9 às II Ir e tIas 14 ins 1 7h, um,ediuntmre pugi 	ul, lr RO 
211.001 viulie caiO, mlii' reenmb,,ivúvcl. 

PREGÃO ELETRÔNICO MS/CS 5I0-1—190760. ohjrtir Serviços de 
tluulttlmmeliçzru' riui celilrai luidvínlica reserva, cu,mrl'u,otre Espedifldaçãrr Tv'c-
nica AG/OE-031/2009 Ahe,iuinsu da sessuiu prlhhie'a: dizu 04(08(2009, lis 
1 0I,urra, - Enviu, de pnsupu'sta através di, sitio svsvw.cctnig.ri'nt.hr alé 
09ii30hnrrrl da data de ahcettlra da sessão. F_dilal dispuiniiso( 11,1 sino 
sclsW,çcullz.colut,hr <lmtlnl:llvuuvvw.crl,,mz en,,ii llm>. pncutuulmauue,ute, o. ia 
Gerênicia de Pla,tej. do Sup. Cadastrim e GostAI, do Meneado Fuulitece' 
dv,e, uma As. Burbacerua, 12013-Scu,ie de Atcuudiutueuti,u Cadasuri-l'éneu,, 
Bainu Sartt,r Agmiomurtirvl, BH/MG. das O lis 111, e das,  14 às 171m, tu,cdi- 

Cl MIG Companhia Energética 	 II cv. 
de Minas Gerais 

COMPANH1AABERTA -  CNPJ Ii 55 730l81i0t'Cn  

Certg Sersu,'uis 5 .5 
SIRE 3130002709-1 - (NPJ: Na,, ir,ve,init 

Exinatu, da ata da Assrmiuhléia Gem'uil Exmra,,ust,rtãrua. 

Dalur, Iuv,ra e luncal: 25-06.2008, às 9 hiuras, ra —de suictul, em,, Bel,, 
Hu,mizi,uile'MG 

Mova: Previdcnttc: Lui, f1eritandu, RumIla / Secni-tin,ui AiluulIl.m,I;, Pu,ru'siur 
Frade Barru,v, 

S,u,mijm'iv, sl,is tiul,ts,,s'i,rndos' 1 - os t epresclttdmiliev duu didliiluisia Ceutuig 
iutdicat'uio, i Dircnusr 1- ilmaliecilcl da Eulipl'csa. Luuia Fericumuda Ri,ila_ para 
puesid,r a Re,hlni)I1 II- A Assv',utlslv5ii altlls,Ill aI a pillpllst_h duo u'e'pne-
,ci,la,ttcv da aci,unuivra Ceiuuio, til 'e-lUis/lI dv' altrrar,I v-nlchv'rvço da ('utrtl. 
puuulita da E. Ovos, Prv-rt,, 150, 6/ireI l'n'v-uut, Be 1,, 1 lmin,z,i,ttv-'MCi, pinuull 
Au Rarhaca,,a, 1200, lérreul, ala AI - SumIu, Agimstiumltt. Ilelu, 1 (mui Oultite-
610, savuandui II aruigil 3` da Esuaruutu, Si,ciai a ter a neOlunulte re-d_uç)ul-. 
"At nugul r - é, Citrmtpam,lmra te,A voa - sede e asIitmttunsr'açàu' na ('idade de 
Belo Iluirizu,turc, Estaelui dc Miuias Gel',rls, Brasil, ua As. Bau 11.uccvua, 
1200, ménro, uuluu AI, Bauta, Saiu III uSguis1minImu, CEP 30190-131, p,ldrml-
dci abrir v'vctitmii'ills, rcpresctivaçaes o quuaisqnuer u,uutl Is csialusicviu,icuutv,v 
lii Pais e ntum eSicujutu - mtiedlaihue uuitom uzuuçài da Dutetui ia Esu-cutisa.''; v_ 
01 a- ara desta Asvetnthléia III- 0 I'resideruie esclam'eccui quue cvtasa slis' 
leusiidia a publicaçãit di, edinal de culusulciu9iet lama cita ,Avsennhlé,a, 
111mw era quuc a IulluIfivI,mvlc dos acl,:tumvmd,s c:sniml'',u )ircss'utle. Prescr,ças: 
Adnu,urusluu que reprovututasa comI vm L'eimnui uias 11/0ev e Isrutu'u's, a saber: 
Avaitiarua Puugrd,, )u1  ude- Ru,vu.c- D;_ulirl;m Ravli,s liv' locais e uMauvu, Ann-
t,lm,,,l Ruudm'rgucs da C'uurltuu. 'ela  Ccm,ung; e LIII? Par',cuncl,, RolIzu, 

a 1 Atnaruuat ia Purgcdi Fr,uda Buireu 

Ivuina Cuilnlarclal dul Esuzudo dc 61 uittcuv Gerais 
Cci tI sul o negislrum cur,: 2206-2(109 

S1'l' II mldulierue. 4)48441) 
PtsiIu.iduilul, 1111/402  849.11 

M,it lnv'l 	tIa lalusliu  It,,ouli,ti 
Sec 

Ilicmnt 22 '155684- 5 

CMIG 
Unrutçauu e msvunsnhisisao S.A 

('O NT E ATO 
8511/ .4571)121 692. PIlhes ('emllig (letiçole T,',unsu,ossulu,  5 A x Pc. 
Iii 	litlgemihi_im ia 	LIsta, 	Fviiuf_umjuv'otu'' 	Pl'cn,ilu 	LiL'iluiilidli 	MS/CS 

51(1-1191)711 Ohjctiu: seI eiçuls de i'LiIsllba9 ilSole )I,ole'tuir  xs'e'ulI'ie,l cO' 
elSil dlv OU I',Si e/Is ,\l ,.:ul', ,i 1_um'', 2, l,uulul_lIl 

e 'I'r/s M;uni,us, ,umtih;us is:  345. Fiz 	(,imieuco S'al,il 1/02(91(810,0(1 
As, 	1 (,/(ih/2(I109. II iui,ibilu,eui,i.'naiui. 16/16121091 

5" :51)1115(2 
'I'k/SIi 

Pai'trs: Cruutig Geivuçliur e Tu'armslnissJml, S A. o (:uiIui(vime Aulnumtuuisrraçãi 
& SerI içuia Ltufa Objeto. I1ransigduçzia, u'eajuste euIecn/'ie uiumui de servi- 
ças 	do(1.45700009675. ['riem. II (do,e i Ileso, Vaiou De 
95787 453,61: Para RSI 1)41,4311,05, 5.55 211117/20119 

Seio 22()55 (uOS - 5 

CEMIG 
,\\150  1)1/ Et)l'I',Sl, - AQ1'ISIÇ'A(( '(E iui.Si't/RIAI. 

I'RIiliuSO IiI,F,'I'RONIC'() MS/MT-5311.091440 Ohjclu,: 0IbCI-Ii\ 
I','SSSAIiI/M 1'ON/DIiNSI'a'.A 4110A AlOs',tuus, 1111 sev-cul, públrca 
117/08(01), às 	0 	Is lias ' 	i-irsiu, dc 	(,m,,j'v isla 	culmuuee3, d,siIiIu 
leu se.e'euinig.cou,n.br aué Is 7100 da ulala dv' ,ube-iliura da sci,sà,i. Edital 
slisIsuOliVt'I itIl vir 111 11511' e'eiulig. s'llili 111 )OatOl lurmile'lite', III 1km G5'rAbe'i;h 
de PIalicjaminerutm dul Suqnr'rt,,c,,tum, F'asI,lstrlme GesIlilI 1111 Mv'rcadui reme' 
cedule, lei As, Bar hlucen,un, 110(1 - Setor vIu Anciudimiuviutu, Cadasunsu - Tér' 
icuu, Barro, Salrilu Agilstlulla, 01/N'lO, das 9 cio Ii ],,,,as r das 14 às 17 
Irulran, 	hticdiauiue 	p,m6suluuenuto 	de 	ES 20,00 1 eiiiur 	realsm, 	rIdo 
reem,ubu,Ivuivel, 

PREGÃO EI,ETRÓNICO MS/MT.5311.091443. Ohjetli: DIVISÓRI-
AS. PORiAS E PAINEL. Aheul,mLu ,da sessOu, pública: 14/118189, ásO 
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Menos catote 
Emissão de cheques sem fundo cai 19,8% 
no mês, mas ainda é maior que em 2008 

3Ã0 PAULO. O Indicador Se-
rasa Experian de Cheques 
Sem Fundos apontou queda 
de 19,8% no número de che-
ques devolvidos em cada 
mil compensados no país 
em junho deste ano, ante o 
mês de maio. Na compara-
ção com junho de 2008 hou-
ve aumento de 9,2%. O Se-
rasa atribuiu a queda men-
sal à melhora das condições 
de crédito e, na comparação 
anual, ressaltou que o sexto 
mês deste ano teve um dia a 
mais que junho de 2008, o 
que eleva a inadimplência. 

Analisando o primeiro se-
mestre, o Serasa verificou 
que a devolução de cheques 
sem fundos cresceu 15% na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 

Na segunda-feira, levan-
tamento da TeleCheque, 
que avalia a concessão de 
crédito no varejo, já havia 
apontado queda da inadim-
plência. De acordo com a 
companhia, o número de 
cheques honrados em junho 
aumentou 0,71% no país, 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado. 

Raio X da inadimplência 
Cheques devolvidos em junho: 
2,14 milhões 
Cheques compensados no mês: 
105,96 milhões 
De janeiro a junho de 2009: 
23 cheques devolvidos a cada mil emitidos 
De janeiro a junho de 2008: 
20 cheques devolvidos a cada mil emitidos 
Menor inadimplência no semestre: 
São Paulo, com 17,9 devoluções de cheques a 
cada mil emitidos 
Maior inadimplência no semestre: 
Maranhão, com 95,3 cheques devolvidos a 
cada mil emitidos no período 

Econõmia 
O TEMPO Beta Horizonte 

QuINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2009 

Mercado. Temporada de balanços começa no positivo 

Banco BM  corta 
despesas e lucra 
16,3% a mais 
Instituição mineira 
se firma no crédito 	 - 
consignado para 
fechar 2009 em alta 

HELENICE LAGUARDIA 	 -• 	 ' 	- 
Com um programa estira- • 	' 	 . 	 - 

tegico de reduçao de 40% 
das despesas investirnen 
to em tecnologia para arn 

çao 
maior ao crédito consigna- 
do, 
geu da crise no mercado fl  
nanceiro mundial e fechou  '7' .-,----.--- .-.----, primeiro semestre de 	-.--'--.--...--- 	

1 2009 com lucro de R$ 176 
milhões. O valor cresceu 	BMG tem patrimônio Líquido de R$ 1,941 bilhão e rentabilidade de 18,9% ao ano 
16,3% em relação a 2008, 
quando foi de R$ 151 mi- 
lhões."Éumsinalde que o Outros balanços 	 Flash 
BMG percebeu a crise e to- - 	 Net gana 1 r  
mou as medidas ainda no Fiat italiana i 	. 	 Claro 
ano passado", justificou o Prejuízolíquidodel79 	CLieflieS para 
diretor financeiro do ban- milhões de euros no 20 1 Claro, 
co, Ricardo Gelbaum. 	trimestre, saindo do lucro 	cada 1 que sai 	que anun- 

O foco no crédito con- líquido de 646 milhões de 	 dou cresci- 
signado se baseia no pró- euros de igual período do 	SÃO PAULO A Netfechou o se- mento de 
prio levantamento do ban- ano passado. O grupo foi 	gundo trimestre com lucro lí- 3,5% em 
co: aposentados e pensio- prejudicado pela queda das 	quido de R$ 130 milhões, alta sua receita 
nistas do INSS foram os vendas. A receita caiu 23% 	de 361% ante igual período líquida do 
maiores tomadores de re- entre os períodos. 	 de 2008. A operadora conquis- trimestre, 
cursos no consignado, se- 	 tou um terço dos novos clien- já trabalha 
guidos dos servidores pú- Claro no Brasil 	 tes de telefonia fixa pela mi- com a ex- 
hlicos. O executivo espera 	Receita líquida de R$ 2,948 	gração de assinantes de ou- pectativa 
encerrar 2009 com viés de bilhões, alta de 3,5% sobre o 	tras operadoras, por meio da de ampliar 
alta no resultado financei- mesmo período do ano 	portabilidade, de acordo com para mais 
ro. "Em junho do ano pas- passado. O aumento do 	o diretor financeiro, João Elek. de US$ 1 
sacio a carteira total do ban- faturamento foi obtido 	 Sem revelar números, Elek bilhão os 
co cresceu 12%, de R$ 14 graças ao crescimento da 	afirmou que, para cada linha investimen- 
bilhões para R$ 15,8 bi- 	base de clientes 	 que sai da Net pela portabili- 	tos para 
lhües este ano e a carteira 	 dade, entram 15. A Net encer- suas opera- 
própria cresceu de R$ 5 bi- Boeing norte-americana 	rou junho com 2,3 milhões de ções no 
lhões para R$ 5,3 bilhões", 	Elevação de 17% em seu 	clientes na telefonia fixa, o do-- Brasil em 
inÍormou. 	 lucro, acima do esperado 	bro do verificado há um ano. 	2C09 

Carne com crime 

QBNDES é réu em ação no 
Pará porque é sócio da 
Bertin, um dos vários fri-
goríficos processados pe-

lo Ministério Público por comprar 
gado de área de desmatamento. 
Ontem, o BNDES anunciou uma sé-
rie de exigências ao setor de carne, 
mas com prazos longos. Só em 
2012 exigirá rastireabilidade de 
seis meses do rebanho; só em 
2016 exigirá rastireabilidade desde 

nascimento. 
A Nike ontem anunciou que 

não compra couro de gado prove-
niente do bioma Amazônia, até 
que haja "um sistema de governan-
ça confiável". O Wal-Mart anun-
ciou na segunda-feira que nem 
com o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) assinado pelos fri-
goríficos com o MP do Pará, a rede 
retomaria as compras. Exige uma 
auditoria independente para vol-
tar a confiar nos fornecedores. 

O cerco se fecha, o mercado 
pressiona, empresas que querem 
zelar pela sua imagem não querem 
aparecer como sócias do desmata-
mento da Amazônia. 

Tudo isso teve origem no traba-
lho do Ministério Público do Pará. 
Um trabalho lento, minucioso, difi-
cl. Começou há quase três anos, 
no meio da ausência absoluta de 
informação. O Ibama fiscalizava, 
autuava e multava. Em geral, o 
que aparecia era um laranja. O MP 
processava um por um, mas a lei 
permite que a pessoa saia pagando 
uma cesta básica. O MP tentou sa-
ber coisas simples como onde esta-
va o gado do Pará, quem era dono 
de cada fazenda. Mas nada era fá-
cil. 

"Nos cartórios, as informações 
mostram propriedades que soma-
das dão três vezes o Estado do Pa-
rá. Não há nenhum órgão público 
com informação organizada sobre 
os produtores, quem são, onde 
eles estão, limites da fazenda", dis-
se o procurador Daniel César Aze-
redo Avelino, que está à frente do 
caso. 

Surgiu a ideia de ir pela cadeia 
produtiva, tentando saber quem 
comprava das fazendas embarga-
das pelo Ibama. O fio da meada fo-
ram os documentos de Guia de 
Transporte de Animal (GTA) da Se-
cretaria de Fazenda: 

"As GTAs são guias em papel, 
precárias, com cópia feita com car-
bono e tudo o que o vendedor do 
gado tem que informar é o CPF do 
proprietário, nonie da fazenda e 
quantidade de bois. Começamos 
analisando esses documentos de 
carbono apagado, gastamos um 
ano analisando 100 mil GTAs. De-
pois, cruzamos isso com os ilícitos 
ambientais." 

São 2.300 fazendas embarga-
das pelo Ibama. O governo do Pará 
havia lançado o Cadastro Rural 
Ambiental, em que o produtor ti-
nha que registrar nome, documen-
tos, a fazenda e suas coordenadas. 
Nem precisava de georeferenciar. 
Das 110 mil fazendas do Estado, 
só 600 aderiram a esse pedido de 
informação porque a Federação 
da Agricultura do Pará (Faepa)  

orientou que elas não dessem os 
dados: 

"Elas preferiram ficar invisíveis 
aos olhos do Estado e por incenti-
vo dos representantes de classe." 

O MP então procurou os frigorí-
ficos e outros clientes que compra-
vam das fazendas que estavam na 
lista dos que desmatavam. Foi as-
sim que se chegou aos grandes su-
permercãdos, a Bertin, Minerva, 
Frigol, e outros 11 frigoríficos, Sa-
dia, Perdigão, Seara, Vulcabras-
Reebok. O MP recomendou às em-
presas que não comprassem de fa-
zendas embargadas e dos frigorífi-
cos que compram delas, sob o risco 
de responder solidariamente pelo 
crime. 

Enquanto isso, o Greenpeace 
lançou seu estudo de todos os ou-
tros estados amazônicos denun-
ciando outros grandes frigoríficos 
como Marfrig e Friboi, Quatro Mar-
cos. O Banco Mundial (Bird) anun-
ciou a suspensão de um financia-
mento a Bertin. Marfrig anunciou 
que não compraria de pecuaristas 
que desmatassem. Os supermerca-
dos suspenderam a compra de car-
ne de frigoríficos envolvidos nesse 
assunto. 

Eles então procuraram o Minis-
tério Público para fazer um Termo 
de Ajustamento de Conduta. Os su-
permercados falaram em voltar a 
comprar, mas o Wal-Mart disse 
que só o faria depois da contrata-
ção da auditoria independente pa-
ra ter certeza de onde vem acame. 
O procurador concorda. 

"A auditoria independente é 
fundamental. No Mato Grosso, 
por exemplo, os produtores têm li-
cenciamento ambiental e o estado 
é campeão de desmatamento. Nós 
não queremos, no Pará, apenas 
cumprir formalidades." 

Nada foi simples. Nas audiên-
cias públicas realizadas com a Câ-
mara e o Senado os defensores do 
ruralismo disseram algumas barba-
ridades. O deputado Abelardo Lu-
pion (DEM-PR) disse e repetiu 
uma frase estranha: 

"Dr. Daniel, o senhor é jovem e 
teria um belo futuro pela frente." 

Disse que foi ao procurador ge-
ral com a senadora Kátia Abreu 
(DEM-TO) e Demóstenes Torres 
(DEM-GO) reclamar da ação dele. 
Admitiu que ouviu que o procura-
dor tinha autonomia. 

Lupion disse que pediria o afas-
tamento do procurador e que os 
produtores haviam tomado a deci-
são de processá-lo por abuso de po-
der, quebra de sigilo fiscal de em-
presas. Acrescentou que ninguém 
poderia exigir a rastreabiidade do 
rebanho: 

"Vamos às últimas consequên-
cias contra quem quiser obrigar os 
produtores, ninguém pode ser obri-
gado a fazer a rastreabilidade do 
rebanho. O único documento que 
eles têm que ter é o Guia de Trans-
porte Animal." 

E assim a lavoura brasileira. Ar-
caica ainda e lutando para conti-
nuar arcaica. Felizmente alguns co-
meçam a mudar. Mas a pressão do 
consumidor será a grande arma pa-
ra que o país não tenha que conti-
nuar engolindo carne com crime. 



1 2 	0 TEMPO Belo Horizonte 
.1. 	1 QUINTA-FEIRA. 23 DE JULHO DE 2009 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA, através de sua Co-
missão de Licitações, torna público a Tomada de Preços n2  
005.06.2009, PAC 275/2009 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EN-
GENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA CRE-
CHE TIPO B - PADRÃO FNDE - PRÓ-INFÂNCIA localizada à 
Rua Grambel, n5  50, Bairro Canaart, deste município de Juatubal 
MG, do tipo menor preço global. Os envelopes de documentação 
e proposta deverão ser protocolados no setor de protocolo da PMJ 
até as 14:00 horas do dia 07.08.09. O edital RETIFICADO poderá 
ser retirado sem custo pelas empresas que já o haviam adquirido, 
na Prefeitura Municipal de Juatuba à Praça dos três Poderes S/N5  
Centro, com o Sr. Ronei. No horário das 13:00 ás 16:30, as novas 
empresas interessadas mediante pagamento da taxa de R$20,00 
+ taxa de emissão de R$3,30. Maiores informações pelo telefone 
3535-8200. 

Comissão Permanente de Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÕPOLIS MG 
- EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - 

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Divinópolis, 

Processo Licitatório N8.: 200/09, na modalidade de Pregão 

N2.: 126/09, tipo menor preço global, que se trata de: locação 

de retroescavadeira, abertura dos envelopes dar-se-á no dia 

04 de Agosto de 2009, às 14:00 horas, O edital em inteiro teor 

estará à disposição dos interessados de segunda a sexta-feira, 

de 8:00h às 10:30h e 13:30h às 16:30h, na Rua Pernambu-

co n5.60, Centro, CEP 35.500-008, Município de Divinópolis. 

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço aci-

ma ou pelo telefone (37)-3229-6702. 

Divinópolis, 21 de Julho de 2009 

EDITAL DE SEGUNDO E ULTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO 
ESMERALDAS-MG 

Data do leilão: 13/08/09 . A partir das 1515 
Loca/CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA ESMERALDAS . RUA EXPEDI-
CIONARIOS, NQ 9, CENTRO - ESMERALDAS-MG 
FLAVIO DUARTE CERULI.. Leiloeiro Oficial matricula 496 estabelecido a AV. 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, N  959 PATOS DE MINAS, MG, telefone 
3438142286 faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do 
EX BNH, venderá na forma da lei N1  8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei NI  70 
de 21/11/66 e regularnentaçao complementar RC 58/67. RD 08/70 e CFG 1077, 
no dia e local acima reteridos, os imóveis adiante descritas para pagamento de 
dividas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A 
venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 
20' (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no 
prazo impretervel de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado A venda com 
Iinanciamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA será feita através de 
Carta de Crddito, conforme normativo do Agente Financeiro, que podera ser obtida 
junto a qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral 
e comprovação de renda. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para 
aquisição dos imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS 
deverão procurar uma Agencia da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA ii'-
dicada com no minimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão 
As vendas serão realizadas pelo maior lance. As despesas relativas a comissão de 
leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condominio, e despesas com execução 
extrajudicial correrão por conta do arrematante Caso o imóvel esteia ocupado. o 
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a tornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do presente léilão, os 
mutuários, caso não sejam localizados 
SED 40592 - CONTRATO 8218708013138- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - 
EMGEA 21873 21 DE ABRIL ROSARIA ALVES DE PAULA, BRASILEIRO(A), 
COSTUREIRA CPF 57671338672. CI M 2541190 SSP/MG. SOLTEIRO(A), e cón1u-
ge, se casado(a) estiver. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: LOTE N" 88. QUADRA Ni  14, 
BAIRRO SANTA CECILIA, EM ESMERALDAS, COM AREA DE 369.00M2, COM 
TODAS AS SUAS INSTALAÇOES. BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSO-
RIOS 

PATOS DE MINAS, 23107/09 
FLAVIO DUARTE CERULI 

EDITAL DE PRIMEIRO PÚ8LICO LEILÃO E INTIMAÇÃO 
SACRAMENTO - MG 

Data do leilão: 11.0809 - A partir das: 16:00 
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SACRAMENTO . AVENIDA. 
BENEDITO VALADARES. N1  104, CENTRO - SACRAMENTO MG FLAVIO DU-
ARTE CERULI., Leiloeiro Oficial matricula 496 estabelecido a AV. FRANCISCO' 
DE PAULA FERREIRA, N 959 . PATOS DE MINAS. MG, telefone 3438142286.1 
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX BNH, ven-
derá na forma da lei N9  8004. de 14/03/1990 e Decreto Lei N' 70 de 21i1111966 
e regulamentação complementar RC 58/67, RC 08170 e CFG 10/77. no dia e local 
acima refendos, os imóveis adiante descritas para pagamento de dividas I'iipotecá-
nas em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A venda á vista, sem utilização 
de recursos do FGTS ou Carta de Credito, será feita mediante pagamento à vista. 
podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo no prazo inipreterivel de 08(oito) dias, sob pena de perda 
do sinal dado. A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será 
feita atraves de Carta de Credito, conforme normativo do Agente Financeiro. que 
poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após análise cadastral e comprovação 
de renda. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imó-
veis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar 
uma Agência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL com no ninho 5 (cinco) dias de 
antecedência com relação a data do leilão Os lances minimos para venda serão no 
valor dos créditos hipotecárias e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do 
Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até 
no momento da realização da praça As despesas relativas a comissão de leiloeiro, 
registro, imposto e taxas inclusive condominio correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel estela  ocupado, o arrematante fica ciente que sera o responsável 
pelas providências de desocupação do mesmo. O arrematante terá um prazo de 
30 (trinta) dias para o registro da Carta de Arrematação ou do contrato/escritura 
de financiamento no cartório de registro de imóveis. O leiloeiro acha-se habilitado 
a fornecer aos interresados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam 
desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. 
SED: 42186 - CONTRATO' 8094000004539 ' CAIXA ECONOMICA FEDERAL-
AGENCIA: 09407 SACRAMENTO ROSELAINE SILVA IDUALTE, BRASILEIRO(A), 
PROFESSORA CPF 90485289687, Cl MG11907908 SSP/MG. SOLTEIRO(A(, e 
cõnluge. se  casado(a) estiver, DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. CASA RESIDENCIAL, 
A RUA 000RICO VIEIRA. N 505, LOTE 01. QUADRA B. LOTEAMENTO PAULO 
SERGIO CEVATO V, EM SACRAMENTO, CONTENDO DOIS DORMITORIOS, 
UMA SALA, UMA SALA DE TV. UMA COZINHA, UM BANHEIRO SOCIAL UM 
HALL DE CIRCULACAO, COM AREA TOTAL DE 195,00M2, AREA CONSTRUIDA 
DE 67.92M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTEN-
CES. ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. SALDO DEVEDOR 5 ACESSÓ-
RIOS' R$ 22.466,58. VALOR AVALIAÇÃO art 1484 CC: P5 28.089.92 

PATOS DE MINAS. 19/07/09 
FLAVIO DUARTE CERULI 

BELO HORIZONTE - MG 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente EDITAL, por estar(em( em lugar ignorado, fica(m) notificado(s) o(s) 
mutuário(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 
19 e 21 da Lei n 8004 de 14/03/1990 do Decreto-Lei n°. 70, de 21/11/19668 re-
gulamentação complementar do S.F.H., a promover a esecução estraiudiciat da(s) 
HIPOTECA(S) que onera(m( o(s) imõvel)eiu) de que é (são( proprietário(s) e é cre-
dor o(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Fica(m) cieritificado( (. outrossim

'
de que 

tem 20 (vinte) dias, contados a partir de 23/07/2009 para, querendo. purgar(em) o 
débito e evitar(em( a enecução, o que poderá ser feito. preferivelmente. na  Agência 
da Caixa Económica Federal onde se etetuava o pagamento das prestações, 
1- SED: 0194/09 - Contrato: 800810806181-6 Mutuãrio: GILSON CESAR CAM-
POS, brasileiro, casado. açougueiro, Cl M 8.613.485 SSP/MG, CPF 025 741.616-
10 sim CLEUZENIR ANDRADE DE SOUZA CAMPOS, brasileira, irusiliar adminis-
trativo, Cl M 8315.891 SSP/MG. CPF 036.334.446-29, 
IMOVEL: Rua Josã Gomes Domingues. rm"521. Apto 33. Bloco 09. Bairro Jaqueline 
- Belo Horizonte - MG. 

Belo Horizonte. 22 de Julho de 2009 
BANCO INTERMEDIUM 2/A 

Homologação 
A Superintendente-Executiva da FIP, no uso de suas atribuições, homo-
Ioga o resultado da Licitação tipo Carta Conv(te, adjudicando à empresa 
1MW SERVIÇOS E EVENTOS LTDA a contratação de empresa para lo- 
cação de tablados, cadeiras, ha)ls mix. 030 e estrutura fly para atender 

projeto "Ação Arrumação - Caravana da Cidadania". 
Belo Horizonte, 29 de abril de 2009 

Magda Pires de Oliveira e SIlva - Superintendente Executiva - 
FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO 

Extrato CT n5  097/2009 
Fundação Israel Pinheiro e 1MW SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, nos 
termos da licitação tipo Carta Convite. Obj.: contratação de empresa 
para locação de tablados, cadeiras, ha)ls mix. 030 e estrutura f)y para 
atender ao Projeto "Ação Arrumação -- Caravana da Cidadania". Vig.: 
06 meses. Valor Global: R572.100.00 Ass,: 29/04/2009. 

BELO HORIZONTE/ MG 	 - 	- 
EDITAL DE CIÈNCIA DE LEILÃO 

Pelo presente EDITAL, por estar(eml em lugar incerto e não sabido vou prvsu-
mivelmente se ocultando de receber a floliticação. fica(m) cieirl,licadolsl 0151 
mutuário(s). MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DE CARVALHO brasileira, separada 
udicialmente. dalilõgrata. Cl.M.71 1.263 SSP/MG, CPF 195 346.476-91 da realiza- 
ção do Primeiro Leilão do seu imóvel designado para adia 28/07/2009 ás 16:005s 
e da realização do Segundo leilão seu imovel designado para o dia 13/08/2009 ás 
14:00 horas; Diante da Agência - Avenida Alvares Cabral, n 9473 - Bairro Lourdes' 
- BELO HORIZONTE/MG 
IMOVEL. MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE CARVALHO, brasileira, separada 
ludicalmente. dalilograla. dM71 1.263 SSP/MG. CPF 195.346,476-91. IMÓVEL: 
APARTAMENTO 1132, do Bloco 06, localizado no 1°. Pavimento do Edificio Resi-
dencial Texas, situado a Rua Castelo da Beira. n°186. com  área privativa real de 
50,6000m2, área de uso comum real de 10,4442m2. área total real de 61 ,0442m2 e 
área equivalente de construção total de 56,6330m2, com fração ideal de 0,009552, 
da ãres de 3.476.00m1, resultante da unificação dos lotes 09. 10. 11, 12, 13, 14. 15 
e 16do quarteirão 25, do Bairro Castelo, com limites e confrontações de acordo com 
a planta CP-039-002 M, aprovada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Belo Horizonte. 21 de Julho de 2009. 
Flávio Duarte Ceruli 

Leiloeiro Publico Oficial - Mal ri". 496 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
- EDITAL DE LICITAÇÃO - 

PREGÃO PRESENCIAL N9  046/2009 

O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, através de seu Pregoeiro nome-

ado pela portaria n° 082/2009, torna público que fará realizar 

licitação, na modalidade de Pregão Presencial nos termos da 

Lei Federal 10.520/02, Decreto n.9  3.555/00, Decreto Muni-

cipal n.° 3690/05 e Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes 

e pelas normas específicas que integram o Edita). OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE BRITA PARA ATENDER À SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS 

/ SEMOB. A abertura das propostas será realizada na Sede do 

Município de Itajubá, à Av. Dr. Jerson Dias, n5  500 - Estiva - 

Itajubá/MG, no dia 17/08/09 às 09:00 horas.Os interessados 
poderão adquirir o edita) completo, na página do município de 
Itajubá -  www.itajuba.mg.gov.br, ou no Departamento de Lici-

tações no endereço acima citado, mais Informações e esclare-
cimentos, poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro pelo telefone 
(35) 3692-1780 - fax (35) 3692-1734 ou pelo e-mail/ MSN lici-
ta@itajuba.mg.gov.br. 

Itajubá, 10 de julho de 2009. 
WiIIlam Fernandes - Pregoeiro - Portaria 082/09. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
- EDITAL DE LICITAÇÃO - 

PREGÃO ELETRÔNICO N9  054/2009 

O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, através de seu Pregoeiro nome-
ado pela portaria n9  082/09 torna público que fará rea)izar lici-
tação, na modalidade de Pregão Eletrônico nos termos da Lei 
Federal 10.520/02, Decretos Federais n.2  3.555/00 e 5.450/05, 
Decreto Municipal n.5  3690/05, Lei Federal 8.666/93 e altera-
ções subseqüentes e pelas normas especificas que integram 

Edital, - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO IN-
FANTIL, PARA ATENDER CRECHES E CENTROS DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL - SEMED. - A sessão pública na Internet 
para recebimento dos lances estará aberta no dia 11/08/2009 
das 14:00 horas às 16:00 horas no endereço web www.caixa. 
gov.br. O credenciamento para este pregão deverá ser efetu-
ado até às 12:00 horas do dia 10/08/2009, e as propostas co-
merCiais serão recebidas até às 13:00 horas do dia 10/08/2009 
(ambos exclusivamente por meio eletrônico, conforme formu-
làrio disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal). Os 
interessados poderão adquirir o edital completo, na página do 

'Município de Itajubá - www.itajuba.mg.gov.br, no site da Caixa 
Econômica Federal www.caixa.gov.br  ou no Departamento de 
Licitações à Av. Dr. Jerson Dias, 500 - Estiva - Itajubá/MG, 
maiores informações e esclarecimentos poderão ser obtidos 
junto ao Pregoeiro pelo telefone fax (35) 3692-1734 ou pelo 
e-mail/ msn licita@itajuba.mg.gov.br. 

Itajubá, 06 de julho de 2009. 
WIIliam Fernandes - Pregoeiro - Portaria 082/2009. 

GAI 	Co 

COMISSÃO DE ÊTÍCA 

Companhia de 
Desenvolvimento 

Econômico de Minas 
Gerais CODEMIG 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão 	Presencial 
25/2009, tipo menor pre-
ço, Processo Interno n2  
273/09, a ser realizado no 
dia 06 de agosto de 2009, 
cujo objeto: licitação para 
contratação do fornecimen-
to e instalação do sistema 
da central de água gelada 
para a Cidade Administra-
tiva do Estado de Minas 
Gerais - 

Sessão de Pregão: Rua 
Aimorés, 1697, Bairro de 
Lourdes, Belo Horizonte-
MG, a partir das 10:00 ho-
ras do dia 06 de agosto de 
2009. 
Visita técnica obrigatória: 
03 de agosto de 2009, às 
10 horas na obra da Cida-
de Administrativa do Esta-
do de Minas Gerais 
Obtenção do edital: no en-
dereço supra das 9 às 12 e 
de 14 às 17 horas, ou pelo 
site htlp://www.codernig. 
com.br/pregao.  

Belo Horizonte, 22 de 
julho de 2009. 
COMISSÃO 

PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO 

ESMERALDAS - MG 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente EDITAL. por eslarleml em lugar ignorado, fica(m) rrotiticado(s) 0)5) 
mutuário(s) abaiso, para ciénciri de que eslamos autorizados na forma dos artigos 
19821 da Lei n°. 8004 de 14/03/1990 do Decreto-Lei n°. 70. de 21/11/1966 e re-
gulamentação complementar do S.F.H., a promover a execução etrtrajudicial da(s) 
HIPOTECA)S) que onera)m) o(s) inióvel(eis) de que é (são) proprietário(s) e é cre-
dor 0)5) CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Fica(rmr) ciertificadrilsl, outrossim, de que 
tem 20 fvrntef dias, contados a partir de 22/07/2009 para, querendo. purgar(em) o 
débito e evrtam(em( a execução, o que poderá ser leito, preterivelmertte, na Agência 
da Caixa Econõmica Federal onde se efetuava o pagamento das prestações 
1- SED' 002409 - Contrato: 816390890722-0 Mutuário. EVERALDO APARE-
CIDO DE LIMA, brasileiro, solteiro, embalador, Cl M-1.567 031 SSP/ES, CPF 
084.417 027-56 e s/m se casado estiver. IMOVEL Lote 05 quadra 20. Bairro S/)c' 
Pedro - Esmeraldas - MG. 

Belo Horizonte, 21 de Julho de 200/3 
BANCO INTERMEDIUM S/A 

Homologação 
A Superinfendentc°-Execuliva da FIP, no uso de suas alrhuições. homo-, 
Ioga o mesu)tado da Licitação tipo Carta Convite. adjudIcando à empresa 
GRÁFICA DO ORIENTE LTDA - ME a contratação de empresa pare 
confecção de cartazes, folders, convites, faixas e panfletos para aten-
der o pro)eto "Ação Arrumação - Caravana da Cidadania", 

Belo Horizonte, 02 de junho de 2009 
Magda Pires de Oliveira e Sitva - Superintendente Executiva - 

FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO 
Extrato CT n2  083/2009 

Fundação Israel Pinheiro e GRÁFICA DO ORIENTE LTDA -  ME. nos 
termos da licitação tipo Carta Convite. Obj.: contratação de empresa 
para confecção de Cartazes, folders. convites, faixas e panfletos para 
atender ao Projeto "Ação Arrumação - Caravana da Cidadania". Vi9,: 
04 meses. Valor Global: R$18.476,30 Ass.: 02/06/2009 

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO 
GOVERNADOR VALADARES-MG 

Data do leilão: 14,08/09 A partir das. 12:15. Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- AGENCIA GOVERNADOR VALADARES - PRACA SERRA LIMA, N° 637, CEN-
TRO - GOVERNADOR VALADARES - MG. FLAVIO DUARTE CERULI.. Leiloeiro 
Oficial matricula 496 estabelecido a AV. FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, N" 
959 . PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142266 faz saber que devidamente 
autorizado pelo Agente Fiduciário do EX BNH, venderá na formada lei N1 8004. de 
14/03/1990 e Decreto Lei N" 70 de 21/11/668 regulamentaçao complementar RC 
58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima reler/dos, os imóveis adiante 
descritas para pagamento de dividas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTO-
RA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou 
Carta de Credito. será feita mediante pagamento á vista, podendo o arrematante 
pagar, no ato, como sinal 20% )vinte por cento) do preço de arremnalação e o saldo 
devidamente corrigido no prazo impreterivel de 08(oito( dias, sob pena de perda 
do sinal dado. A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS 
- EMGEA será feita através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente 
Financeiro, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia especificada ao lado 
dos conlratos, apos análise cadastral e comprovação de renda Os interessados ri, 
obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes deste edils,, 
ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agencia da EMPRESi'-
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com no minimo 5 (cinco) dias de anté'e' 
déncra com relação a data do leilão. As vendas serão realizadas pelo maior la'iu'.' 
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro. imposto e taxas, inclus,vr,  
condominio, e despesas com esecução extratudicial correrão por conta do arrema-
tante. Caso o imóvel 8sf e1a ocupado, o arrematante fica ciente que será o respon-
sável pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado 
a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam 
desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. 
SED 34173 - CONTRATO 8011608003416- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS 
- EMGEA - 01163 GOVERNADOR VALADARES AULENISIA NUNES REBOL-
CAS, BRASILEIRO(A), AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF 55472648734. -CI RG-
4311125 SSP/RJ. SOLTEIRO(A), e cõnuge, se casado(a) estiver. DESCRIÇÃO 
DO IMÓVEL: BARRACÃO RESIDENCIAL. A TRAVESSA VINTE E UM DEABRIL, 
N° 19, BAIRRO VILA PLACEDINA CAB9AL EM GOVERNADOR VALAtJARES, 
CONTENDO TRES COMODOS, COM TODAS AS SUAS INSTAL.ACOES, BENFEI-
TORIAS, PERTENCES, ACESORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 

PATOS DE MINAS. 23'07/09 
FLAVIO DUARTE CERULI 

A Diretoria da Gasr/rig aprovou. em 
16/07/2009, a alteração da compo-
sição da Comissão de Elica, em 
conformidade com o Art. 7° do 
Decreto Estadual n° 43885, de 
04/10/2004, que dispõe sobre o 
Código de Conduta Etica do Servidor 
Público e da Alta Administração Esta-
dual, com a seguinte composição' 
Titulares: Márcio Delanne Brami da 
Costa Ribeiro, Minam de Paula Rego 
(Presidente) e Décio Guimarães de 
Abreu, e Suplentes. José Pinheiro 
Selte Câmara Filho e Lucas Pimenta 
de Figueiredo Bnto 

Belo Horizonte. 22 de julho de 2009 
José Carlos de MatIas 

Diretor Presidente 

COMUNICADO 
A exigência de pagamen-
to antecipado de qualquer 
quantia para recebimento 
de empréstimos financei-
ros, carta de crédito de 
consórcio e venda de veí-
culoS automotores, pode 
ser indício de golpe contra 

consumidor. Antes de 
fechar negócio, consulte o 
Procon de sua cidade, o 
Procon Estadual de Minas 
Gerais (31) 3335-8552 ou 
a Delegacia Especializada 
de Ordem Econõmica (31) 
3330-1757 e 3330-1798. 
Delegacia Especializada 
de Crimes Contra o 
Consumidor 3275-1887. 



"1 ") O TEMPO Belo Horizonte 
1 	QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2009 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA, através de sua Co-
missão de Licitações, torna público a Tomada de Preços n2  
00506.2009, PAC 27512009 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EN-
GENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA CRE-
CHE TIPO B - PADRÃO FNDE - PRÓ-INFÂNCIA localizada à 
Rua Grambel, n5  50, Bairro Canaan, deste município de Juatuba/: 
MG, do tipo menor preço global. Os envelopes de documentação 
e proposta deverão ser protocolados no setor de protocolo da PMJ 
até as 14:00 horas do dia 07.08.09. O edital RETIFICADO poderá 
ser retirado sem custo pelas empresas que já o haviam adquirido, 
na Prefeitura Municipal de Juatuba à Praça dos três Poderes S/N2  
Centro, com o Sr. Ronei. No horário das 13:00 às 16:30, as novas 
empresas interessadas mediante pagamento da taxa de R$20,00 
+ taxa de emissão de R$3,30. Maiores informações pelo telefone 
3535-8200. 

Comissão Permanente de Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS MG 
- EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - 

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Divinópolis, 

Processo Licitatório N9.: 200/09, na modalidade de Pregão 

N2.: 126/09, tipo menor preço global, que se trata de: locação 

de retroescavadeira, abertura dos envelopes dar-se-á no dia 

04 de Agosto de 2009, às 14:00 horas. O edital em inteiro teor 

estará à disposição dos interessados de segunda a sexta-feira, 

de 8:00h às 10:30h e 13:30h às 16:30h, na Rua Pernambu-

co n°60, Centro, CEP 35.500-008, Município de Divinópolis. 

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço aci-

ma ou pelo telefone (37)-3229-6702. 

Divinópolis, 21 de Julho de 2009 

EDITAL DE SEGUNDO E ÜLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO 
ESMERALDAS-MG 

Data do leilão: 13/08)09 - A partir das. 16:15 
Local:.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA ESMERALDAS - RUA EXPEDI-
CIONARIOS, NO 9. CENTRO - ESMERALDAS-MG 
FLAVIO DUARTE CERULI., Leiloeiro Oficial matricula 496 estabelecido a AV. 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, NO 959 . PATOS DE MINAS, MG, telefone 
3438142286 faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do 
EX_BNH, venderá na forma da lei N" 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei N5  70 
de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67. RD 08/70 e CFG 10/77, 
no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descrilos para pagamento de 
dividas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA A 
venda à vista, sorri utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento ã vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 
20' (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no 
prazo irripreterivel de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com 
financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA será feita através de 
Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida 
junto a qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral 
e comprovação de renda. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para 
aquisição dos imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS 
deverão procurar uma Agencia da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA in-
dicada com no rninimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão. 
As vendas serão realizadas pelo maior lance. As despesas relativas a comissão de 
leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condominio, e despesas com execução 
extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, O 
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do presente leilão, os 
rriutuãrios, caso não sejam localizados. 
SED 40592- CONTRATO 8218708013138- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS-
EMGEA - 21873 21 DE ABRIL ROSARIA ALVES DE PAULA. BRASILEIRO(A). 
COSTUREIRA CPF 57671338672, CI M 2541190 SSP/MG. SOLTEIRO(A), e cônju-
ge, se casado(a) estiver. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: LOTE NO 88, QUADRA N 14, 
BAIRRO SANTA CECILIA, EM ESMERALDAS, COM AREA DE 369,00M2, COM 
TODAS AS SUAS INSTALAÇOES, BENFEtTORIAS, PERTENCES E ACESSO-
RIOS. 

PATOS DE MINAS, 23/07/09 
FLAVIO DUARTE CERULI. 

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO 
SACRAMENTO - MG 

Data do leilão: 11/08/09- A partir das: 16:00 
local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SACRAMENTO - AVENIDA 
BENEDITO VALADARES, NO 104, CENTRO -SACRAMENTO - MG. FLAVIO DU-
ARTE CERULI., Leiloeiro Oficial matricula 496 estabelecido a AV. FRANCISCO 
DE PAULA FERREIRA, N' 959 . PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286, 
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, ven-
derá na forma da lei NO 8004. de 1410311990 e Decreto Lei N' 70 de 21/11/1966 
e regulamentação complementar RC 58/67, Rc 08/70 e CFG 10/77, no dia e local 
acima referidos, os imóveis adiante descrilos para pagamento de dividas hipotecá-
rias em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A venda à vista, sem utilização 
de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, 
podendo o arrematante pagar, no aIo, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda 
do sinal dado. A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será 
feita atrases de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que 
poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após análise cadastral e comprovação 
de renda. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imó-
veis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar 
uma Agência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL com no minimo 5 (cinco) dias de 
antecedência com relação a data do leilão. Os lances minimos para venda serão no 
valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do 
ArI. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até 
no momento da realização da praça. As despesas relativas a comissão de teiloeiro, 
registro, imposto e taxas inclusive condominio correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável 
pelas providências de desocupação do mesmo. O arrematante lerá um prazo de 
30 )trinta) dias para o registro da Carta de Arrematação ou do contrato/escritura 
de financiamento no cartório de registro de imóveis. O leiloeiro acha-se habilitado 
a fornecer aos interresados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam 
desde já intimados do presente leilão. os mutuários, caso não sejam localizados. 
5E0: 42186 - CONTRATO: 8094000004539 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-
AGENCIA: 09407 SACRAMENTO ROSELAINE SILVA IDUALTE, BRASILEIRO(A), 
PROFESSORA CPF 90485289687, Cl MG11907908 SSP/MG, SOLTEIRO(A), e 
cônjuge, se casado(a) estiver. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, 
A RUA ODORICO VIEIRA, NO 505, LOTE 01, QUADRA B, LOTEAMENTO PAULO 
SERGIO CEVATO V, EM SACRAMENTO, CONTENDO DOIS DORMITORIOS, 
UMA SALA. UMA SALA DE TV, UMA COZINHA, UM BANHEIRO SOCIAL, UM 
HALL DE CIRCULACAO. COM  AREA TOTAL DE 1 95.00M2, AREA CONSTRUIDA 
DE 67.92M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTEN-
CES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. SALDO DEVEDOR + ACESSÓ-
RIOS: R$ 22.466,58. VALOR AVALIAÇÃO art, 1484 CC: R$ 28.089.92 

PATOS DE MINAS, 19/07/09 
FLAVIO DUARTE CERULI  

BELO HORIZONTE - NO 
EDAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente EDITAL, por estar(em) em lugar ignorado, fica(m) notificado(s) o(s) 
mutuário(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 
19 e 21 da Lei n'. 8004 de 14/03/1990 do Decreto-Lei n5. 70, de 21/11/1966 ore-
gulamentação complementar do S.F.H., a promover a execução exirajudicial da(s) 

1 HIPOTECA(S) que onera(m) o(s) imóvel(eis) de que é )são) proprietário(s) e é cre-
dor o(a) CAIXA ECONÓMICA FEDERAL. Fica(m) cienlificado(s), outrossim, de que 

1 tem 20 (vinte) dias, contados a partir de 23/07/2009 para, querendo, purgar(em) o 
débito e evitar(em) a execução, o que poderá ser feito, preferivelmente, na Agência 
da Caixa Econômica Federal onde se efetuava o pagamento das prestações. 

P
- SED: 0194/09 - Contrato: 800810806181-6 Mutuário: GILSON CESAR CAM-
OS, brasileiro, casado, açougueiro, Cl M 8.613.485 SSP/MG, CPF 025.741.616-

10 sim CLEUZENIR ANDRADE DE SOUZA CAMPOS, brasileira, auxiliar adrninis-
Irativo, Cl M 8.315.891 SSP/MG, CPF 036.334.446-29. 
IMÓVEL: Rua José Comes Domingues, n5621, Apto 33, Bloco 09, Bairro Jaqueline 
- Belo Horizonte - MG. 

Belo Horizonte, 22 de Julho de 2009 
BANCO INTERMEDIUM S/A 

Homologação 
A Superintendente-Executiva da FIP, no uso de suas atribuições, homo-
Ioga o resultado da Licitação tipo Carta Convite, adjudicando à empresa 
1MW SERVIÇOS E EVENTOS LTDA a contratação de empresa para lo-
cação de tablados, cadeiras, halls mix. 030 e estrutura 1 ly  para atender 

projeto "Ação Arrumação - Caravana da Cidadania". 
Belo Horizonte, 29 de abril de 2009 

Magda Pires de Oliveira e Silva - Superintendente Executiva - 
FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO 

Extrato CT n2  097/2009 
Fundação Israel Pinheiro e 1MW SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, nos 
termos da licitação tipo Carta Convite. Obj.: contratação de empresa 
para locação de tablados, cadeiras, halis mix, 030 e estrutura Ily para 
atender ao Projeto "Ação Arrumação - Caravana da Cidadania". Vig.: 
06 meses, Valor Global: R$72.100,00 Asa.: 29/04/2009. 

BELO HORIZONTEI MG 
EDITAL DE CIÊNCIA DE LEILÃO 

Pelo presente EDITAL. por estar(em) em lugar incerto e não sabido e/ou presu-
mivelmente se ocullando de receber a notificação, fica(m) cienliticado(s) o(s) 
mutuáriolsl,. MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE CARVALHO, brasileira, separada 
judicialmente, datilografa, Cl.M.71 1.263 SSP/MG, CPF 195.346.476-91 da realiza-
ção do Primeiro Leilão do seu imóvel designado para o dia 28/07/2009 ás 16:00 hs 
e da realização do Segundo Leilão seu imóvel designado para o dia 13/08/2009 ás 
14:00 horas: Diante da Agêhcia -Avenida Alvares Cabral, n x473 - Bairro Lourdes 
- BELO HORIZONTEJMG 
MÓVEL: MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE CARVALHO, brasileira, separada 
judicialmente. datilógrafa, dM711.263 SSP/MG, CPF 195.346.476-91. tMOVEL: 
APARTAMENTO 102. do Bloco 06, localizado no 11. Pavimento do Edil icio Resi-
dencial Texas, situado a Rua Castelo da Beira, n9.186. com  área privativa real de 
50.6000m1, área de uso comum real de 10,4442m2, área total real de 61 ,0442m2 e 
área equivalente de construção total de 56,6330m", com tração ideal de 0,009552, 
da área de 3.476.00m2. resultante da unificação dos lotes 09, 10, 11, 12. 13, 14. 15 
e 16 do quarteirão 25, do Bairro Castelo, com limites e confrontações de acordo com 
a planta CP-039•002 M, aprovada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

Belo Horizonte, 21 de Julho de 2009. 
Flávio Duarte Ceruli 

- - 	 Leiloeiro Público Oficial - Mal. 0x  496 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÃ 
- EDITAL DE LICITAÇÃO - 

PREGÃO PRESENCIAL N2  046/2009 

O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, através de seu Pregoeiro nome-
ado pela portaria n° 082/2009, torna público que fará realizar 
licitação, na modalidade de Pregão Presencial nos termos da 
Lei Federal 10.520/02, Decreto n.° 3.555/00, Decreto Muni-
cipal n.° 3690/05 e Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes 
e pelas normas específicas que integram o Edital. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE BRITA PARA ATENDER À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS 
/ SEMOB. A abertura das propostas será realizada na sede do 
Município de Itajubá, à A'i. Dr. Jerson Dias, n° 500 - Estiva - 
Itajubá/MG, no dia 17/08/09 às 09:00 horas.Os interessados 
poderão adquirir o edital completo, na página do município de 
Itajubá - www.itajuba.mg.gov.br, ou no Departamento de Lici-
tações no endereço acima citado, mais Informações e esclare-
cimentos, poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro pelo telefone 
(35) 3692-1780 - fax (35) 3692-1734 ou pelo e-mail/ MSN lici-
ta@itajuba.mg.gov.br. 

Itajubá, 10 de julho de 2009. 
WilIlam Fernandes - Pregoeiro - Portaria 082/09. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
- EDITAL DE LICITAÇÃO - 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  054/2009 

O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, através de seu Pregoeiro nome 
ado pela portaria n° 082/09 torna público que fará realizar lici- 
tação, na modalidade de Pregão Eletrônico nos termos da Lei 
Federal 10.520/02, Decretos Federais n.5  3.555/00 e 5.450/05, 
Decreto Municipal n 9  360/05, Lei Federal 8.666/93 e altera-
ções subseqüentes e pelas normas específicas que integram 

Edital. - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO IN--
FANTIL, PARA ATENDER CRECHES E CENTROS DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL - SEMED. - A sessão pública na Internet 
para recebimento dos lances estará aberta no dia 11/08/2009 
das 14:00 horas às 16:00 horas no endereço web www,caixa. 
gov.br. O credenciamento para este pregão deverá ser efetu-
ado até às 12:00 horas do dia 10/08/2009, e as propostas co-
merciais serão recebidas até às 13:00 horas do dia 10/08/2009 
(ambos exclusivamente por meio eletrônico, conforme formu-
lário disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal). Os 
interessados poderão adquirir o edital completo, na página do 
Município de Itajubá - www.itajuba.mg.gov.br, no site da Caixa 
Econômica Federal www.caixa.gov.br  ou no Departamento de 
Licitações à Av. Dr. Jerson Dias, 500 - Estiva - Itajubá/MG, 
maiores informações e esclarecimentos poderão ser obtidos 
junto ao Pregoeiro pelo telefone fax (35) 3692-1734 ou pelo 
e-mail/ msn Iicita@itajuba.mg.gov.br. 

Itajubá, 06 de julho de 2009. 
WIIIIam Fernandes - Pregoeiro -Portaria 082(2009. 

ÁKq'COD~ 
Companhia de 

Desenvolvimento 
Econômico de Minas 

Gerais CODEMIG 
AVISO DE LICITAÇÃO 

	

Pregão 	Presencial 
25/2009, tipo menor pre-
ço, Processo Interno n2  
273/09, a ser realizado no 
dia 06 de agosto de 2009, 
cujo objeto: licitação para 
contratação do fornecirnen-
to e instalação do sistema 
da central de água gelada 
para a Cidade Administra-
tiva do Estado de Minas 
Gerais, 
Sessão de Pregão: Rua 
Aimorés, 1697, Bairro de 
Lourdes, Belo Horizonte-
MG, a partir das 10:00 ho-
ras do dia 06 de agosto de 
2009. 
Visita técnica obrigatória: 
03 de agosto de 2009, às 
10 horas na obra da Cida-
de Administrativa do Esta-
do de Minas Gerais 
Obtenção do edital: no en-
dereço supra das 9 às 12 e 
de 14 às 17 horas, ou pelo 
site http://www.codemig. 
com.br/pregao.  

Belo Horizonte, 22 de 
julho de 2009. 
COMISSÃO 

PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO 

ESMERALDAS - MG 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente EDITAL, por eslar(em) em lugar ignorado fica(m) notificado(s) o)x) 
mutuário(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 
19 e 21 da Lei nx.  8004 de 1410311990 do Decreto-Lei ril. 70, de 21/11/1966 e re-
gulamentação complementar do SF11., a promover a execução extrajudicial daIs) 
HIPOTECA(S) que onera(m) o(s) imóvel)eis( de que é (são) proprietário(s) e é cre-
dor o(a) CAIXA ECONÓMICA FEDERAL. Fica)rrr) cientificado(s), outrossim, de que 
[em 20 (vinte) dias, contados a partir de 22/07/2009 para, querendo, purgar(em) o 
débito e evitar)em) a execução, o que poderá ser feifo, preferivelmente, na Agência 
da Caixa Econômica Federal onde se efetuava o pagamento das prestações. 
1- SED: 0024109 - Contrai. 816390890722-0 Mutuário: EVERALDO APARE-
CIDO DE LIMA, brasileiro, solteiro, embalador, CI M-1.667.031 55P/ES, CPF 
084.417.027-56 e s/m se casado estiver. IMÓVEL: Lole 05. quadra 20. Bairro São 
Pedro - Esmeraldas- MG. 

Belo Horizonte. 21 de Julho de 2009 
BANCO INTERMEDtUM S/A 

Homologação 
A Superintendente-Executiva da FIP, no uso de suas atribuições, homo-
Ioga o resultado da Licitação tipo Carta Convite, adjudicando à empresa 
GRÁFICA DO ORIENTE LTDA - ME a contratação de empresa para 
confecção de cartazes, toldera, convites, faixas e panfletos para aten-
der o projeto "Ação Arrumação - Caravana da Cidadania". 

Belo Horizonte, 02 de junho de 2009 
Magda Pires de Oliveira e SIlva - Superintendente Executiva - 

FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO 

	

- 	 Extrato CT n5  083/2009 
Fundação Israel Pinheiro e GRÁFICA DO ORIENTE LTDA - ME, nos 
termos da licitação tipo Carta Convite. Obj.: contratação de empresa 
para confecção de cartazes, folders, convites, faixas e panfletos para 
atender ao Projeto "Ação Arrumação - Caravana da Cidadania". Vig.: 
04 meses. Valor Global: R$38.475,30 Ass.: 02/06/2009. 

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO 
GOVERNADOR VALADARES-MG 

Data do leilão: 14/08/09-A partir das: 12:15. Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- AGENCIA GOVERNADOR VALADARES- PRACA SERRA LIMA, N2  637. CEN-
TRO - GOVERNADOR VALADARES . MG. FLAVIO DUARTE CERULI., Leiloeiro 
Oficial matricula 496 estabelecido a AV. FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, N' 
959 . PATOS DE MINAS. MG, telefone 3438142286 faz saber que devidamente 
autorizado pelo Agente Fiduciário do EXBNH, venderá na forma da lei N°8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei NO 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 
58/67, RI) 08170 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante 
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTO-
RA DE ATIVOS - EMGEA. A venda ã vista, sem utilização de recursos do FGTS ou 
Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante 
pagar, no aIo, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo 
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oifo) dias, sob pena de perda 
do sinal dado. A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS 
- EMGEA será feita através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente 
Financeiro, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia especificada ao lado 
dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda. Os interessados na 
obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes deste edital e/ 
ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agencia da EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com no minimo 5 (cinco) dias de antece-
dência com relação a data do leilão. As vendas serão realizadas pelo maior lance. 
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive 
condominio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrema-
tante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o respon-
sável pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado 
a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam 
desde já intimados do presente leilão, os mufuários, caso não sejam localizados. 
SED 34173- CONTRATO 8011608003416- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS 
- EMGEA - 01163 GOVERNADOR VALADARES AULENISIA NUNES REBOL-
CAS, BRASILEIRO(A), AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF 55472648734, CI RG-
4311125 SSPIRJ, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver. DESCRIÇÃO 
DO IMÓVEL: BARRACÃO RESIDENCIAL, A TRAVESSA VINTE E UM DE ABRIL, 
N1  19, BAIRRO VILA PLACEDINA CABRAL, EM GOVERNADOR VALADARES, 
CONTENDO TRES COM000S, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEI-
TORIAS, PERTENCES, ACESORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 

PATOS DE MINAS, 23/07109 
FLAVIO DUARTE CERULI. 

dei a. Mie.. Gsrils 

COMISSÃO DE ÉTICA 

A Diretoria da Gasmig aprovou, em 
16/07/2009, a alteração da compo-
sição da Comissão de Ética, em 
conformidade com o Art. 7v  do 
Decreto Estaduat n  43885, de 
04/10/2004, que dispõe sobre o 
Código de Conduta Ética do Servidor 
Público e da Alta Administração Esta-
dual, com a seguinte composição: 
Titulares: Márcio Delanne Brant da 
Costa Ribeiro. Miriare de Paula Rego 
(Presidente) e Décio Guimarães de 
Abreu; e Suplentes: José Pinheiro 
Sette Câmara Filho e Lucas Pimenta 
de Figueiredo Brito. 

Belo Horizonte. 22 de julho de 2009 
José Carlos de Mattos 

Diretor Presidente 

COMUNICADO 
A exigência de pagamen-

to antecipado de qualquer 

quantia para recebimento 

de empréstimos financei-

ros, carta de crédito de 

consórcio e venda de veí-

culos automotores, pode 

ser indício de golpe contra 

consumidor. Antes de 

fechar negócio, consulte o 

Procon de sua cidade, o 

Procon Estadual de Minas 

Gerais (31) 3335-8552 ou 

a Delegacia Especializada 

de Ordem Econômica (31) 

3330-1757 e 3330-1798. 

Delegacia Especializada 

de Crimes Contra o 

Consumidor 3275-1887. 



Banco BMG corta 
despesas e lucra 
16,3% a mais 
Instituição mineira 
se firma no crédito 
consignado para 
fechar 2009 em atta 

HELENICE LAGUARDIA 
Com um programa estra-

tégico de redução de 40% 
das despesas, investimen-
to em tecnologia para am-
pliar o acesso do consumi-
dor à instituição e atenção 
maior ao crédito consigna-
do, o banco BMG se prote-
geu da crise no mercado fi-
nanceiro mundial e fechou 

primeiro semestre de 
2009 com lucro de R$ 176 
milhões. O valor cresceu 
16,3% em relação a 2008, 
quando foi de R$ 151 mi-
lhões. "E um sinal de que o 
BMG percebeu a crise e to-
rnou as medidas ainda no 
ano passado", justificou o 
diretor financeiro do ban-
co, Ricardo Gelbaum. 

O foco no crédito con-
signado se baseia no pró-
prio levantamento do ban-
co: aposentados e pensio-
nistas do INSS foram os 
maiores tomadores de re-
cursos no consignado, se-
guidos dos servidores pú-
blicos. O executivo espera 
encerrar 2009 com viés de 
alta no resultado financei-
ro. "Em junho do ano pas-
sado a carteira total do ban-
co cresceu 12%, de R$ 14 
bilhões para R$ 15,8 bi-
lhões este ano e a carteira 
própria cresceu de R$ 5 bi-
lhões para R$ 5,3 bilhões", 
informou. 

SÃO PAUl O. O Indicador Se-
rasa Experian de Cheques 
Sem Fundos apontou queda 
de 19,8% no número de che-
ques devolvidos em cada 
mil compensados no país 
em junho deste ano, ante o 
mês de maio. Na compara-
ção com junho de 2008 hou-
ve aumento de 9,2%. O Se-
rasa atribuiu a queda men-
sal à melhora das condições 
de crédito e, na comparação 
anual, ressaltou que o sexto 
mês deste ano teve um dia a 
mais que junho de 2008, o 
que eleva a inadimplência. 

Outros balanços 
Fiat italiana 
Prejuízo líquido de 179 
milhões de euros no 20 
trimestre, saindo do lucro 
líquido de 646 milhões de 
euros de igual período do 
ano passado. O grupo foi 
prejudicado pela queda das 
vendas. A receita caiu 23% 
entre os períodos. 

Claro no Brasil 
Receita líquida de R$ 2,948 
bilhões, alta de 3,5% sobre o 
mesmo período do ano 
passado. O aumento do 
faturarnento foi obtido 
graças ao crescimento da 
base de clientes 

Boeing norte-americana 
Elevação de 17% em seu 
lucro, acima do esperado 

Analisando o primeiro se-
mestre, o Serasa verificou 
que a devolução de cheques 
sem fundos cresceu 15% na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 

Na segunda-feira, levan-
tamento da TeleCheque, 
que avalia a concessão de 
crédito no varejo, já havia 
apontado queda da inadim-
plência. De acordo com a 
companhia, o número de 
cheques honrados em junho 
aumentou 0,71% no país, 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado. 

BMG tem patrimônio líquido de R$ 1,941 bilhão e rentabilidade de 18,9% ao ano 

SÃO PALIO. A Net fechou o se-
gundo trimestre com lucro lí-
quido de R$ 130 milhões, alta 
de 361% ante igual período 
de 2008. A operadora conquis-
tou um terço dos novos clien-
tes de telefonia fixa pela mi-
gração de assinantes de ou-
tras operadoras, por meio da 
portabilidade, de acordo com 

diretor financeiro, João Elek. 
Sem revelar números, Elek 

afirmou que, para cada linha 
que sai da Net pela portabili-
dade, entram 15. A Net encer-
rou junho com 2,3 milhões de 
clientes na telefonia fixa, o do-
bro do verificado há um ano. 

Net ganha 15 
clientes para 
cada 1 que sai 

rtasn 
Claro 
A Claro, 
que anun-
ciou cresci-
mento de 
3,5% em 
sua receita 
líquida do 
trimestre, 
já trabalha 
com a ex-
pectativa 
de ampliar 
para mais 
de US$1 
bilhão os 
investimen-
tos para 
suas opera-
ções no 
Brasil em 
?C09 

RaoX da inadimplência 
Cheques devolvidos em junho: 
2,14 milhões 
Cheques compensados no mês: 
105,96 milhões 
De janeiro a junho de 2009: 
23 cheques devolvidos a cada mil emitidos 
De janeiro a junho de 2008: 
20 cheques devolvidos a cada mil emitidos 
Menor inadimplência no semestre: 
São Paulo, com 17,9 devoluções de cheques a 
cada mil emitidos 
Maior inadimplência no semestre: 
Maranhão, com 95,3 cheques devolvidos a 
cada mil emitidos no período 

Menos catote 
Emissão de cheques sem fundo cai 19,8% 
no mês, mas ainda é maior que em 2008 

1 

1 

Economia 
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Mercado. Temporada de balanços começa no positivo 

O TEMPO Belo Hori700te 

QUINTA-FEIRA, 23 DE IULHO DE 2009 

MIRIAM LEITÃO 

QBNDES é réu em ação no 
Pará porque é sócio da 
Bertin, um dos vários fri-
goríficos processados pe-

lo Ministério Público por comprar 
gado de área de desmatamento. 
Ontem, o BNDES anunciou uma sé-
rie de exigências ao setor de carne, 
mas com prazos longos. Só em 
2012 exigirá rastreabilidade de 
seis meses do rebanho; só em 
2016 exigirá rastreabilidade desde 

nascimento. 
A Nike ontem anunciou que 

não compra couro de gado prove-
niente do bioma Amazônia, até 
que haja "um sistema de governan-
ça confiável". O Wal-Mart anun-
ciou na segunda-feira que nem 
com o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) assinado pelos fri-
goríficos com o rvIP do Pará, a rede 
retomaria as compras. Exige uma 
auditoria independente para vol-
tar a confiar nos fornecedores. 

O cerco se fecha, o mercado 
pressiona, empresas que querem 
zelar pela sua imagem não querem 
aparecer como sócias do desmata-
mento da Amazônia. 

Tudo isso teve origem no traba-
lho do Ministério Público do Pará. 
Um trabalho lento, minucioso, dili-
cii. Começou há quase três anos, 
no meio da ausência absoluta de 
informação. O Ibama fiscalizava, 
autuava e multava. Em geral, o 
que aparecia era um laranja. O MP 
processava um por um, mas a lei 
permite que a pessoa saia pagando 
uma cesta básica. O MP tentou sa-
ber coisas simples como onde esta-
va o gado do Pará, quem era dono 
de cada fazenda. Mas nada era fá-
cil. 

"Nos cartórios, as informações 
mostram propriedades que soma-
das dão três vezes o Estado do Pa-
rá. Não há nenhum órgão público 
com informação organizada sobre 
os produtores, quem são, onde 
eles estão, limites da fazenda", dis-
se o procurador Daniel César Aze-
redo Avelino, que está à frente do 
caso. 

Surgiu a ideia de ir pela cadeia 
produtiva, tentando saber quem 
comprava das fazendas embarga-
das pelo Ibama. O fio da meada fo-
ram os documentos de Guia de 
Transporte de Animal (GTA) da Se-
cretaria de Fazenda: 

"As GTAs são guias em papel, 
precárias, com cópia feita com car-
bono e tudo o que o vendedor do 
gado tem que informar é o CPF do 
proprietário, nome da fazenda e 
quantidade de bois. Começamos 
analisando esses documentos de 
carbono apagado, gastamos uni 
ano analisando 100 mil GTAs. De-
pois, cruzamos isso com os ilícitos 
ambientais." 

São 2.300 fazendas embarga-
das pelo Ibama. O governo do Pará 
havia lançado o Cadastro Rural 
Ambiental, em que o produtor ti-
nha que registrar nome, documen-
tos, a fazenda e suas coordenadas. 
Nem precisava de georeferenciar. 
Das 110 mil fazendas do Estado, 
só 600 aderiram a esse pedido de 
informação porque a Federação 
da Agricultura do Pará (Faepa)  

orientou que elas não dessem os 
dados: 

"Elas preferiram ficar invisíveis 
aos olhos do Estado e por incenti-
vo dos representantes de classe." 

O MP então procurou os frigorí-
ficos e outros clientes que compra-
vam das fazendas que estavam na 
lista dos que desmatavam. Foi as-
sim que se chegou aos grandes su-
permercados, a Bertin, Minerva, 
Frigol, e outros 11 frigoríficos, Sa-
dia, Perdigão, Seara, Vulcabras-
Reebok. O MP recomendou às em-
presas que não comprassem de fa-
zendas embargadas e dos frigorífi-
cos que compram delas, sob o risco 
de responder solidariamente pelo 
crime. 

Enquanto isso, o Greenpeace 
lançou seu estudo de todos os ou-
tros estados amazônicos denun-
ciando outros grandes frigoríficos 
como Marfrig e Friboi, Quatro Mar-
cos. O Banco Mundial (Bird) anun-
ciou a suspensão de um financia-
mento a Bertin. Marfrig anunciou 
que não compraria de pecuaristas 
que desmatassem. Os supermerca-
dos suspenderam a compra de car-
ne de frigoríficos envolvidos nesse 
assunto. 

Eles então procuraram o Minis-
tério Público para fazer um Termo 
de Ajustamento de Conduta. Os Su-
permercados falaram em voltar a 
comprar, mas o Wal-Mart disse 
que só o faria depois da contrata-
ção da auditoria independente pa-
ra ter certeza de onde vem a carne. 
O procurador concorda. 

"A auditoria independente é 
fundamental. No Mato Grosso, 
por exemplo, os produtores têm li-
cenciamento ambiental e o estado 
é campeão de desmatamento. Nós 
não queremos, no Pará, apenas 
cumprir formalidades." 

Nada foi simples. Nas audiên-
cias públicas realizadas com a Câ-
mara e o Senado os defensores do 
ruralismo disseramn algumas barba-
ridades. O deputado Abelardo Lu-
pion (DEM-PR) disse e repetiu 
uma frase estranha: 

"Dr. Daniel, o senhor é jovem e 
teria um belo futuro pela frente." 

Disse que foi ao procurador ge-
ral com a senadora Kátia Abreu 
(DEM-TO) e Demóstenes Torres 
(DEM-GO) reclamar da ação dele. 
Admitiu que ouviu que o procura-
dor tinha autonomia. 

Lupion disse que pediria o afas-
tamento do procurador e que os 
produtores haviam tomado a deci-
são de processá-lo por abuso de po-
der, quebra de sigilo fiscal de em-
presas. Acrescentou que ninguém 
poderia exigir a rastreabilidade do 
rebanho: 

"Vamos às últimas consequên-
cias contra quem quiser obrigar os 
produtores, ninguém pode ser obri-
gado a fazer a rastreabiidade do 
rebanho. O único documento que 
eles têm que ter é o Guia de Trans-
porte Animal." 

E assim a lavoura brasileira. Ar-
caica ainda e lutando para conti-
nuar arcaica. Felizmente alguns co-
meçam a mudar. Mas a pressão do 
consumidor será a grande arma pa-
ra que o país não tenha que conti-
nuar engolindo carne com crime. 

- mirmamLemtaooglobo.com.br  

Carne com crime 
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JÇÇPDE 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 25109 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Processo n°: 273109 

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RECIBO 

A Empresa 

Razo Scicial: TUMA 1 Sr_AçCEs :ER*1I0,,S LTÜ 

CPJ: 7C,996,533/0C'01-50 

Inscrição staduaI: 952.379.c97-31:7 	lnscdço Municipal: 10?, 953/001-6 

Endereço:/' 	C, 1666 - iün- - Cuticrre 

CEP: jo.4ii-igi 	 Cidade Belo H0rolt0 	 Estado: r; 

Telefone: 3:-2111-0099 	 Fax: 31-2111-00E5 	E-malI: :juna.con.or 

Contato: Tu' i Marcs Caneiro ce 'ascoTIcel los 

Celular con,erdaI:i - a- 
Retirou este Fdftal de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração do 

edital 
Pp1 -lor'izcn;e 	 ,30S 2 /07 Í2009. 

(Assinatura) 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À 
CODEMIG 1 COMISSÃO PERMANENTE DE LICETAÇÃO, 

PELO FAX: (31) 3273-1331. 
PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, Q 

	

NECESSÁRICX 	 J] 

riç 	1 .57 	- Bco K1e - MC 
CEP 1Ü10-71 - lei.: (1) 327-85DO 

Faz. (1l 3273-3060 - www,ornig.cre.r 



EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PRGAO PRSEMCIAL N°  25109 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Proc*s*o n°: 273109 

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÂO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Marlene - JAM* [comercial©jamengenharia.COm.br] 

Enviado em: sexta-feira, 24 de julho de 2009 11:35 

Para: 	CFEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Fw: ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 

Original Message ----- 
From: Marlene - JAM* 
To: cplcodemig.com.br  
Sent: Friday, July 24, 2009 11:30 AM 
Subject: ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 

ATT.: CONCEIÇÃO 

RAZÂO SOCIAL: JAM ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 38.734.794/0001-90 

INSC, ESTADUAL: 062.845.636-0057 

INSC. MUNICIPAL: 386.175.0017 

ENDEREÇO: AV. DO CONTORNO, 6777 FUNCIONÁRIOS - BHTE - MG 

CONTATO ENG. MARLENE DE MORAES 

CELULAR: 31-09977 8190 
TELEF.: 031-3528.2333 

E-MAIL: comerciaIjam.eflgflhafla.COm.br  
jam©jamengenharia.COm.br  

RETIRAMOS O EDITAL DE LICITAÇÃO E CONSTARIAMOS DE RECEBER QUALQUER ALTERAÇÃO QUE 
SEJA REALIZADA 

Atenciosamente. 

Eng. Marlene de Moraes - CREA - 60361/O 
JAM ENGENHARIA TEL:(031)3528.2333 



ICCODEMIG 
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RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇAO 

Pregão: 25/09 — Processo interno: 273/09 

Tipo de Licitação: Menor preço 
Objeto: Licitação para fornecimento e instalação do sistema da Central de Água 
Gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

RECIBO 

A Empresa 

Razão Social/Nome: Jam Engenharia Ltda 

CNPJ/CPF: 38734794000190 

IE: 0628456360057 
	

UT 

Endereço: Av. Getulio Vargas, 1.300 

Complemento SI 601 
	 Bairro: Funcionarios 

CEP: 30112021 
	Cidade: Belo Horizonte 

	 Estado: MG 

Telelone: (31) 3264-2333 Fax: 

E-mail: 

Contato: 
	 Celular: 

retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração do edital. 

Em: 24/07/2009 

Assinatura: 

Identificação — Nome: Marlene de Morais 

Identidade: 

Observação: Edital retirado no site da CODEMIG - www.codemig.com.br/pregao  
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EDITAL DE UCITAÇAO 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL W 
Ilpo; MENOR, PREÇO GLOBAL 
Proç$$O n°: 27O9 
ObJto LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA * CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

4AEmpte$iPro Dac Ar Condicionado Ltc. 

RzãoSOdPro Doo A' Condioio.do  Ltda. 
CNPJ: 57.156.456/0001-43 
InsaiçoEsaduel: 111.768.476. 11 4nDcdÇoMUfl 	9395405_0 

Endereço: R.Selford duarte,716 
CEP..: 0437-000 	CIdade: SC Paulo 

Te1efone:(1i)5566-6556 	F11_556352ooE_ffI:admprodac.com.br 

ontatn: Sr. Osmar dos Santos Ergata 
CjjI&começj: (:1)8292-1295 
Relirou estO Edft de Iidtaçao e deeja s Infr3(mada de q~W.01~ dO 

edftal 
So Paulo 	_ J Q 27 F 1 9r57.166.456/0001-43  

PROOAC 

Ru BeIord D3Wt, 716 - 	AR CONDtCON° LWP 

va 	
ÇEP 04375.000 

L pJ1O - 

OB5! ESTE RECIBO DEVERÁ St REMETIDO À 
COOEMIG 1 cOMISSÀO PEIWNIEN1t DE UCITAÇÃO. 

PELO FAX: (31) Q734a31. 
PARA EVEN1UAI8 CONUMÇÇ_1A9 IN RESSADOS, 9 

Mt tS9T 
CFP 301404r1 - 1w.: (31) 32G14I 

Fsx 01) S3-C - 	____ 



L:'E 	P'Ür.CEL 	1 11 I1F1i 

MTAL DE UCITAÇÃO 

ModaUdid,: PREGÃO PRESENÇIAL W 2 
Tipo: MLNOR PREÇO GLOBAL 
Procseso no; 279 

ObJ.10 UCrTAÇAO PARA CONTRATAÇÃO DO F0m4!CIMINTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA (LADA PARA A CIDADE 
ADMINI$TRATWA DO ESTADO DE MINA$ QM« 

A fmpd1s 

Rwo odaI 	 W 	cSdJ 
CP4PJ: o9 '€/OOc 07  

rIoEduLOo25 	- 5tn.orIoMuu,.i: i4 
Endereço: Qcx (JJ O 	 - 

c.: ZO. '-A o 	 Cdada Q 	 Eslado: 	Ç 
Tefone: . 	9s-E QQ FaxJI 39S.RE.meil; 

G- Çç 
C&u.reomerd: CC 
Reftrvu te E.tt de IkItaçáo e deee$a er Jnfrmnrada de qiakuer âtweÇãa do 

1ft 

ORa.. EtTE PC$SO.DEVERA 8E P&~DO A 
coDEMIO 1 COMISSÃO PVMNW! DE LICITAÇÃO, 

PELO FAX (31) 32734331 
PARA EVENTUAIS COMUNICAÇE$•AO$ INT*$ADOSI q 

___ WI4LOfl 	(3u 321141W 

y 



íCCODEMIG 

RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Pregão: 25/09 - Processo interno: 273/09 

Tipo de Licitação: Menor preço 

Objeto: Licitação para fornecimento e instalação do sistema da Central de Água 
Gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

RECIBO 

A Empresa 

Razão Social/Nome: Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A. 

PJ/CPF: 24016172000111 

IE: 0625919460040 
	

IM: 363290001.-0 

Endereço: Rua Henrique Cabral, 821 

Complemento Galpão 	 Bairro: Aeroporto 

CEP: 31270760 
	

Cidade: Belo Horizonte 	 Estado: MG 

Telelone: (31)2112-1050 Fax:(31)3491-1527 

E-mail: comercialcetestmjnas.com.br; karen@cetestminas.com.br  

Contato: Alexandre Alves de Oliveira 	 Celular:(31) 9952-3608 

retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração do edital. 

m: 28/07/2009 

Assinatura: 

Identificação - Nome: Alexandre Alves de Oliveira 

Identidade: M3677607SSPMG 

Observação: Em anexo CD - com projetos e memorial. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Processo n° 273/09 

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA 
PARA A CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS. 

RECIBO 

TRANE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
CONDICIONAMENTO DE AR LTDA. 

CNPJ: 62.208.418/0002-27 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.217.900.111 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3.048.028-0 

RUA PINHEIRINHO, 144 - JABAQUARA 
CEP: 0432 1-170 - SÃO PAULO - SP 
TELEFONE: (11)5014-6300 
FAX: (11) 5014-6301 
E-MAIL: -gameiroms(@trane.com  

CONTATO: Manoel Luiz Simões Gameiro 
CEL. (11) 9 163-5828 

Retirou este Edital de licitação e deseja ser informado de qualquer 
alteração do edital. 

São Paulo, 28 de julho de 2009. 

anoel Luiz Simões Gameiro 



tE 	 NO, DE FÃ:.-: 	 20 JUL. 2000 to: 4.F1 EI 

EDITAL DE UCITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 25109 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Processo n°: 27310 

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RECIBO 

A Empresa 

Razão Social: HEATING & COOL1NG TECNOLOO!A TERMICA LTDA 

CNPJ: 44.1 24.899/0001 -20 

lnscriço Est2dual: 109.303.433.110 1nacrio Municipal: 8.1 0 .814-4 

Endereço: Rua MAtheus de Leso, 116 - Freguesia do 6 
CEP.: 02731-050 	 Cidade: 	SO Paulo 	Estado: SP 

Telefone: (Ii) 3931-9900 	Fx (11)39318181 E-mail: nfoheatinqcoo1ing. oni. b r 

Contato: 	Domingos Barchetta Neto 

Celular comercial: 

RetirQu este Edital de Iicitaço e de.seja ser fntorrrada de qualquer alteraço do 

edital 
5 o Paulo 9 / 	291JUL 2009 

OBS: ESTE REC1130 DEVERÁ SER REMETIDO Á 
CODE MIO / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 

PELO FAX: (31) 3273-1.33. 
PARA EVENTUAiS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, 

NECESSÁRIO 

A7QS, 1 6T - Looimet  . M4 4~ - W. 
ÇP 30140-071 .. Til.: (31) 3207-890 

Fa: (31) 3273-3060 	ww r.z3Ti.CQr 



1: 	DE: 	 i:i11T'1 	 P: 1 

ACCODEMIG 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 25109 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Processo n°: 273/09 

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RECIBO 

A Empresd 

RazoSociaI: 	Mf\tJ 	
£KiA )J\ 

CNPJ: 
Inscrição Estadual: 50.208650Inscrição Municipal: - 

Endereço: 	 k o 
CEP.: 	o - 	 Cidade: 	3Ti 	Estado: P 

T&efone: -k 	 AÀCI4 Fax: 	-?1-JNSE-maiI: 

Contato: Hj-cuC 
Celular comercia):  
Retirou este Edital de Iicitaço e deseja ser Infomiada de qualquer alteração do 
edital 
- 	 ,aos  

/Lt 	/ 
(Assinatura)j 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À 
CODEMIG 1 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 

PELO FAX: (31) 3273-1331. 
PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, cJAN 

NECESSÁRIO. 	 li 

im Mrifs. 1 .69r - Lurds - Be'o Hriiflt - MG 
CEP 30140-071 .- T&.: (1) 32ti/-900 

Fax: 3) 3273-060 - ww.ç,den1i.Cfl.'jr 



j(~,3C0DEJWG 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modaildade: PREGÃO PRESENCIA!. NO 210 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Processo n°: 273f09 

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 00 FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA. CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RECIBO 

A Empresa 

Razo Social: TERMOE31E SJA CONSTRUÇ3ES 1 INSTALAÇS 

CNPJ: 02.216.521/0001-06 

Inscrição lstaduaP: 10.M9539-8 	Inscrição Municipal: 025.32-3 

Endereço: AV. T2 n9 2227 - Setor Bueno 
74215-010 	Cidade: COnia 	 Estado: GO 

Telefone:. 62 4005-5100 	Ex 4005-5110 	E-mail: te mó 	termoco cc • c 
	br 

Contato 	VjnicLas 1?rejta de Castro 

CeIuIrcomercJaI: 61 7811-5730 

Retirou este Edital de licitação e desea ser informada de qualquer altcraçâo do 

edital 

C0tNtA/CO 	 aos 03 / 08 /09 

---- 

y —, 

OBS..: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À 
CODEMIG / COMISSÃO PERMANENTE DE LiCITAÇÃO, 

PELO FAX: (31) 3273-1331. 
PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, 

NECESSÁRIO.  

Inrnr, 1 .Gfl • Leut 	- 	ç Ilti J1ITR - 

CEP 	01 O-D7i - T. 	3 ) 3207-8900 

Fax: ($1 3273-3060 - 	 Urflh1t0T 



1648x2336x24bjpeg 	 (•_\ ' 
—----- 

.blM ENGENFIARL-1 LTDII FAC SÍMILE 
Av, Do Contorno. a° 6.777 - 3° andar FAX N°______________ 
- Savassi  
E_MaiI:jan(ijan1engeflhar1a.COfl1.l)r 

('EP: 3 0. 1 10-110 - Belo Horizonte/MG TOTAl,. DE PAGINAS: 
lei: (31) 328-2333iFax: Ramal - 148  
DE: iAM ENGENHARIA DEP1O:ORÇAMENT() 

PÀR:C'ODEMiG FAX:(3 1)3273-1331 

?vr COMISSÂO pi•:RMANIN'rI: DE 1.1CÍIAÇÀ() DEPTO: IDA!'A 27b07b09 	1 

CONTE (JDO: 
QUESI'IONAMENTO JAM EGENHAR(A REFERENTE AO PREGÃO 25-20009 

in 	q eni0000ntalo desta lic itação 

GentiLza 1.k!! 	com 	quem dcvcm ser feitas as 
mm..epreseniateda empresa que esta participando doprocesso. 

Aienciosamcnt 
.Assa 	Mtrm 	 ............................................................................................... 
AM ENGENi-LARIA - Setor dc Orçamento 

(30 328-23$3 
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u CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Jam Engenharia- Comercial Uam@iamengenharia.com.br) 

Enviado em: segunda-feira, 27 de julho de 2009 11:03 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Questionamento JAM ENGENHARIA Pregão 25-2009 

Prezada Conceição; 

Conforme conversado via telefone, segue em anexo imagem de folha passada por fax. 

Atenciosamente; 
Assíria 
Setor de Orçamento 

JPM ENGENHARIA LTDA 
(31) 3528-2333 
jam@jarnengenharia.com.br  

1ki1NIII 



AICODEMIG 
Cnrnp,r,hia de Desenvolvimento EcnmnÕrnI000s Minas Devais 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — 
CODEMIG 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09 — Processo Interno n° 273/09 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Objeto: Licitação para contratação do fornecimento e instalação do sistema da Central 
de Água Gelada para a cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

ESCLARECIMENTO 01 

QUESTIONAMENTO APRESENTADO VIA E-MAIL PELA EMPRESA JAM 
ENGENHARIA LTDA, em 27107/09. 
Gentileza informar quem é o contato desta licitação. 
Gentileza informar como e com quem devem ser feitas as marcações para realização 
da visita técnica e se podem ir mais de um representante da empresa que está 
participando do processo. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
A pregoeira será Edinéa Arcanjo Hosken, conforme item 1.3 do edital. 
Não há possibilidade de contato direto com a pregoeira. Todas as informações necessárias 
devem ser obtidas mediante pedido de esclarecimento, por escrito, cujo teor será repassado, 
também por escrito, para todos os interessados, conforme previsto no edital. 
O telefone direto da Comissão Permanente de Licitação é(31) 3207-8955, o fax é (31) 3273-
1331 e E-mail: cpel@codemig.com.br.  
Relativamente à visita técnica, será permitida a participação de somente um representante da 
interessada, que deverá comparecer conforme exigência do item 8 e subitens 8.1 a 8.4 do 
Edital, no endereço: Avenida José Maria Alkimin, 1800, Bairro Serra Verde — Belo Horizonte — 
MG (Encontro na Portaria da Obra do Centro Administrativo), no dia 03 de agosto de 2009, as 
10:00 horas, conforme indicado no edital. 

Belo Horizonte, 27 de julho de 2009. 

0 

Edinèa Arcanj&iiosken 
Pregoeira 

Rua Airnorés, 1697 Lourdes - Belo Horizonte - MG 

C E P 30140-071 - fel. 	(31) 3213-8880 

Fax (31) 3273-3060 - www.codemigcom.Lir 

NOVO TELEFONE 
3207-eY) 1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 09:10 

Para: 	gameiromstrane.com ; 'icarvalho@trane.com  

Assunto: 	Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 

Prioridade: Alta 

Senhor(es) Licitante(s), 

Estamos enviando o arquivo em pdf, em anexo , o esclarecimento 01, referente ao Pregão 25.09. 

Obrigada. 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MC 

Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1331 
* cpelcodernig.com.hr  

29/07/2009 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: terça-feira, 28 de julho de 2009 12:23 

Para: 	'tulio@tuma.com.br' 

Assunto: 	Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 

Prioridade: Alta 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: terça-feira, 28 de julho de 2009 10:25 
Para: tuma@tuma.com.br'; 'marcotulio@tuma.com.br' 
Assunto: ENC: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 
Prioridade: Alta 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: terça-feira, 28 de julho de 2009 10:22 
Para: tuma@tuma.com.br'; 'marcotulio@tuma.com.br' 
Assunto: ENC: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 
Prioridade: Alta 

Senhor(es) Licitante(s), 

Estamos enviando o arquivo em pdf, em anexo , o esclarecimento 01, referente ao Pregão 25.09. 

Obrigada. 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MO 
Ik Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1 331 
* cpel,codcmig.com.br  

28/07/2009 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: terça-feira, 28 de julho de 2009 10:25 
Para: 	tuma@tuma.com.br:  marcotulio@tuma.com.br  
Assunto: 	ENC: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 
Prioridade: Alta 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: terça-feira, 28 de julho de 2009 10:22 
Para: 'tuma@tuma.com.br'; 'marcotulio@tuma.com.br' 
Assunto: ENC: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 
Prioridade: Afta 

Senhor(es) Licitante(s), 

Estamos enviando o arquivo em pdf, em anexo , o esclarecimento 01, referente ao Pregão 25.09. 

Obrigada. 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 
t Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1 331 
* cpc1)codcmig.com.hr  

: 
28/07/2009 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: terça-feira, 28 de julho de 2009 10:15 

Assunto: 	Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 
Prioridade: Alta 

Senhor(es) Licitante(s), 

Estamos enviando o arquivo em pdf, em anexo , o esclarecimento 01, referente ao Pregão 25.09. 

Obrigada. 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 

Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1331 
* cpeI(icodcrnig.com.br  

'comercial@cetestminas.com.br'; 'karen©cetestmirias.com.br'; 'jamjamengenharia.com.br'; 
'adm@prodac.com.br'; 'osmar@prodac.com.br'; duartearcongeI.com.br'; 
marcotulio@tuma.com.br' 

29/07/2009 



CODEMIG 	Comissão Permamente de Licitação - CPEL 
Relação de licitantes da Pregão 25/09. 

Pregão 25/09 - P1 273109 

Data para realização da 	06/08/2009 

Resumo do objeto: 
Licitação para fornecimento e instalação do sistema da Central de Água Gelada para a Cidade 
Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

Objeto(s): 

Empresa: Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A. 

Contato 	 E-mail 	 Telefone Fax 
Alexandre Alves de Oliveira 	comercial@cetestminas.com.br; 	(31) 2112-1 0531) 3491-1527 

karen@cetestminas.com.br  

Empresa: Jam Engenharia Ltda 

Contato 	 E-mail 
	

Telefone Fax 
Marlene de Morais 	 jamjamengenharia.com.br 	 (31) 3264-23331) 3264-2333 

Empresa: Pro Dac Ar Condicionado Ltda 

Contato 	 E-mail 	 Telefone Fax 
Osmar dos Santos Fragata 	admprodac.com.br; 	 (11) 5566-6551 1) 5563-5200 

osmar@prodac.com.br  

Empresa: Sistema de Climatização Ltda 

Contato 	 E-mail 	 Telefone Fax 
José Duarte 	 duarte@arcongel.com.br 	 (31) 3295-66931) 3295-6699 

Empresa: Trane do Brasil I.C. P. Cond. Ar Ltda 

Contato 	 E-mail 	 Telefone Fax 
Manoel Luiz Simões Gameiro 	gameiroms@trane.com; 	 (11) 5014-630Q11) 5014-6301 

icarvalhotrane.com  

Empresa: Tuma Minas Instalações Térmicas Ltda 

Contato 	 E-mail 	 Telefone Fax 
Tulio Marcus Carneiro Vasconceilos tulio@tuma.corn.br; tuma@tuma.com.br  (31) 2111-00931) 2111-0088 

na 1 de 1 - 



- CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postrnaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 28 de julho de 2009 10:15 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

	

E] 	Li 
ATT04804.txt (533 Esclarecimento 01 

	

B) 	Pregão 25.0,.. 
This is an automaticaliy generated Deiivery Status 

Notification. 

Your message has been successfuliy reiayed to the foliowing recipients, but the 
requested delivery status notifications may not be generated by the destination. 

comerciai@cetestminas.corn.br  
karen@cetestminas.com.br  

1 	
cttk 



Lida: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 
	 Page 1 of 1 

- 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Jam Engenharia- Comercial [jamjamengenharia.com.br] 

Enviado em: terça-feira, 28 de julho de 2009 10:46 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 

Prioridade: Alta 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 
Enviada: 28/7/2009 10:14 

foi lida em 28/7/2009 10:46. 

28/07/2009 



- CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 28 de julho de 2009 10:15 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

El 
ATT04795.txt (397 Esclarecimento 01 

B) 	Pregão 25.0... 
This is an automaticalIy generated Delivery Status 

Notification. 

Your message has been successfuliy relayed to the foiiowirig recipients, but the 
requested delivery status notifications may not be generated by the destinatiori. 

jam@jamengenharia.com.br  

1 	:11 	 • 



Lida: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 
	 Page 1 of 1 

- 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Adm Prodac [admprodac.com.br] 

Enviado em: terça-feira, 28 de julho de 2009 11:27 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 

Prioridade: Alta 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 
Enviada: 28/7/2009 10:14 

foi lida em 28/7/2009 11:25. 

28/07/2009 



Lida: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 	 Page 1 of 1 

- 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	osmar [osmar@prodac.com.br] 
Enviado em: terça-feira, 28 de julho de 2009 12:27 	 ( 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Lida: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 
Prioridade: Alta 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 
Enviada: 28/7/2009 10:14 

foi lida em 28/7/2009 12:26. 

28/07/2009 



a 

- CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 28 de julho de 2009 10:15 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

	

3:] 	Li 
ATT04786,txt (501 Esclarecimento 01 

	

B) 	Pregão 25.0... 
This 's an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

Your message has been successfuily reiayed to the foliowing recipients, but the 
requested delivery status notifications may not be generated by the destination. 

adm@prodac.com.br  
osmar@prodac.com.br  

(h 
1 



- CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 José Duarte - Arcongel [duarte@arcongel.com.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 28 de julho de 2009 12:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 

ATT05739.txt (444 
B) 	

Esta é uma corLfirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 28/7/2009 10:14 

Esta confirmaçâo verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
28/7/2009 12:38 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviadoem: 	 terça-feira, 28 de julho de 2009 10:15 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

:_`i_] 
ATT04813.txt (393 Esclarecimento 01 

B) 	Pregão 25,0... 
This is an automaticaliy generated Delivery Status 

Notification. 

Your message has been successfuiiy reiayed to the foliowing recipients, but the 
requested delivery status notifications may not be generated by the destination. 

duarte@arcongel.com.br  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Juliana Mendonça - TUMA [julianamma©tuma.com.brj 
Enviado em: 	 terça-feira, 28 de julho de 2009 13:15 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 

Prioridade: 	 Alta 

ATT05736.txt (528 
B) 	

Sua mensagem 

Para: tuma@tuma.com.br; marcotulio@tuma.com.br  
Assunto: ENC: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 
Enviada em: 28/7/2009 10:25 

foi lida em 28/7/2009 13:14. 

1 



v 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Juliaria Mendonça - TUMA Uulianamma@tuma.com.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 28 de julho de 2009 10:27 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 

Prioridade: 	 Alta 

:I=7] 
ATT04887.bct (528 

B) 
Sua mensagem 

Para: tuma@tuma.com.br; marcotulio@tuma.com.br  
Assunto: ENC: Esclarecimento 01 Pregao 25.09 280709 
Enviada em: 28/7/2009 10:21 

foi lida em 28/7/2009 10:27. 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Carvalho, leda [icarvalho@trane.com] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 09:37 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimento 01 Pregão 25.09 280709 

Sua mensagem 

Para: 	 icarvalho©trane.com  
Assunto: 

foi lida em 29/07/2009 09:37. 



'CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 09:10 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

E ~J 
ATT07022,txt (505 Esclarecimento 01 

B) 	Pregão 25.09... 
This is an automaticaiiy qenerated Delivery Status 

Notification. 

Your message has beeri successfulLly relayed to the foliowing recipients, but the 
requested delivery status notifications may not be generated by the destiriation. 

gameiroms@trane.com  
icarvalho@trane.com  

1 



2009-07-28 14:28 	Fax - Pro Dac 
	

5563-5200 > 	31 3273 1331 P 1/1 

Prodac 

À 
COIJEMIG. 
Belo Horizonte - MG 
Fax: (31) 3273-1331 

At; Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Esclarecimentos - Pregào Presencial n° 25109 
Licitação para contratação do forncimento e instalação do siterna da central de água 
gelada para a cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais 

Prezados Senhores, 

Pela presente, vimos solicitar os esclarecimentos relacionados abaixo: 

Planilha de Preços 

Como devemos proceder com relação ao preenchimento da planilha de preços, visto que o 
arquivo disponível para download é não editável (arquivo em formato pdf)? 

Vistoria Técnica 

Conforme informado no item 8.11, a visita deverá ser realizada por um representante 
responsável técnico pertinente ao quadro da licitante. 

Favor informar se a visita poderá ser realizada por um dos sácios da empresa, nào sendo o 
responsável técnico. 

Relação de Desenhos 

Projeto CAG 

Os desenhos de numero 6005/6006 e 6006)6006, quando impressos, apresentam os textos 
ileg iveis. 

Projeto Elétrico 

Não estamos conseguindo plotar os desenhos elêtrica n° 6000(6005, 6001/6005, 6004/6005. 

Sem mais para omento 

AtenciosamenteXO, 

PRO DAC AR CIONADO LTDA. 
Osmar dos Sants Fugata 

PRODAC AR CONDICIONADO LTDÀ. 
RJa 8eIfrd Duarte, 716 • V 	Ctarin Sãc Paifio SP. 
CEP: 04375000 Fóne (11) 5$-6556 FAX:(1 1)5563-5200 

www.prodac.com.br  



A CODEMIG 
Companhia do D,son,oMmnnIn osno,n,co de Minas GenarO 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — 
CODEMIG 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09 - Processo Interno n° 273/09 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Objeto: Licitação para contratação do fornecimento e instalação do sistema da Central de 
Água Gelada para a cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

ESCLARECIMENTO 02 

QUESTIONAMENTO APRESENTADO VIA E-MAIL PELA EMPRESA PRODAC AR 
CONDICIONADO LTDA, em 28/07/09. 
Pela presente, vimos solicitar os esclarecimentos relacionados abaixo: 

Planilha de Preços 
Como devemos proceder com relação ao preenchimento da planilha de preços, visto que o 
arquivo disponível para download é não editável (arquivo em formato pdf)? 

Vistoria Técnica 
Conforme informado no item 8.1, a visita deverá ser realizada por um representante 
responsável técnico pertinente ao quadro da licitante. 
Favor informar se a visita poderá ser realizada por um dos sócios da empresa, não sendo o 
responsável técnico. 

Relação de Desenhos 
Projeto CAG 
Os desenhos d número 6005/6006 e 6006/6006, quando impressos, apresentam os textos 
ilegíveis. 
Projeto Elétrico 
Não estamos conseguindo plotar os desenhos elétrica n° 6000/6005, 6001/6005, 6004/6005. 
Sem mais para o momento. 
Atenciosa mente, 
PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA. 
Osmar dos Santos Fragata 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
Como o arquivo não é editável, deverá a licitante gerar sua própria planilha, obedecendo o 

modelo ofertado. 
Se o sócio não é o responsável técnico da licitante não poderá realizar a visita técnica eis 

que não atende a exigência do item 8.1. que prescreve que a visita deverá ser realizada por 
um representante da empresa, responsável técnico pertencente ao quadro permanente da 
licitante, devidamente credenciado. 
A verificação do preenchimento dos requisitos do item 8.1 será efetivada no ato cia visita pela 
CODEMIG. 

Colocamos novamente a disposição os desenhos 6005/6006 e 51L3/6006, com nova 
versão. Com  relação a plotagem cabe esclarecer que a forma ar' entada dos arquivos 
atende a prestação de informação que são necessárias. 

Belo Horizonte, 29 de i!.lIho de 2009. 

it Ed  
Pregueir 

Rua Airnors, 1 697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

GEP 30140-071 	Tel (31) 3207-8900 

Fax 	(31) 3273 3060 	www corlernig. com  .br 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:02 
Assunto: 	Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 

Prioridade: Alta 

Senhor(es) Licitante(s), 

Estamos enviando o arquivo em pdf, em anexo , o esclarecimento 02 , referente ao Pregão 25.09. 

Obrigada. 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 

Tel: +55 (31) 3207.8955 e Fax: +55 (31) 3273-1 331 
* cpcl@codernig.corn.br  

'comercial@cetestminas.com.br'; karen@cetestminas.com.br'; 'infoheatingcooling .com. br'; 
'jamjamengenharia.combr'; 'adm@prodac.com.br ; 'osmar©prodac,com.br ; 
'duartearcongel.com.br'; 'gameiromstrane.com'; 'icarvalho@trane.com ; 'tulio@tuma.com.br'; 
'tuma@tuma.com.br' 

29/07/2009 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:08 
Para: 	infoheatingcooling.com.br  
Assunto: 	ENC: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
Prioridade: Alta 

Senhor(es) Licitante(s), 

Estamos enviando o arquivo em pdf, em anexo , o esclarecimento 02 , referente ao Pregão 25.09. 

Obrigada. 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 

Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1331 
* cpel@)codeni ig.com.br  

29/07/2009 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:08 
Para: 	tuma@tuma.com.br ; tulio@tuma.com.br' 

Assunto: 	Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
Prioridade: Alta 

Senhor(es) Licitante(s), 

Estamos enviando o arquivo em pdf, em anexo , o esclarecimento 02 , referente ao Pregão 25.09. 

Obrigada. 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 

Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1 331 
* cpclücodernig.com.br  

29/07/2009 
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- 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:08 

Para: 	'infoheatingcooling.com.br 

Assunto: 	ENC: Esclarecimento 02 Pregão 2509 290709 

Prioridade: Alta 

Senhor(es) Licitante(s), 

Estamos enviando o arquivo em pdf, em anexo , o esclarecimento 02 , referente ao Pregão 25.09. 

Obrigada. 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 

Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1 331 
* cpeIcodernig.coni.br  

29/07/2009 



ik',,CODEMIC; - CPELComissão Permamente de Licitação 
Relação de licitantes da Pregão 25/09. 

Pregão 25/09 - P1 273/09 

Data para realização da 06/08/2009 

Resumo do objeto: 
Licitação para fornecimento e instalação do sistema da Central de Água Gelada para a Cidade 
Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

Objeto(s): 

Empresa: Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A. 

Contato E-mail Telefone 	Fax 
Alexandre Alves de Oliveira comercial@cetestminas.com.br; (31) 21 12-105Q31) 3491-1527 

karen@cetestminas.com.br  

Empresa: Heating & Cooling Tecnol. Termica Ltda 

Contato E-mail Telefone 	Fax 
Domingos Barchetta Neto info@heatingcooling.com.br; (11) 3931-99011) 3931-8181 

elianecris@heatingcooling.com.br  

Empresa: Jam Engenharia Ltda 

Contato E-mail Telefone 	Fax 
Marlene de Morais jam©jamengenharia.com,br (31) 3264-23331) 3264-2333 

Empresa: Pro Dac Ar Condicionado Ltda 

Contato E-mail 	 J Telefone 	Fax 
Osmar dos Santos Fragata adm@prodac.com.br; (11) 5566-6551 1) 5563-5200 

osmar@prodac.com.br  

Empresa: Sistema de Climatização Ltda 

Contato E-mail Telefone 	Fax 
José Duarte duartearcongel.com.br  (31) 3295-66931) 3295-6699 

Empresa: Trane do Brasil I.C. P. Cond. Ar Ltda 

Contato E-mail Telefone 	Fax 
Manoel Luiz Simões Carneiro gameiroms@trane.com; (11) 5014-630q11) 5014-6301 

icarvalho@trane.com  

Empresa: Tuma Minas Instalações Térmicas Ltda 

Contato E-mail Telefone 	Fax 
Tulio Marcus Carneiro Vasconcelios tulio©tuma.com.br; tuma@tuma.com.br  (31) 2111-00931) 2111-0088 

ai de 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 comercial@cetestminas.com.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 12:25 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 

ATT07775.txt (444 
B) 	

Esta é urna confirmação de recebimento do email que você enviou para 
!undisciosed_recipients: !r em 29/07/2009 11:01 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
29/07/2009 12:25 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Eh 
ATT07343,txt (533 Esclarecimento 02 

B) 	Pregào 25.09... 

postmaster@comig.com.br  
quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:02 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMG 
Delivery Status Notification (Relay) 

This is an automaticaliy generated Delivery Status 
Notification. 

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

comerciaI@cetestminas.com.br  
karen@cetestminas.com.br  

b 
1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 System Administrator [postmasterheatingcooIing.com. br] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:20 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 	 / 
Assunto: 	 Delivered: ENC: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 

Prioridade: 	 Alta 

Li 
ENC: 

recimento 02 Preg 
«ENC: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709» Your message 

To: 	elianecris@heatingcooling.com.br  
Subject: ENC: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
Sent: 	Wed, 29 Jul 2009 11:15:10 -0300 

was delivered to the following recipient(s): 

Eliane - Heating Cooling on Wed, 29 Jul 2009 11:20:00 -0300 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Vanderlei Afonso de Saies 
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:13 
Assunto: 	 Entregue: ENG: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 

Sua mensagem 

Para: 	nfo@heatingcooling.com.br  
Assunto: 	ENC: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
Enviada em: 	29/07/2009 11:08 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Vanderiei Afonso de Saies em 29/07/2009 11:17 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Vanderlei Afonso de Saies 
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:03 
Assunto: 	 Entregue: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 	 } 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
Enviada em: 	29/07/2009 11:02 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Vanderlei Afonso de Saies em 29/07/2009 11:06 



Lida: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Jam Engenharia- Comercial Uam@jamengenharia.com.br] 
Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:47 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Lida: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
Prioridade: Alta 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
Enviada: 29/7/2009 11:01 

foi lida em 29/7/2009 11:47. 

29/07/2009 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

E 
ATT07361.txt (397 Esclarecimento 02 

B) 	Pregão 25,09... 

Notification. 

postmaster@comig.com.br  
quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:02 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

This is an automaticaiiy generated Delivery Status 

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

jam@jamengenharia.com.br  

1 



Lida: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
	

Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	osmar [osmar@prodac.com.br] 
Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 12:35 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Lida: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
Prioridade: Alta 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
Enviada: 29/7/2009 11:01 

foi lida em 29/7/2009 12:33. 

o 
4iiYfrtIII1L 



Lida: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 	 Page 1 of 1 

- 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Adm Prodac [adm@prodac.com.br] 
Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 12:00 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Lida: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
Prioridade: Alta 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
Enviada: 29/7/2009 11:01 

foi lida em 29/7/2009 11:59. 

29/07/2009 



- CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:02 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 	 LI 

ATT07325,txt (501 Esclarecimento 02 
B) 	Pregão 25.09... 

This is an automaticaily qenerated Delivery Status 
Notification. 

Your rnessage has been successfulLly reiayed to the foliowing recipients, but the 
requested delivery status notifications may not be generated by the destination. 

adm@prodac.com.br  
osrnar@prodac.com.br  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 José Duarte - Arcongel [duarte©arcongel,com.br] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 12:31 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 	 - 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimento 02 Pregão 2509 290709 

1:1-3 

ATT07772.Ixt (444 
B) 	

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 29/7/2009 11:01 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
29/7/2009 12:30 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:02 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

	

:I 	E' 
A1T07334.txt (393 Esdarecimerito 02 

	

8) 	Pregão 25,09... 
This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

Your message has been successfuiiy reiayed to the foliowing recipients, but the 
requested delivery status notifications may not be generated by the destination. 

duarte@arcongei. com.br  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Carvalho, leda [icarvalho@trane.com] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 12:09 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 

Sua mensagem 

Para: 	 icarvalho©trane.com  
Assunto: 

foi lida em 29/07/2009 12:09. 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

E1 	LJ 
ATT07352.txt (505 Esclarecimento 02 

6) 	Pregão 25.09... 

Notification. 

postmaster©comig,com. br 
quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:02 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

This is an automatically generated Delivery Status 

Your message has been successfuily reiayed to the foliowing recipients, but the 
requested delivery status notifications may not be generated by the destination. 

gameiroms@trane.com  
icarvalho@trane.com  

rn1.(€)U 
\.. 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Juliana Mendonça - TUMA [julianamma©tuma.com.br] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:24 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 

Prioridade: 	 Alta 

ATT07778txt (528 
B) 	

Sua mensagem 

Para: tuma@tuma.com.br; tulio@tuma.com.br  
Assunto: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
Enviada em: 29/7/2009 11:07 

foi lida em 29/7/2009 11:24. 

1 



o 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Juliana Mendonça - TUMA [julianamma@tumacom.br] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 11:19 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  
Assunto: 	 Lida: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 

Prioridade: 	 Alta 

ATT07475.txt (528 
6) 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimento 02 Pregão 25.09 290709 
Enviada em: 29/7/2009 11:01 

foi lida em 29/7/2009 11:19. 

1 
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5563-5200 " 	31 3273 1331 P 1/2 

Prodac 
São Paulo, 29 de julho de 2009 
C-031/09 

A 
CODEMIG. 
Selo Horizonte - MC 
Fax: (31) 3273-1331 

At: Comissão Permanente de Licitação 

Ref.; Esclarecimentos - Pregão Presencial n° 2510$ 
Licitação para contratação do forncimento e instalação do sitema da central de água 
gelada para a cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais 

Prezados Senhores, 

Pela presente, vimos solicitar o segLinte esclarecimento: 

1) Qualificação Econômica Financeira 

No item 7.3.3, devemos apresentar comprovante de patrimônio líquido do último exercício 
apurado. 

Pergunta: Podemos estar apresentando o balanço do último exercicio, onde no mesmo consta 
o valor do patrimônio liquido? 

Sem mais para o momento. 

Atenciosamente, 

PRO D~/ÁK10bNDlCI0NAD0 LTDA. 
Osmar dost Santos Fragata 

ERODAC AR CONDICIONADO L DA. 
Rua Befford Duarte, 7164 VI. Sia. Catarina São Paulo ..SP. 
CEP 04750•Forc;(11) 55566555 FAX:(1)5563-52O 

www jriudac,ccm br 
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	 5563-5200 » 	31 3273 1331 P 2/2 

Prodac 
São Paulo, 29 de julho de 2009 
C-030/09 

À 
CODEMIG. 
E3elo Horizonte MC 
Fax: (31) 3273-1331 

At: Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Esclarecimentos - Pregão Presencial n° 25109 

Licitação para contratação do fornecimento e instalação do sistema da central de 
água gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais 

Prezados Senhores 

Pela presente, vimos solicitar o seguinte esclarecimento: 

No item 2.5.1 página 7, do Memorial DescriUvo e Especificações iécnicaS consta que as 
unidades resfriadoras de liquido deverão ser dotadas de compressores centrífugo/parafuso. 
Nas tabelas de características principais, páginas 8 e 9 do referido memorial consta 
compressor centrifugo para as unidades com capacidade = 1.000 TR e compressor parafuso 
para as unidades com capacidade:! 550 TR. 

Pergunta: Para as unidades com capacidade = 550 TR, o compressor pode ser centrftugo? 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamerite, 

1 TL/ 
PRO DAR Ç4NDIClONADO LTDA. 
Osmar d64 Sntos Fragata 

PROUAC AR CONDICINÀDO LTDA. 
Rua Celford Duarte, 	Vi, SIa, Catarna- São Paulo 
CEP: 04375-000 one(1 1) 5E66-ã55 AX:(1 1 )55E3-5200 

www.prcdac oon br 



2009-07-29 14:46 	Fax - Pro Dac 
	

5563-5200 » 	31 3273 1331 P 1/1 

Prodac 
São Paulo, 29 de julho de 2009 
C-032/09 

À 
CODEMIG. 
Belo Horizonte - MG 
Fax: (31) 3273-1331 

At; Comizsão Permanente de Licitação 

vvvv  

Ref.: Esclarecimentos - Pregão Presencial n 25109 
Licitação para contratação do fornecimento e instalação do sistema da central de 
água gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais 

Prezados Senhores, 

Pela presente, vimos solicitar o seguinte esclarecimento: 

Nas tabelas de características principais das unidades resfriadoras, páginas 8 e 9 do Memoral 
Descntivc e Especificações Técnicas, o refrigerante indicado é o R134a. 

Pergunta: Poderâ ser utiLizado o refrigerante R123? 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

Atericiosamente, 

PRO DAC/R9'ÓICIONADO LTDA 
Osmar dos_Santos Fragata 

PRODAC AR CONDICIONADO LTDA. 
ua  Belfcrd Duarle, 713 - VI, $ta Catarina Stto Paulo $P. 

CEP, 047-000 • FÇ (111, 556-G556 F4X1 1 )563-S2OO 
www.prÓdac.cm  ,br 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Paulo Sérgio Dias Duarte 

Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 17:20 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Esclarecimento 04 e 05 - Pregão 25.09 

Em resposta aos esclarecimentos 04 e 05 Pregão 25.09 solicitados para ambos os casos a resposta &não. 
Atenciosamente. 	Paulo Sergio Dias Duarte. 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 16:31 
Para: Paulo Sérgio Dias Duarte 
Assunto: Esclarecimento 04 e 05 - Pregão 25.09 
Prioridade: Alta 

Paulo Sergio, 

Favor manifestar 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 15:03 
Para: Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: Esclarecimento 03,04 e 05 - Pregão 25.09 
Prioridade: Alta 

Suely, 

Estou encaminhando em anexo os pedidos de esclarecimentos 03, 04 e 05 da empresa PRO DAC AR 
CONDICIONADO LTDA enviados via fax, referente ao Pregão 25.09. 

Favor manifestar... 

Obrigada 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 

Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1331 
cpeIcodemig.com.br  

29/07/2009 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 16.31 
Para: 	Paulo Sérgio Dias Duarte 
Assunto: 	Esclarecimento 04 e 05 - Pregão 25.09 

Prioridade: Alta 

Paulo Sergio, 

Favor manifestar 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 15:03 
Para: Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: Esclarecimento 03,04 e 05 - Pregão 25,09 
Prioridade: Alta 

Suely, 

Estou encaminhando em anexo os pedidos de esclarecimentos 03, 04 e 05 da empresa PRO DAC AR 
CONDICIONADO LTDA enviados via fax, referente ao Pregão 25.09. 

Favor manifestar... 

Obrigada 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 

Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1 331 
* cpeI(i)codernig.coi1i.br  

29/07/2009 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Suely Izabel Correa Lima 

Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 15:32 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Esclarecimento 03,04 e 05 - Pregão 25.09 

Conceição, 
Segue respostas: 

Sim. 
Não. 
Não. 

Mostrar as respostas 2 e 3 para a engenharia (Paulo ou Fernando) para confirmação. 
Se a posição deles for diferente da minha fineza me informar. 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada: qua 29/7/2009 15:03 
Para: Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: Esclarecimento 03,04 e 05 - Pregão 25.09 

Suely, 

Estou encaminhando em anexo os pedidos de esclarecimentos 03, 04 e 05 da empresa PRO DAC AR 
CONDICIONADO LTDA enviados via fax, referente ao Pregão 25.09. 

Favor manifestar... 

Obrigada 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 
2 Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1331 
* cpel@codemig.com.br  

29/07/2009 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 15:03 
Para: 	Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: 	Esclarecimento 03,04 e 05 - Pregão 25.09 
Prioridade: Alta 

Controle: 	Destinatário 	Entrega 

Suely Izabel Correa Lima Entregue: 29/07/2009 15:03 

Suely, 

Estou encaminhando em anexo os pedidos de esclarecimentos 03, 04 e 05 da empresa PRO DAC AR 
CONDICIONADO LTDA enviados via fax, referente ao Pregão 25.09. 

Favor manifestar 

Obrigada 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 
2 Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1 331 
* cpel@codemig.corn.br  

2 9/0 7/2 009 



CODEMIG 
nhia de OccenacôrinontO Econômico de Mirra GerOis 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — 
CODEMIG 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 25/09 - Processo Interno n° 273/09 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Objeto: Licitação para contratação do fornecimento e instalação do sistema da Central de 
Água Gelada para a cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

ESCLARECIMENTO 03 

QUESTIONAMENTO APRESENTADO VIA E-MAIL PELA EMPRESA PRODAC AR 
CONDICIONADO LTDA, em 29/07/09. 
Pela presente, vimos solicitar os esclarecimentos relacionados abaixo: 
1) Qualificação Econômica Financeira 
No item 7.3.3, devemos apresentar comprovante de patrimônio líquido do último 
exercício apurado 
Pergunta: Podemos estar apresentando o balanço do último exercício, onde no 
mesmo consta o valor do patrimônio líquido? 
Sem mais para o momento 
Aten ciosamente 
PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA 
Osmar dos Santos Fragata 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
Sim. 

ESCLARECIMENTO 04 

QUESTIONAMENTO APRESENTADO VIA E-MAIL PELA EMPRESA PRODAC AR 
CONDICIONADO LTDA, em 29/07/09. 
Pela presente, vimos solicitar os esclarecimentos relacionados abaixo: 
No item 2.5.1, página 7, do Memorial Descritivo e Especificações Técnicas consta que 
as unidades resfriadoras de líquido deverão ser dotadas de compressores 
centrífugo/parafuso. Nas tabelas de características principais, páginas 8 e 9 do 
referido memorial, consta compressor centrífugo para as unidades com capacidade = 
1000 TR e compressor parafuso para as unidades com capacidade = 550 TR. 
Pergunta: Para as unidades com capacidade = 550 TR, o compressor pode ser 
centrifugo? 
Sem mais para o momento, subscrevemos-nos 
Atenciosa mente 
PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA 
Osmar dos Santos Fragata 
EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
Não 

Rua Aiuiors, 1.697 - Lourdes Belo Horizonte - MB 

CEP 30140-071 	lei (31) 32078900 

Fax. (31) 3273-3060 - www.coderriig.com.br  

á 



1' CODEIG 
ESCLARECIMENTO 05 

QUESTIONAMENTO APRESENTADO VIA E-MAIL PELA EMPRESA PRODAC AR 
CONDICIONADO LTDA, em 29/07/09. 
Nas tabelas de características principais das unidades resfriadoras, páginas 8 e 9 do 
Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, o refrigerante indicado é o R134a. 
Pergunta: Poderá ser utilizado o refrigerante R123? 
Sem mais para o momento, subscrevemos-nos 
Atenciosamente 
PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA 
Osmar dos Santos Fragata 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
Não 

Belo Horizonte, 29 de julho de 2009. 

L 

Edinea ArCanjo Hosken 
Pregoeira 

CPELJmcsb 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 17:31 
Assunto: 	Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 
Prioridade: Alta 

Senhor(es) Licitante(s), 

Estamos enviando o arquivo em pdf, em anexo , os esclarecimento 03, 04 e 05, referente ao Pregão 25.09. 

Atenciosamente, 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 
2 Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1331 
* cpel@codemig.com.br  

comercial@cetestminas.com. br; karen@cetestminas.com.br; infoheatingcooling.com.br; 
elianecris@heatingcooling.com.br; jam@jamengenharia.com.br; adm@prodac.com.br; 
osmar@prodac.com.br; 	duarte@arcongei.com.br; 	gameiroms@trane.com; 
icarvalho@trane.com; tulio@tuma.com.br; tuma@tuma.com.br  

29/07/2009 



A., ÇÇ?P!!Ç 	Comissão Permamente de Licitação - CPEL 
Relação de licitantes da Pregão 25/09. 

Pregão 25/09 - P1 273/09 

Data para realização da 	06/08/2009 

Resumo do objeto: 
Licitação para fornecimento e instalação do sistema da Central de Água Gelada para a Cidade 
Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

Objeto(s): 

Empresa: Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A. 

Contato 	 E-mail 	 Telefone Fax 
Alexandre Alves de Oliveira 	comercial@cetestminas.com.br; 	(31) 21 12-105Q31) 3491-1 527 

karen(cetestminas.com  . br 

Empresa: Heating & Cooling Tecnol. Termica Ltda 

Contato 	 E-mail 	 Telefone Fax 
Domingos Barchetta Neto 	 info©heatingcooling.com.br; 	 (11) 3931 -990Q1 1) 3931-8181 

elianecris©heatingcooling .com. br 

Empresa: Jam Engenharia Ltda 

Contato 	 E-mail 	 Telefone Fax 
Marlene de Morais 	 jam©jamengeriharia.com.br 	 (31) 3264-23331) 3264-2333 

Empresa: Pro Dac Ar Condicionado Ltda 

Contato 	 E-mail 	 Telefone Fax 
Osmar dos Santos Fragata 	adm@prodac.com.br; 	 (11) 5566-65511) 5563-5200 

osmar@prodac.com.br  

Empresa: Sistema de Climatização Ltda 

Contato 	 E-mail 	 Telefone Fax 
José Duarte 	 duartecarcongel.com.br 	 (31) 3295-66931) 3295-6699 

Empresa: Trane do Brasil I.C. P. Cond. Ar Ltda 

Contato 	 E-mail 	 Telefone Fax 
Manoel Luiz Simões Gameiro 	gameiroms@trane.com; 	 (11) 5014-630Q1 1) 5014-6301 

icarvalho@trane.com  

Empresa: Tuma Minas Instalações Térmicas Ltda 

Contato 	 E-mail 	 Telefone Fax 
Tulio Marcus Carneiro Vasconcelios tulio@tuma.com.br; tuma©tuma.com.br  (31)2111-00931) 2111-0088 

Pá?de 1 - 29/07/2009 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmastercomig.com.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 17:31 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

/ 

E 
ATT08736.0(t (533 Esclarecimentos 03, 

B) 	04eO5Pr,., 
This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

Your message has been successfuiiy reiayed to the foliowing recipients, but the 
requested delivery status notifications may not be generated by the destination. 

comercia1@cetestminas.com.br  
karen@cetestminas.com.br  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 System Administrator [postmaster©heatingcooling.com. br] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 17:36 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivered: Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 

Prioridade: 	 Alta 

Li 
Esclarecimentos 03, 

04 e 05 Pr... 
«Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709» Your message 

Subject: Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 
Sent: 	Wed, 29 Jul 2009 17:31:09 -0300 

was delivered to the foliowing recipient(s): 

Eliane - Heating Coolíng on Wed, 29 Jul 2009 17:35:52 -0300 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Vanderiei Afonso de Saies 
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 17:32 
Assunto: 	 Entregue: Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 2509 290709 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 
Enviada em: 	29/07/2009 17:31 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Vanderlei Afonso de Saies em 29/07/2009 17:36 



Lida: Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Jam Engenharia- Comercial [jamjamengenharia.com. br] 
Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2009 08:07 	 0 3 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Lida: Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 
Prioridade: Alta 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 
Enviada: 29/7/2009 17:31 

foi lida em 30f7/2009 08:06. 

30/07/2009 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 17:31 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1T08709.txt (397 Esclarecimentos 03, 
8) 	04eO5Pr... 

This is an autornaticaiiy generated Delivery Status 
Notification. 

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

jam@jamengenharia.com.br  

1 



Lida: Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Adm Prodac [adm@prodac.com.br] 
Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2009 18:20 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Lida: Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 
Prioridade: Alta 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 
Enviada: 29/7/2009 17:31 

foi lida em 29/7/2009 18:19. 

30/07/2009 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 dejuho de 2009 17:44 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Reay) 

:1 ~_J 
ATr08799.bt (1 Esclarecimentos 03, 

KB) 04 e 05 Pr... 
This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

Your message has been successfuiiy reiayed to the foliowing recipients, but the 
requested delivery status notifications may not be generated by the destination. 

adm@prodac.com.br  
osmar@prodac.com.br  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 José Duarte - Arcongel [duarte©arcongel.com.br] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 18:12 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 

:=_7] 
A1T00607.txt (444 

8) 
Esta é uma confirmaçáo de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 29/7/2009 17:31 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
29/7/2009 18:11 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comigcom.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 17:31 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Deíivery Status Notification (Relay) 

A1T08718bt (393 Esclarecimentos 03, 
6) 	04e05 Pr... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

Your message has been successfuiiy reiayed to the foliowing recipients, but the 
requested delivery status notifications may not be generated by the destination. 

duarte@arcongel.com.br  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 17:31 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

E LI 
ATT08727.txt (505 Esclarecimentos 03, 

B) 	04eOSPr... 
This is an automaticaily generated Delivery Status 

Notification. 

Your message has been successfuily reiayed to the foliowing recipients, but the 
requested delivery status notifications may not be generated by the destination. 

gameiroms@trane.com  
icarvalo@trane.com  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Carvalho, leda [icarvalhoctrane.com] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 17:40 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 

Sua mensagem 

Para: 	 icarvalho©trane.com  
Assunto: 

foi lida em 29/07/2009 17:40. 



¶ CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Juliana Mendonça - TUMA [julianamma@tuma.com.bn  
Enviado em: 	 quarta-feira, 29 de julho de 2009 17:49 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 

Prioridade: 	 Alta 

ATT08809.txt (528 
B) 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos 03, 04 e 05 Pregão 25.09 290709 
Enviada em: 29/7/2009 17:31 

foi lida em 29/7/2009 17:48. 

1 



Hermano M. Pettersen 
Advogado - OAB/MG 51.636 

DROSWALDO BORGES DA COSTA FILHO - DIRETOR PRESIENTE 
DACODEMIG  

Processo Licitatório número 025/09 
Edital de Pregão Eletrônico 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, 
sociedade empresarial, com sede na Rua Henrique Cabral, 
821, no Bairro Aeroporto, na Cidade de Belo Horizonte, no 
Estado de Minas Gerais, com CEP 31.270-760, inscrita no 
CNPJ/MF sob o número 24.016.172/0001-11, neste ato 
representada pelo sócio administrador Alexandre Alves de 
Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro, com cédula de 
identidade de número M-3.677.607, expedida pela SSP/MG, 
inscrito no CPF/MF sob o número 636.118.216-91, com 
residência na Rua Vicência Maria de Jesus, número 286, noi 
Bairro Jardim da Cidade, na Cidade de Betim, no Estado de 
Minas Gerais, com CEP 32.651-060, conforme documento 
de número 01 - Ata de Assembléia Geral Extraordinária 
realizada em 15/06/2009, através de seu procurador 
Hermano Moreira Pettersen, 	brasileiro, casado, : 
advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, da 
Secção de Minas Gerais - OAB-MG, sob o número 51.636, 
com escritório na Avenida do Contorno número 5.491, no 
30. Andar, no Bairro Cruzeiro, na Cidade de Belo Horizonte, •. 
no Estado de Minas Gerais, com CEP de número 30.110-
100, com telefone de número 31 3281 6009 e endereço 
eletrônico h pettersen@consultorialider. com. br, de acordo 
com a procuração, que ora é acostada como documento de 
número 02, vem com fulcro, no Parágrafo 10., do Artigo 41, 
da Lei Federal número 8.666, de 21 de Junho de 1.993 e 
suas alterações, combinado com o Artigo 12, do Decreto de 
número 3.555, de Agosto de 2.000, com o Artigo 18, do 
Decreto de número 5.450 de 31 de Maio de 2.005 interpor. 
a presente 

' 
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Hermano M. Pettersen 
Advogado - OAB/MG 51.636 

IMPUGNACÃO 

em desfavor aos Termos e as Condições do Edital de Pregão 
Presencial de número 025/09, Processo Administrativo de 
número 273/09, pelos fatos e fundamentos a seguir 
aduzidos: 

1 - DA TEMPESTIVIDADE: 

Em 23 (vinte e três) de Julho de 2.009, a CODEMIG - 
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de 
Minas Gerais, ora IMPUGNADA, fez publicar o Edital de Pregão 
Presencial de número 025/09, designando para o dia 06 (Seis) de 
Agosto de 2.009 (Quinta-Feira), para o recebimento das 
propostas, do referido edital. 

Como o Edital é silente, quanto a sua IMPUGNAÇÃO, todavia 
determina no seu Item 1.1, que se aplicará, subsidiariamente, a 
Lei Federal de número 8.666/93, que em seu Parágrafo 10, do 
Artigo 41, disse que o prazo para impugnação é de 5 (cinco) dias 
úteis, antes da data fixada para entrega das propostas, o prazo 
fatal para interposição de impugnação é 30 (trinta) de Julho de 
2.009. 

Portanto, é TEMPESTIVA a IMPUGNAÇÃO apresentada. 

II - DA LEGITIMADADE DE IMPUGNAR: 

O Parágrafo 10, do Artigo 41, da Lei de número 8.666, de 21 de 
Junho de 1.993 e suas alterações, determina que QUALQUER 
CIDADAO seja parte legitima para impugnar edital de licitação 
por irregularidade dessa Lei Federal. 

O "caput" do Artigo 18, do Decreto número 5.450, de 31 de Maio 
de 2.005, recepciona o dispositivo legal acima, ao estabelecer que 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório de pregão 
na forma eletrônica. 

Então, a IMPUGNANTE é parte legitima para interpor tal recurso. 

Página22 de 21 



Hermano M. Pettersen 
Advogado - OAB/MG 51.636 

III - DOS FATOS: 

DO VÍCIO DA MODALIDADE: 

Trata-se do Processo Licitatório de número 025/2.009, na 
modalidade de EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com Sub Item 1.1, do 
instrumento convocatório, em combate, não especifica qual é o 
Regime de Execução, condição prevista no Inciso III, do Artigo 
30, da Lei Federal de número 10.520, de 17 de Julho de 2.002, 
instituiu no âmbito da União, dos ESTADOS, do Distrito Federal, e 
dos Municípios, a modalidade de denominada pregão, combinado 
com o Artigo 22, da Lei Federal número 8.666/1.993. 

O objeto visa à seleção e contratação de empresa especializada 
para o FORNECIMENTO dos equipamentos e dos serviços de 
instalação do Sistema Central de Agua Gelada, conforme 
ESPECIFICAÇOES TECNICAS (?), elecandas no Termo de 
Referência, Anexo 1 e Anexo VII, que são partes do Edital. 

O Sub Item 5.10, do Edital exige a comprovação de Atestado de 
Visita Técnica obrigatória, como condição expressa para participar 
do Edital. Aduz que essa exigência é devida a complexidade 
técnica da contratação, em que o licitante deve ter ciência, 
portanto não caracterizando, assim bens ou serviços COMUNS, 
conforme preceitua o Parágrafo Unico, do Artigo 10., da Lei 
Federal 10.520/2.002, onde em sua dicção define com COMUNS, 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
USUAIS no mercado, o que definitivamente não se enquadra no 
objeto em questão. 

Para corroborar, o Sub Item 7.4.1, do Edital exige que o licitante 
tenha inscrição ou registro no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA, com a habilitação no ramo de 
Engenharia Mecânica. 

11)Também, no Sub Item 7.4.3, do Edital, exige a apresentação de 
01 (Um) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, em nome da \ 
licitante, ou de seu responsável técnico, comprovadamente 
inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA, emitidos com a formalidades contidas flO\ 
Parágrafo 10. e 3., do Artigo 30, da Lei Federa número 
8.666/1.993. 
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12) Ora, se for feita uma leitura atenta ao Parágrafo 10., do Artigo 30, 
da Lei Federal número 8.666/1.993 tem-se que aplica as OBRAS e 
serviços. 

13)Também, no mesmo Sub Item exige que o atestado seja de 
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM A 
CAPACIDADE MINIMA DE 4.600 TR's é cabal concluir que esse 
objeto não é COMUM. 

14)0 Sub Item 7.4.4., ainda, denota-se mais cristalino, ao exigir que 
o profissional técnico da licitante deverá participar de toda 
execução e se substituído, o será por profissional de experiência 
equivalente, mais uma vez não o objeto não é COMUM. 

15)A Lei Federal número 10.520/2.002, ressalta-se que instituiu a 
modalidade de pregão, até no âmbito ESTADUAL admite-se essa 
modalidade, apenas para os serviços COMUNS e o Decreto 
Federal de número 3.555, de 08 de Agosto de 2.000, que aprova o 
regulamento da modalidade de licitação pregão, para aquisição de 
bens e serviços COMUNS, em seu Anexo II, de forma exaustiva 
relaciona os bens e serviços COMUNS e o único item que encontra 
com a mínima proximidade da engenharia é a manutenção, Item 
201  que realmente é comum, todavia não nenhuma 
verossimilhança com o objeto licitado, ainda por a manutenção, 
desse objeto, é acessória de deve ser prestada por 06 (Seis) 
meses e incluída no preço, não havendo nenhuma remuneração 
especifica para está atividade. 

DO VÍCIO DA ISONOMIA: 

16)0 Sub Item 6.1.7, do Instrumento Convocatório estabelece, 
deverá consignar nos preços globais, os tributos incidentes. 

17)Ora, a Contribuição Social Sobre o Lucro é um tributo e seus 
valores dependerão do lucro auferido da licitante, não só nesse 
contrato, mas no próprio desempenho da licitante em outros 
contratos. 

18) Prevendo esse tratamento desigual o Tribunal de Contas da União, 
fez publicar o Acórdão de número 950/2.007, que proíbe tal , 
prática. 
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DO VÍCIO DA IMPESSOALIDADE: 

19) O Sub Item 7.4.2, do Edital, exige a Certificação de ISO 
9001:2000, da licitante, condição, que o Tribunal Federal da la. 
Região - Mandado de Segurança número 1999.01.00.014.752-7, 
que o Ministério Público Federal, em diversos pareceres e o 
Tribunal de Contas da União firmaram entendimento doutrinário e 
jurisprudencial, de que tal exigência não pode ser utilizada como 
critério eliminatório, pelo caráter subjetivo de suas avaliações, 
sendo que somente será permitida tal previsão, tão somente, 
como critério de qualificação, nas licitações do tipo técnica e 
preço, que não é o edital em discussão e desde que não o caráter 
eliminatório. 

20)0 Sub Item 16.3, do Edital, estabelece que as licitantes poderão 
solicitar esclarecimentos até o 50. (Quinto) dia, após a publicação 
do edital, que ocorreu no dia 23 (Vinte e Três) de Julho de 2.009, 
encerando o prazo para esclarecimento no dia 28 (Vinte e Oito) de 
Julho de 2.009, quando a visita técnica ocorrerá no dia 03 (Três) 
de Agosto de 2.009, ou seja, 06 (Seis) dias após o término do 
prazo para esclarecimento, ou que não oferece condições do 
licitante de esclarecer dúvidas, depois de realizada a visita técnica, 
frustrando a capacidade competitiva das licitantes que não estão 
executando trabalhos no local e que conhecem ou pelo menos tem 
obrigação de conhecer todas as condições e as dificuldades para 
se cumprir o objeto desse edital e sobre tudo são detentoras de 
informações e dados que tornam seus preços muito mais 
competitivos, que as demais licitantes, que não tiveram 
oportunidade de estarem executando serviços similares na Cidade 
Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

21)É mister esclarecer que a "NOVA VERSÃO DOS DESENHOS dos 
desenhos 6005/6006 e 6006/6006 - Anexos - Pregão 25/2.009" 
foram inseridas no site da CODEMIG, no dia anterior ao término 
do prazo para esclarecimentos, o que impossibilitou a 
IMPUGNANTE de analisa-los e oferecer questionamentos. 

22)0 Sub Item 16.12, do Edital, estabelece um PREÇO MAXIMO, 
quando na letra da lei deveria haver um ORÇAMENTO 
PREVISTO. 
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23)Ora, se há um preço máximo deve haver um PREÇO MÍNIMO, o 
que se deduz que ele poderá ser utilizado para desclassificação de 
proposta, que contarem abaixo do mínimo. O que por analogia e 
simples alegação se deduz que poderá direcionamento da licitante 
vencedora, principalmente e exclusivamente, para aquelas que 
estão contratadas para execução de serviços na Cidade 
Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

24)Irresignada, o IMPUGANANTE interpõe este Recurso 
Administrativo, já preliminarmente, REQUERENDO a revogação 
deste Edital, por vícios insanáveis. 

IV - DO DIREITO: 

25)A legalidade é a pré condição indispensável do Estado de Direito. 
Todos os Artigos Constitucionais, em última análise, velam por 
este principio e especificamente, os Incisos I. XXV e LXIX, do 
Artigo 50. e o Inciso V, do Artigo 49. 

26)A legalidade não pode ser compreendida de maneira acanhada, de 
maneira pobre. E assim seria se Administrador Público, para 
prover, para praticar determinado ato administrativo, tivesse 
sempre de encontrar arrimo expresso em norma específica, que 
dispusesse exatamente para aquele caso contrário. 

27)Ora, a legalidade é mais ampla do que a mera sujeição do 
Administrador à lei, pois abriga, necessariamente, a submissão, 
também ao Direito, ao ordenamento jurídico, às normas e 
princípios constitucionais. 

DA MODALIDADE: 

28)No Inciso V, do Artigo 60., da Lei 8.666/1.993 disciplina que 
serviços "NÃO COMUNS" devem ter a modalidade de 
CONCORRENCIA, quando o valor estimado seja superior a 25 
(Vinte e Cinco) vezes o limite estabelecido na alínea "c", do Inciso 
1, do Artigo 23, desta Lei Federal. 

29)0 limite estabelecido se refere à CONCORRENCIA, que no valor-
de R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), que\\  
multiplicado por 25 (Vinte e Cinco Vezes) atinge o valor de 	. 
R$ 37.500.000,00 (Trinta e Sete Milhões, Quinhentos MilReais). 
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30)0 preço máximo composto para este certame é de 
R$ 26.183.581,76 (Vinte e Seis Milhões, Cento e Oitenta e Três 
Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Real e Setenta e Centavos), que 
no intervalo estabelecido, sendo certo que deveria ser na 
modalidade de CONCORRENCIA e não de PREGAO 
PRESENCIAL, como definiu o Agente Público. 

31)Ademais o Parágrafo 10.,  do Artigo 22, da Lei 8.666/1.993 define 
com concorrência a modalidade de licitação, em que se comprove 
os requisitos mínimos de qualificação para execução do objeto 
licitado. 

Ora, o Edital exie a comprovação de 01 (Um) ATESTADO DE 
CAPACIDADE TECNICA, não compatível em características, 
quantidades e prazos de execução com objeto licitado, mas é 
específico. 

Aduz, que o objeto deste Edital não é enquadrado como SERVIÇO 
COMUM e sim SERVIÇO ESPECIAL, que deve ser submetido à 
modalidade de CONCORRENCIA e não de PREGAO 
PRESENCIAL. 

Reforça o entendimento da IMPUGNANTE, pois o edital deveria 
definir que o Regime é de Execução Indireta de 
EMPREITADA, conforme a Alínea "b", do Inciso VII, do Artigo 
60., da Lei 8.666/1.993, sendo, então, que o regime deste Edital 
não se enquadra como SERVIÇO COMUM. 

35)0 Decreto de número 3.555, de 08 de Agosto de 2.000, com 
redação dada pelo Decreto 3.784/2.001, que aprova o 
Regulamento para a modalidade de licitação pregão, para 
aquisição de bens e de SERVIÇOS COMUNS, em seu Anexo II, 
Classificação de Bens e Serviços Comuns, elencada em 56 
(Cinqüenta e Seis) os SERVIÇOS COMUNS, isto de forma 
exaustiva, quais seriam aqueles serviços submetidos à aplicação 
da modalidade de pregão. 

36) Ressalta-se, que nesta classificação legal não se encontra nenhum 
serviço similar ao objeto licitado, há, sim, SERVIÇOS COMUNS 
como: jornais, ascensorista, copeiro, garçom, jardineiro, \ 
mensageiro, motorista, secretária, telefonista e etc.. 
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37)Consideram-se bens e serviços NÃO COMUNS aqueles de 
aquisição sob encomenda e de acordo com espedficações 
particulares, que e exatamente o oojeto uesse UILdI e ciii siiuu 

não comum, não poderia ser objeto de pregão, porque fere uma 
lei federal. 

38)Outrossim, se constata que a " NOVA VERSÃO dos desenhos 
6005/6006 e 6006/6006 - Anexos - Pregão 25/2.009", ressata-se 
inserido no site a CODEMIG no dia anterior ao término do prazo 
para questionamento, apesar de ser denominada como NOVA 
VERSAO é um desenho genérico, sem as especificações dos 
equipamentos a ser contratados, o que reforça, ainda mais que os 
equipamentos a serem adquiridos deverão ser especificados, nos 
detalhes pela licitante vencedora, para então serem 
encomendados. Eliminando de vez o caráter COMUM, previsto na 
legislação que rege a modalidade de pregão. 

39)Conclui-se, que a modalidade de pregão não se subordinada a 
legislação específica, todavia deve ser classificada como 
concorrência: 

Primeiro: O objeto licitado não é serviço comum; 

Segundo: Pelo valor previsto para contratação a moralidade 
deve ser de concorrência; 

Terceiro: Exige responsáveis técnicos e atestados técnicos 
específicos, portanto não sendo serviços comuns; 

Quarto: O Regime deveria ser de Execução Indireta de 
EMPREITADA e; 

Quinto: O bem a ser entregue deverá ser fabricado por 
encomenda. 

DA ISONOMIA: 

40)A Proposta Comercial deverá consignar no preço global, onde iá ç  
deverão estar considerados e inclusos os TRIBUTOS e as \, 
CONTRIBUIÇOES são tributos. 
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41)0 Acórdão de número 950/2.007, do Tribunal de Contas da União, 
disciplina o repasse do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, que seu sumário é 
transcrito, "in verbis": 

"Sumário 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. COTAÇÃO DE PREÇO EM 
DESACORDO COM O EDITAL. RESSARCIMENTO DE 
GASTOS COM IRPJ E CSLL EM CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS. DESISTÊNCIA DO PROCESSO 
PELA EMPRESA REPRESENTANTE. 
CONHECIMENTO.RECOMENDAÇÃO." 

42)0 licitante que, por qualquer motivo, descumpre regra expressa 
fixada no edital do certame, fica sujeito às cominações nele 
previstas, inclusive a desclassificação, a serem aplicadas pela 
Administração, que também está estritamente vinculada àquele 
instrumento. 

43)Os processos de fiscalização que tramitam no Tribunal de Contas 
da União não têm o condão de tutelar interesses individuais, mas 
sim de proteger interesses públicos primários e secundários, 
independentemente do tipo ou origem do processo, de modo que 
a desistência do particular autor de representação ou denúncia 
autuada naquela Corte não acarreta, necessariamente, a extinção 
do feito, ainda que solicitada. 

44)Descabe, por injurídica e por constituir acréscimo disfarçado da 
margem de lucro prevista, a inclusão de percentuais ou itens nas 
planilhas orçamentárias de contratos administrativos objetivando 
o ressarcimento de supostos gastos com os impostos diretos IRPJ 
e CSLL, devendo os administradores absterem-se de elaborar os 
orçamentos de referência das licitações com tais parcelas, 
coibindo a prática por meio de disposições editalícias apropriadas. 

45)No que tange ao motivo relativo à cotação de percentual tributário 
em desacordo com a legislação, levanta sobre esse tema 
questionamento muito mais amplo, consistente no próprio 
descabimento de se exigir dos participantes de licitações públicos 
a consideração, como custo do serviço licitado, a ser indicado na..,
proposta, os gastos previstos com os tributos Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro 
líquido - CSLL. 
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46) Da leitura conjunta dos trechos das normas acima citadas, decorre 
que o imposto de renda de pessoa jurídica - IRPJ é um tributo que 
tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica 
ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, e como 
base de cálculo o lucro real, presumido ou arbitrado, 
correspondente ao período de apuração. 

47)Conforme pode ser verificado, existem duas possibilidades 
principais a que podem se enquadrar as pessoas jurídicas: na 
primeira se situam as empresas que são obrigatoriamente 
tributadas pelo lucro real; na segunda, se encontram as empresas 
que podem optar pela tributação pelo lucro presumido. 

48) Registre-se que existe uma terceira situação, em que a empresa 
poderá ser tributada pelo lucro arbitrado, que não será detalhada 
no presente trabalho por tratar-se de situação excepcional, em 
que, por exemplo, houver omissões na apresentação de livros e 
documentos da escrituração comercial e fiscal ou indícios de 
fraudes. 

49)Ocorre que, conforme visto nas normas anteriormente citadas, há 
diferenças relevantes na forma de tratamento entre tributações 
por lucro real e por lucro presumido. No lucro presumido, há 
estipulação de percentual fixo incidente sobre a receita bruta 
auferida pela empresa no período de apuração. 

50)No lucro real, é necessária a apuração do lucro líquido da empresa 
no período de apuração, o qual será ajustado pelas adições, 
exclusões e compensações previstos no RIR. 

51)Ressalte-se que o lucro líquido do período de apuração é obtido 
pela soma do lucro operacional, dos resultados não operacionais e 
das participações. 

52) Entretanto, a diferença mais importante para o caso concreto que 
ora se discute é a impossibilidade de se estabelecer, isoladamente 	ç. 
para um único contrato, qual o valor do lucro líquido auferido no 
período de apuração pela empresa a ser contratada, que pode vir 
a ter prejuízos ou lucros em outros contratos. Ao contrário, 
receita bruta pode ser diretamente indicada para cada contrato da \ 
empresa. 
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53)Desse modo, a não ser que todas as empresas licitantes sejam 
optantes pela tributação por lucro presumido, não há como se 
estabelecer critério isonômico para comparação de propostas de 
preços. 

54) Não há, sobretudo, como se vedar a participação em licitações de 
empresas obrigadas à tributação de IRPJ pelo lucro real, ou 
aquelas que, mesmo desobrigadas, não optarem pela tributação 
pelo lucro presumido, pois tal vedação representaria 
desobediência ao princípio da isonomia e restrição ao caráter 
competitivo do certame. 

55)Tendo em vista, ainda, o disposto na Lei número 7.689/1.988, 
verifica-se que à Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL 
aplicam-se as mesmas normas de apuração e de pagamento 
estabelecidas para o IRPJ, tendo como base de cálculo, como o 
próprio nome sugere, o lucro líquido do período de apuração antes 
da Provisão do Imposto de Renda, ajustado por adições e 
exclusões previstas na legislação da referida contribuição. 

56)Há que se considerar, também, que os citados tributos são 
personalíssimos e associados ao desempenho financeiro da 
empresa, representando custos inerentes à condição particular da 
pessoa jurídica, não diretamente relacionados aos custos do 
contrato isoladamente, havendo a possibilidade, inclusive, de a 
contratada não auferir lucro tributável no exercício. 

57)Em ocorrendo tal situação, o contrato pode vir a ser onerado 
desnecessariamente. 

58) Destaca-se, ainda, a classificação dos tributos segundo o critério 
da repercussão econômica, que consiste em identificar se o tributo 
comporta ou não transferência do encargo financeiro do 
contribuinte de direito para o contribuinte de fato. Tal critério é 
defendido por boa parte da doutrina especializada, além de ser 
utilizado pela jurisprudência dos tribunais superiores, e, 
sobretudo, pelo legislador do Código Tributário Nacional para 
classificação dos tributos como diretos ou indiretos. Tributos como 
o Imposto de Renda são classificados como tributos diretos, por 
não comportarem a transferência do encargo tributário do,--,,,  
contribuinte obrigado por lei (de direito) ao contribuinte de fato. \ 

59)Na mesma linha, Hugo de Brito assim leciona: 

Página tUl de 21 



Hermano M. Pettersen 
Advogado - OAB/MG 51.636 

'( ... ) pode se dizer que o tributo é direto quando o 
respectivo ônus financeiro é suportado pelo próprio 
contribuinte; e indireto quando esse ônus é 
transferido para terceiros. 

Em outras palavras, o tributo é direto quando a 
pessoa legalmente obrigada a seu pagamento suporta 
efetivamente o ônus. Diz-se que é indireto quando a 
pessoa legalmente obrigada a seu pagamento 
transfere o ônus correspondente para terceiros.( ... )'. 

60)A própria Secretaria da Receita Federal - SRF assim o considera: 

'() Neste cômputo, limitar-nos-emos, quanto à 
tributação direta (sobre os rendimentos), ao imposto 
de renda e às contribuições para a seguridade social e, 
quanto à tributação indireta (sobre o consumo), ao 
ICMS, IPI, COFINS e PIS. Esta limitação prende-se 
tanto a questões de ordem prática (falta de dados 
relativos aos impostos patrimoniais e ao Imposto 
sobre a Prestação de Serviços - ISS) como à falta de 
uma análise mais rigorosa quanto ao efeito translação, 
descrito na Seção 02.2, de alguns tributos indiretos 
como o IOF. ( ... ). 

61)Há que se considerar, também, a imprevisibilidade do lucro a se 
realizar, tendo em vista que sua determinação depende do 
conjunto de obras executadas pela empresa, podendo ocorrer 
situação em que a empresa tenha prejuízo no exercício financeiro 
em questão e não tenha IRPJ e CSLL a pagar. 

62)Tal foi o entendimento esposado por André Mendes e Patricia 
Bastos em estudo publicado pela Revista do Tribunal de Contas da 
União, cujo trecho transcreve-se a seguir: 

'(...) Mostra-se bastante lógica essa não-inclusão do 
imposto de renda no BDI, já que por não ser um 
imposto que incide especificamente sobre o 
faturamento, não pode ser classificado como despesa\ \y 
indireta decorrente da execução de determinado 
serviço. 

Página W2 de 21 



Hermano M. Pettersen 
Advogado - OAB/MG 51.636 

Se a contratante concordar em pagar determinada 
taxa percentual do imposto de renda embutida no LDI, 
estará pagando um gasto que na verdade é 
imprevisível, podendo coincidir ou não com o valor 
pactuado como despesa indireta. 

Ademais, pode até ser que ao final do exercício o 
desempenho financeiro negativo de outras obras da 
contratada suplante o lucro obtido com a obra da 
contratante, e aquela, de acordo com a atual 
legislação fiscal, não recolha imposto de renda. Assim, 
teria sido ressarcido à contratada o valor de uma 
despesa que, na verdade, não se efetivara. 

Como a legislação que instituiu a CSLL determina que 
a incidência seja sobre o lucro líquido do exercício, 
excluída a provisão para o imposto de renda, não se 
pode, contabilmente, definir este gasto como sendo 
despesa indireta resultante da execução de alguma 
obra. 

Dessa forma, assim como o IRPJ, não é adequado 
incluir a CSLL no BDI do orçamento da construção 
civil, já que ele não está atrelado ao faturamento 
decorrente da execução de determinado serviço, mas 
ao desempenho financeiro da empresa como um 
todo.( ... )'. 

63)Registre-se, ainda, a existência de estudos da Secretaria de 
Governo e Gestão Estratégica do Estado de São Paulo e da 
Associação Brasiliense de Construtores (ASBRACO) que também 
não consideram o imposto de renda como integrante do BDI. 

64) Por todo o exposto, entende-se que o IRPJ e a CSLL, por serem - 
tributos indiretos não permitem a transferência do seu encargo \ 
financeiro para outra pessoa, ou seja, a pessoa legalmente \D 
obrigada ao seu pagamento suportará efetivamente o ônus. Dessa 
forma, considera-se inadequada a inclusão do IRPJ e da CSLL na\ 
composição do BDI. 	 ----J  
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65)Conceitua1mente, não se pode considerar que o lucro inclua IRPJ e 
CSLL. O Instituto de Engenharia define lucro como: 

"( ... ) parcela destinada a remunerar o custo de 
oportunidade do capital aplicado, capacidade 
administrativa, gerencial e tecnológica adquirida ao 
longo de anos de experiência no ramo, 
responsabilidade pela administração do contrato e 
condução da obra por estrutura organizacional da 
empresa e investimentos na formação profissional do 
seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no 
próprio negócio.( ... )" 

66) Lucro e tributos constituem itens distintos da planilha de formação 
de preços. O lucro, seja líquido ou elemento da receita bruta, 
integra a base de incidência dos tributos em questão. 

67)0 TCU já discorreu acerca da inclusão do IRPJ e da CSLL como 
despesas indiretas no BDI quando da apreciação do TC 
005.906/2003-0, que tratou de Relatório de Auditoria nas obras 
de modernização e adequação do sistema de produção da 
Refinaria Gabriel Passos/MG - REGAP, ocasião em que o Ministro 
Relator Ubiratan Aguiar, no Relatório e no Voto que conduziu no 
Acórdão número 1.542/2003 - Plenário, no essencial, assim se 
manifestou: 

No Relatório: 

"( ... ) 7 As irregularidades enquadradas como graves 
pela SECEX/MG vêm a seguir descritas. 

'1 ...  

19. A nona tem relação com a inclusão indevida no 
Demonstrativo dos Custos Indiretos-Geral, também 
relativo ao Contrato n°. 884.2.009/01-6, firmado com 
a empresa PARANASA Engenharia e Comércio Ltda., 
do imposto de renda, com o percentual de 2,28%, 	Y \ 
da CPMF, com 0,38%. 
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Segundo salientado pela equipe de auditoria, como o 
imposto de renda incide sobre o lucro líquido, valor 
apurado após a efetivação de todos os ajustes 
contábeis, computado, inclusive, nesta fase o BDI, 
não pode tal imposto integrar o referido BDI. Registra 
que, contudo, há divergência nas orientações da 
própria empresa, haja vista que no modelo anexo ao 
Termo de Convite Padrão da REGAP há vedação para 
inclusão do imposto de renda como custo da obra. Já 
no modelo utilizado pelo IERG, área de engenharia da 
sede responsável pelo contrato em foco, há previsão 
para tanto. Quanto à CPMF, há instrução expressa no 
sentido de ser vedada a sua inclusão na elaboração 
do mencionado demonstrativo. 

No Voto: 

"( ... )8.No tocante aos casos identificados pela 
unidade técnica de inclusão indevida nas planilhas de 
formação de preço de alíquota incorreta de ISS 
(Contrato n°. 884.2.003/01-1, firmado com a Jaakko 
Põyry Engenharia Ltda.); de previsão inflacionária 
mensal de 6% sobre o preço de venda, cobrada desde 
o início da execução do contrato, a despeito de 
previsão de reajuste anual (Contrato n°. 
884.2.009/01-61  firmado com a PARANASA 
Engenharia e Comércio Ltda.); de ISS sobre materiais 
(Contrato n°. 884.2.009/01-6, firmado com a 
PARANASA Engenharia e Comércio Ltda.); e de IR e 
CPMF como custo da obra (Contrato n°. 
884.2.009/01-61  firmado com a PARANASA 
Engenharia e Comércio Ltda.); concordo com a 
SECEX/MG de que deva ser buscado o ressarcimento 
dos valores pagos a maior pela PETROBRAS. Todavia, 
considerando que há informação nos autos de que a 
Auditoria Interna da empresa já havia identificado o 
erro em pelo menos duas das situações indicadas, 
recomendando a adoção de providências, entendo 
que, em observância ao princípio da racionalidadê 
administrativa, deva ser inicialmente determinado à 
PETROBRAS que busque, em comum acordo com as 
duas contratadas." 
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68) Nova discussão a respeito da matéria ocorreu no TC 
004.920/2001-9, que tratou de Relatório de Levantamento de 
Auditoria nas obras de construção e recuperação da infra-
estrutura da adutora do Italuís, no Estado do Maranhão, em que o 
Ministro Relator Marcos Bemquerer Costa, no Relatório e no Voto 
aduzidos na Decisão 1147/2002 - Plenário, assim se pronunciou: 

No Relatório: 

"( ... )E não é só. Também não deve compor a taxa de 
BDI a rubrica 'Outros' indicada no subitem 45, à fI. 
732 (vol. 9), apontada pela Secex/MA como despesa 
sem especificação e justificada pela Construtora 
Gautama Ltda., à fI. 109 (vol. principal), como sendo 
a agregação da Contribuição Social sobre o Lucro - 
CSSL, de despesas com consultoria e da CPMF. 
E que somente esta última poderia ser classificada 
como despesa indireta, à base de 0,30%,  conforme os 
termos da Lei n. 9.311/ 1996, que a instituiu. 

Quanto às despesas com consultoria, ressalte-se que 
não há lógica em incluí-la entre as despesas indiretas 
referentes especificamente à obra. 

Por outro lado, a CSSL, instituída pela Lei n. 
7.689/88, segundo o retrocitado estudo, não pode ser 
considerada como despesa indireta porque a base de 
cálculo da contribuição é o valor do resultado do 
exercício antes da provisão para o imposto de renda. 
Assim, em se tratando de um tributo que incide sobre 
o lucro líquido, tendo-o como base de cálculo, não se 
pode incluí-la como despesa indireta. 

Com relação ao percentual de 9,94% - em lugar dos 
0,65% - atribuído ao PIS/PASEP no subitem 3.1, à fi. 
104, que a empresa justificou como a agregação dos 
percentuais relativos ao PIS/PASEP (0,96); IRPJ e 
Contribuição Social sobre o Lucro - CSSL (3,56Vo); \ 
Diferença de ICMS na aquisição de tubos e conexões 
de aço (3,66%); parcela de faturamento devida ao. . 
REFIS (1,76%); cabe ressaltar que tal procedimento

,,
\ 

é também absurdamente irregular. 

Página WS de 21 



Hermano M. Pettersen 
Advogado - OAB/MG 51.636 

Primeiramente, porque, conforme já fartamente 
explanado, a taxa correta a ser atribuída para o 
PIS/PASEP seria de 0,65% e não de 0,96%, conforme 

alegado, consoante os ditames dos Decretos-Lei ns. 
2.495 e 2.499/88. 

Em segundo lugar, porque as outras rubricas 
agregadas não têm cabimento dentro da concepção 
de custo indireto específico da obra. A CSSL, pelos 
motivos já explanados. O IRPJ, pelos mesmos 
fundamentos da CSSL, haja vista que o art. 44 do CTN 
prevê que a base de cálculo deste imposto é também 

lucro líquido. 

A propósito, a ASBRACO - Associação Brasiliense de 
Consultores, em 'Estudo sobre a composição do BDI', 
entende que o Imposto de Renda não integra o 
B DI. (...)" 

No Voto: 

"1 "e.. 

3. O resultado dos trabalhos apurou como principal 
irregularidade a quantificação excessiva do 
percentual da taxa BDI pelas empresas contratadas. 
Considerando os valores envolvidos, que giram em 
torno de R$ 300 milhões e o custo social da obra, 
entendo que a matéria merece atenção especial desta 
egrégia Corte de Contas. 

(...) 

8. Considerando o estágio inicial em que se encontra 
a obra e o potencial lesivo aos cofres públicos, caso 
se confirmem os fortes indícios de majoração de 
preços e da taxa do BDI, mostra-se mais adequada a \ 
alternativa proposta pela Secob, a fim de que se 
possibilite um trabalho conjunto entre a Secex/MA e, J' \ 
a Secob, com vista a analisar com maior profundidade\\ 
as  questões suscitadas, levando em consideração as 
exigências do edital de licitação. 
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A metodologia aceita para o cálculo da referida 
bonificação, bem como as informações constantes do 
TC n. 003.929/2002-8, apenso ao presente processo 
e que trata de auditoria englobando os contratos em 
exame, sobretudo no que tange aos indícios de 
conluio entre as empresas licitantes, em 
contrariedade ao disposto no art. 90 da Lei de 
Licitações e Contratos.( ... )" 

69) Recentemente, o Tribunal, ao apreciar o TC 017.026/2005-3, que 
tratou de Representação formulada por equipe de fiscalização da 
ia Secex acerca de supostas irregularidades no Contrato n°. 
899.2.001.04.4, firmado entre a Petrobras Netherlands B.V. e a 
empresa GDK S.A. com vistas à adaptação da planta da 
Plataforma P-34, assim se pronunciou no Acórdão n°. 1595/2006 - 
Plenário: 

9.5. determinar à Petrobras que: 

9.5.11. exclua dos seus orçamentos parcelas relativas 
ao IRPJ e à CSLL, bem como oriente as licitantes, em 
seus editais, que tais tributos não deverão ser 
incluídos no BDI, por se constituírem em tributos de 
natureza direta e personalística, que onera 
pessoalmente o contrato, não devendo ser repassado 
ao ofertado, conforme, inclusive, conclusões do setor 
jurídico da estatal, mediante o DIP SE)UR/DITRIB 
37216/97 e DIP/Jurídico/JFT 4391/03;( ... )" 

70)Em análise mais ampla, importa destacar que a Administração, 
nos limites da legalidade, deve sempre se pautar pelos princípios 
da razoabilidade e da indisponibilidade do interesse público, no 
sentido da contratação da proposta mais vantajosa. Exigências 
editalícias restritas a aspectos meramente formais que não. J- \ 
traduzem vantagem nem prejuízo aos licitantes ou à contratante\\ 	\' 
não podem prevalecer em detrimento da vantajosidade 
proposta para a Administração. 
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71)Ilustra essa visão mais ampla o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em 
Mandado de Segurança ROMS n°. 16.697-RS, em face de Acórdão 
proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4a  Região. 

72) Essa decisão tratou da possibilidade de contratação de empresa 
para prestação de serviços de forma indireta e contínua, cuja 
proposta não detalhou custos de materiais, apresentando apenas 
preço global. O citado Acórdão se encontra assim ementado: 

Administrativo. 	 Princípio 	 da 
razoabilidade/proporcionalidade. 	Princípio 	da 
vinculação ao edital. Aspectos formais secundários 
sem repercussão no resultado seletivo desejado. 
Ausência de prejuízos à Administração e demais 
licitantes. 

A atividade estatal deve ser analisada pela ótica dos 
fins 	públicos 	colimados 	(princípio 	da 
proporcionalidade/razoabilidade), nos limites da 
legalidade. Dentro desta concepção deve ser 
estabelecida a vinculação ao edital, o que não 
significa a submissão ao formalismo a ponto de fazer 
exigências inúteis ou desnecessárias à licitação, 
especialmente quando a irregularidade apresentada é 
irrelevante e não causa prejuízo algum à 
Administração ou aos demais licitantes.(...)'. 

73)Sendo assim, considerando a complexidade na definição da base 
de cálculo dos referidos tributos, variável de acordo com o regime 
de tributação da pessoa jurídica; considerando a impossibilidade 
de estipulação de critério objetivo e isonômico para comparação 
de propostas de preços de licitantes sujeitas a regimes de 
tributação diferentes; considerando que o IRPJ e a CSLL 
constituem-se em tributos diretos, que não comportam a 
repercussão econômica; considerando a imprevisibilidade do lucró\\  
do  exercício de licitantes. 

•-, 
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74)Entende-se que cabe ao TCU firmar entendimento acerca da 
matéria em exame no sentido de que não devem constar, em 
editais de licitação, cláusulas que exijam a cotação de Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido - CSLL, e de que não devem ser incluídos tais tributos nas 
parcelas relativas aos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI. 

75)Convém ao TCU, ainda, determinar ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - MPOG que instrua toda a Administração 
Pública Federal a excluir dos seus orçamentos parcelas relativas 
ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e à Contribuição 
Social sobre Lucro Líquido - CSLL, bem como a orientar aos 
licitantes, nos próximos editais de licitação, que não incluam, em 
suas propostas, tais tributos nas parcelas relativas aos Benefícios 
e Despesas Indiretas - BDI. 

76)Conclui-se, que o Edital não poderia incluir que as contribuições 
deverão estar incluídas no preço ofertado. 

77)A IMPUGNANTE insurge porque a IMPUGNADA não respeitou os 
princípios básicos da legalidade, razoabilidade, impessoalidade, 
imparcialidade, igualdade, publicidade, moralidade, probidade 
administrativa, competitividade e justo preço, bem como pelos da 
seleção e comparação objetiva de licitantes e propostas. 

Diante de todo o exposto, a IMPUGNANTE vem requerer: 

V - DOS REQUERIMENTO: 

Que a impugnação seja aceita tempestiva; 

80)Que o IMPUGNANTE seja reconhecido com parte legitima para 
interpor esta impugnação. 

81)Que o Edital de Pregão Eletrônico de número 25/09, seja revogado 
por vícios insanáveis, pelos fundamentos legais apontados na Ç\ 
impugnação. 

82)Alternativamente, apenas por prevenção, caso esta impugnação\J 
seja indeferida, requer que sejam encaminhados os autos à 
consideração superior. 
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83) E propondo que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 

Conheça da presente impugnação e converta em 
representação, por atender aos requisitos do Artigo 237, do 
RI/TCMG. 

Conheça a complexidade na definição da base de cicuIo dos 
referidos tributos, variável de acordo com o regime de 
tributação da pessoa jurídica. 

Conheça a impossibilidade de se definir a modalidade deste 
Edital, como Pregão Presencial. 

Conheça a impossibilidade de estipulação de critério objetivo 
e isonômico para comparação de propostas de preços de 
licitantes sujeitas a regimes de tributação diferentes; 
considerando que o IRPJ e a CSLL constituem-se em tributos 
diretos, que não comportam a repercussão econômica no 
contrato. 

Conheça a imprevisibilidade do lucro do exercício de 
licitantes, firme entendimento acerca da matéria em exame 
no sentido de que não devem constar, dos orçamentos 
elaborados no âmbito de toda a administração pública, 
parcelas relativas ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - 
IRPJ e à Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL.. 

84)"Ex positis" é com serenidade e confiança, que a IMPUGNANTE, 
à vista de todo narrado e em respeito ao direito, espera e 
REQUER, que seja o deferimento desta impugnação. 

Termos em que espera deferimento. 

Belo Horizonte, 30 (trinta) de Julho de 2.009. 

ml 

ALEXANDRE ALMES  DE OLIVEIRA 
CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 

DI RETO 

HERMANO(r4OREIrA PETTERSEN 
ADVOGADO - OA/MG 51.636 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, 
sociedade empresarial, com sede na Rua Henrique Cabral, 821, no 
Bairro Aeroporto, na Cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas 
Gerais, com CEP 31.270-760, inscrita no CNPJ/MF sob o número 
24.016.172/0001-11, neste ato representada pelo diretor Alexandre 
Alves de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro, com cédula de 
identidade de número M-3.677.607, expedida pela SSP/MG, inscrito no 
CPF/MF sob o número 636.118.216-91, com residência na Rua Vicência 
Maria de Jesus, número 286, no Bairro Jardim da Cidade, na Cidade de 
Betim, no Estado de Minas Gerais, com CEP 32.651-060, conforme 
documento de número 01 - Ata de Assembléia Geral Extraordinária 
realizada em 15/06/2009. 

OUTORGADO: HERMANO MOREIRA PETTERSEN, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito na OAB/MG sob o número 51.636 com escritório na 
Cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, à Avenida do 
Contorno, número 5.491, 30. Andar, no Bairro Cruzeiro, com CEP 
30.110-100. 

PODERES: São conferidos aos OUTORGADOS os poderes "ad judicia 
et extra"

`
em qualquer juízo, instância ou tribunal, ainda que 

administrativos, podendo propor contra quem de direito as ações 
competentes e defender as contrárias, seguindo e acompanhando umas 
e outras até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-
os, sendo lhes conferidos, ainda poderes especiais para requerer 
benefícios da Justiça Gratuita, desistir, transigir, firmar compromissos e 
acordos, receber e dar quitação, tão somente, até a decisão que julgar 
ou não o mérito. 

RESSALVAS: Nos poderes especiais ora conferidos, não está incluído o 
poder de confessar em juízo ou fora dele. O OUTORGANTE se obriga a 
informar qualquer alteração de endereço, sob pena dos OUTORGADOS 
não se responsabilizarem por qualquer tipo de dano, que porventura 
venha ocorrer em decorrência de mudança de endereço. 

SUBSTABELECIMENTO: A presente procuração poderá ser 
substabelecida, no todo ou em parte. 

Belo Horizonte, 30 de Julho de 2.009. 

.4 .  

- 

CETEST MINAS ENG HARIA E SERVIÇOS S/A 
Alexandre Alves de Oliveira 

Diretor 
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CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 
CNPJ 24.01  3.T2/O001-l1 

'JIRE: 2130330703- 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 .02.2007 
FLS: 01/09 

HORA, DATA E LOCAL: Ás 10:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2.007, reuniram-se em 
Assembléia Geral Extraordinária, a totalidade dos acionistas, na sede da Companhia à Rua 
Henrique Cabral, no 821 - Bairro Aeroporto - Belo Horizonte - MG - CEP: 31270-760, 
dispensada a publicação de Editais, face ao exposto no parágrafo 41  do artigo 124 da Lei 
6.404176. 
QUORUM: Presentes os acionistas Célio Vieira de Moares, Irandi Izidoro de Souza e Maurício 
Marcellini Medeiros representando a totalidade do capital social. 
COMPOSIÇAO DA MESA: Presidente: Alexandre Alves de Oliveira: Secretária Cristina Sinara 
da Silva. ORDEM DO DIA: a) Alteração no Estatuto Social. b) Consolidação do Estatuto Social. 
c) Ratificação de toda a Diretoria com seus respectivos mandatos. 

a) ALTERAÇAO NO ESTATUTO SOCIAL 
Fica alterado o Artigo 21. que passa a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 2° - A sociedade tem por objeto: 

a) Elaboração de projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência 
técnica, operação e manutenção predial e industrial de: 

ai) instalações elétricas em baixa, média e alta tensão; 
subestações, 	 . 
quadro etric 	i os, luminação e tomadas, 	 . . 
redes elétricas e lógicas estabilizadas e aterrads: 	

/ a 	 j 5'1 	ruF-'o  nradore 	 - 
a.6) no breaks: 	 1 	. 

sistemas deproção contra descargas atmos 	- 
a 9) sistemas eletronicos  
aiO) sistemas de controle de acesso:  
a.1i) sistemas de circuito fechado de televisão; 	 .. - 

sistemas de cabeamento estruturado; 
sistemas de sonorização; 
sistemas de prevenção, detecção e combate a incêndio; 
sistemas de telefonia; 
instalações hidráulicas; 
instalações sanitárias; 

aiS) sistemas de ar condicionado, refrigeração, ventilação e exaUstão 
mecânica; 

instrumentação; 
serviços complementares de construção civil, alvenaria, carpintaria, 

pintura, gesso, forros, esquadrias, divisórias, vidraçaria, marcenaria e 
serralheria; 

supervisão, controle e automação: 
atividades de apoio a sistemas correlacionados com as atividades 

supram e n cio nadas. 
manutenção em elevadores 

: CE1ST ' 



C()NSULTOÇ'IA - TERCEI!zAçÃo - MA.?LfrE!cÃo - REP!RCS 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA 
CNPJ: 24.016.172/0001-11 

1IRE: 3130333708-; 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2007 
FLS: 02109 

Projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência técnica e 
manutenção de instalações eletromecânicas e sistemas industriais. 
Montagens industriais 
Higienização robotizada e mecanizada de dutos e acessórios de sistemas de 
ar condicionado. 
Administração predial, gerenciamento técnico-administrativo-financeiro de 
atividades de infra-estrutura e de apoio de complexos prediais e industriais 
Comércio, exportação e importação de materiais, peças, equipamentos e 
sistemas correlacionados com as atividades supramencionadas. 
Recondicionamento e reforma de equipamentos eletromecânicos e 
compressores. 
Participação em outras sociedades. 

Parágrafo Único - Eventuais serviços de engenharia serão sempre confiados a 
profissionais habilitados, devidamente registrados no CREA, os quais terão plenaa 	de 
no exercicio de suas funções 	 , 

b) CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL  
4. , BDE 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS 
ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO 1 - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

Artigo 1 - Cetest Minas Engenharia e Serviços S/A, com sede e foro em Belo Horizonte - MC, 
à rua Henrique Cabral, n.° 821 - Bairro Aeroporto - CEP: 31270-760, poderá a critério da 
Diretoria e observadas as restrições legais, criar filiais, agências, sucursais, escritórios Ou 
representações em qualquer ponto do território 

Artigo 21  - A sociedade tem por objeto: 

a) Elaboração de projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência 
técnica, operação e manutenção predial e industrial de: 

ai) instalações elétricas em baixa, média e alta tensão. 
subestações: 
quadro elétricos, iluminação e tomadas; 
redes elétricas e lógicas estabilizadas e aterradas: 
grupo geradores: 
no breaks; 

- 	iç, C€TST MM1'LP 



CONSULTOR/A - TERCEIR/ZA CÃO - PVANUTE!CÂC - 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA 
CF'JPJ: 24.C16.172'000i-1 1 

NIRE. 130008- 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2007 
FLS: 03109 

banco de baterias 
sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; 
sistemas eletrônicos; 

aiO) sistemas de controle de acesso; 
ai 1) sistemas de circuito fechado de televisão; 

sistemas de cabeamento estruturado; 
sistemas de sonorização; 
sistemas de prevenção, detecção e combate a incêndio, 
sistemas de telefonia: 
instalações hidráulicas, 
instalações sanitárias; 
sistemas de ar condicionado, refrigeração, ventilação e exaustão 

mecânica; 
instrumentação; 
serviços complementares de construção civil, alvenaria, carpintaria, 

pintura, gesso, forros, esquadrias, divisórias, vidraçaria, marcenaria e 
serralheria; 

supervisão, controle e automação; 
atividades de apoio a sistemas correiaccnadcs com as ativ:dades 

supram e n cio nadas 
manutenção em elevadores. 

Projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência técnica e 
manutenção de instalações eletromecânicas e sistemas industriais. 
Montagens industriais 
Higienização robotizada e mecanizada de dutos e acessórios de sistemas de 
ar condicionado. 
Administração predial, gerenciamento técnico-administrativo-financeiro de 
atividades de infra-estrutura e de apoio de complexos prediais e industriais. 
Comércio, exportação e importação de materiais, peças, equipamentos e 
sistemas correlacionados com as atividades supramencionadas. 
Recondicionamento e reforma de equipamentos eletromecânicos e 
compressores. 
Participação em outras sociedades. 

Parágrafo Único - Eventuais serviços de engenharia serão sempre confiados a 
profissionais habilitados, devidamente registrados no CREA, os quais terão plena autoridade 
no exercício de suas funções. 

Artigo 3° - O prazo de duração da sociedade é ilimitado 
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CONSULTOR/A - TERCEIR/ZAÇÃO - Nur.E'co - 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 
CNPJ: 24C16.l?2,'OOOl-1 1 

JIRE 1303O0708-! 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 .02.2007 
FLS: 04/09 

CAPÍTULO II - DO CAPITAL, AÇÕES E DELIBERAÇÕES 

Artigo 41  - O Capital Social é de R$500.000,0() (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 
(quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 

Parágrafo 10  Todas as ações terão forma nominativa. 

Parágrafo 21  - As ações poderão ser representadas por cautelas ou títulos 
múltiplos, que serão assinadas por dois diretores. 

Parágrafo 3° - A cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas deliberações 
sociais. 

Artigo 51  - De acordo com as disposições legais vigentes a sociedade poderá criar ações 
preferenciais, sem direito a voto as quais terão prioridade na distribuição de dividendos. 

Artigo 60  - Nos casos de aumento de capital, OS acionistas receberão ações bonificadas ou 
gozarão de preferência na subscrição de novas ações na mesma proporção, espécie e classe 
das que possuirem, observado o disposto no artigo 171 da Lei 6.404 de 15/1 2/1 976. 

Parágrafo único - Mediante aprovação da Assembléia Geral, com acionistas que 
representem mais de 3/4  (três quartos) do capital social com direito a voto, a sociedade poderá 
alterar as classes das ações existentes, independentemente da concordância dos titulares das 
ações atingidas pelas alterações 

CAPITULO III - DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Artigo 7° - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente no decorrer do quadrimestre 
seguinte ao término do exercício social, depois de cumpridas todas as formalidades legais 
aplicáveis e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma da lei, ou do estatuto. 

Parágrafo único - A Assembléia Geral escolherá o acionista que deverá presidi-
la, e este, um secretário, para a composição da mesa que dirigirá os trabalhos. 

Artigo 81  - Somente poderão tomar parte na Assembléia Geral com direito a voto, os acionistas 
cujas ações ordinárias nominativas estejam inscritas em seus nomes no livro competente, e 
sem direito a voto, os detentores de outras ações que tenham sido depositadas com três dias 
de antecedência na sede da sociedade ou em estabelecimento bancário, mediante exibição do 
respectivo certificado de depósito. 



CONSULTOR/A - TERCEIR/ZAÇÃO - MANUTEriCÃQ •. CPÃ/Os 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA 
CNPJ: 24.e6.1»2,'OOo1-1 1 

NIRE: 13033O70d-' 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2007 
FLS: 05/09 

CAPiTULO IV - DA DIRETORIA 

Artigo 90 - A sociedade será administrada por uma diretoria, composta de 02 (dois) a 15 
(quinze) membros sem designação especifica, residentes no país, acionistas ou não, com 
mandato de 03 (três) anos, eleitos ou reeleitos pela Assembléia Geral, a quem caberá a 
representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele. 

Parágrafo 10 - Os diretores serão considerados investidos em seus cargos, após 
a assinatura do termo de posse no livro de Reuniões de Diretoria e conservar-se-ão em 
exercício, até a posse de seus sucessores. 

Parágrafo 21  - Os membros da Diretoria distribuirão entre si os encargos da 
administração da sociedade, podendo adotar títulos que definam as suas funções. 

Parágrafo 30 - A diretoria reunir-se-á quando os seus membros julgarem 
conveniente, lavrando-se no livro próprio atas de suas decisões que serão tomadas por maioria 
dos votos. 

Parágrafo 4° - Nas ausências ou impedimentos temporários os diretores 
remanescentes acumularão as funções do faltante. 

Parágrafo 5° - Os diretores distribuirão entre si a remuneração global e as 
eventuais verbas de representação votadas pela Assembléia Geral, respeitando as limitações 
legais. 

Artigo 100 - É da competência dos diretores, em conjunto ou isoladamente, a representação 
ativa e passiva da sociedade em todos os atos, que envolvam a responsabilidade social, 
inclusive para alienar ou gravar bens móveis e imóveis, transigir e renunciar a direitos, contrair 
obrigações, prestar fianças, cauções ou quaisquer 	outras modalidades de garantias 
fidejussórias, observando o disposto nos parágraíos seguintes: 

Parágrafo 1° - As assinaturas dos diretores poderão ser supridas pelas de 
procuradores legalmente constituídos, na medida dos poderes expressos nos referidos 
instrumentos, sendo que a exceção dos mandatos outorgados com os poderes da cláusula 'ad 
judicia et extra", todos os demais terão vigência pelo prazo máximo de 2 (dois) anos. 

Parágrafo 2° - É vedado a qualquer diretor, bem como aos procuradores 
constituídos, sob qualquer pretexto, utilizar a denominação social, e, especialmente, gravar 
bens móveis e imóveis, prestar fianças, cauções, avais ou praticar liberalidade que possam 
envolver a responsabilidade ou criar obrigações da sociedade para com terceiros, excetuando 
as que forem de interesse de empres 	Igadas, associadas ou integrantes do grupo 
empresarial. 	 ____ 	..,ILF 	L 
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CONSULTORIA - TERCEIRIZ CÃO - 	tjTEJc.Ão - 

- 	 CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS 5/A 
CF'PJ 24.015.'172/3001-1 

4lRE: i 303CO70d- 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01/1212005 
FLS: 06/09 

Parágrafo 30  - É obrigatória a assinatura conjunta de 2 (dois) diretores para: 

constituir procuradores e autenticar cautelas, títulos múltiplos ou ações 
representativas do capital social da empresa; 

alienar bens imóveis e constituir garantias reais sobre os mesmos. 

Parágrafo 41 - É obrigatória a assinatura conjunta de 1 (um) diretor e 1 (um) 
procurador para a emissão, aceite, endosso e aval de notas promissórias, letras de câmbio e 
quaisquer títulos representativos de obrigações a favor de terceiros, bem como para prestar 
fianças, cauções ou quaisquer outras modalidades de garantias fidejussórias, exceção feita em 
cheques, duplicatas e ordens de pagamento. 

Parágrafo 51  - É obrigatória a assinatura conjunta de 1 (um) diretor e 1 (um) 
procurador, ou de 2 (dois) procUradores, para a emissão, aceite e endosso de cheques, 
duplicatas e ordens de pagamento. 

Parágrafo 60  - Será suficiente a assinatura de 1 (um) único diretor ou procurador, 
para a assinatura de contratos de obras, bem como para o endosso de cheques, duplicatas ou 
ordens de pagamento, desde que destinados a depósito ou crédito em conta corrente da 
sociedade, e para dar quitação e praticar todos os atos não especificamente citados nos 
parágrafos anteriores. 

Parágrafo 70  - É obrigatória a assinatura conjunta de 3 (três) diretores, para 
prestar fianças, avais ou assumir quaisquer outras responsabilidades em beneficio de pessoas 
estranhas à sociedade. 

CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 11° - A sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, que será 
instalado pela Assembléia Geral com as condições e atribuições previstas em lei. 

Parágrafo único - Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será composto por 3 (três) 
membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no país, com 
mandato e remuneração fixados de acordo com o disposto nos artigos 161 e 162 da Lei 
6.404/1976. 

Artigo 120 - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo que no fim 
de cada exercício serão levantados o balanço patrimonial, a demonstração de lucros e 
prejuízos acumulados e a demonstração das origens e aplicações de recursos. 



CONSULTOR/A - TERCEIRIZAÇÃO 
- 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 
CNPJ 24.01517210001-11 

NIRE: 1303&070.- 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 /1212005 
FLS: 07109 

CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOC!AL, BALANÇO E LUCROS 

Artigo 131 - Do lucro líquido verificado serão destinados 5% (cinco por cento) para o fundo de 
reserva facultadas em lei, gratificação aos administradores e distribuição de dividendos ao 
acionistas. 

Parágrafo 10 
- Em cada exercício os acionistas terão direito a um dividendo 

mínimo de 15% (quinze por cento) do lucro liquido operacional, observado o disposto no 
parágrafo 31 do artigo 202 da Lei 6.604/1 976. 

Parágrafo 2° - Os dividendos não reclamados no prazo de 03 (três) anos 
contados da publicação da ata da Assembléia Geral que os conceder, prescreverão em favor 
da sociedade. 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 141 - No caso de dissolução da sociedade compete a Assembléia Geral determinar o 
modo de liquidação e nomear o liquidante. 

Artigo 151 - Aplicam- se aos casos omissos os dispositivos legais vigentes. 

Artigo 161 - Fica eleito para dirimir os conflitos e esclarecer as dúvidas oriundas deste estatuto, 
o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com renúncia a qualqLler outro 
por mais privilegiado que seja. 

c) RATIFICAÇÃO DA DIRETORIA 
Ratifica-se toda a Diretoria, com seus respectivos mandatos, que fica composta da seguinte 
forma: 

LEONARDO MESQUITA GRANDI, brasileiro. casado. engenheiro mecânico, portador da CI n° 
5.981/D CREA!MG e do CPF n° 050.534.807-10, residente e domiciliado à Rua Cassiporé, n° 
93 - ap. 202 - Bairro Anchieta - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.310-430, com mandato 
iniciando em 0110712006 e terminando em 30/06/2009; 
EVALDO CESAR MAIA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cl no M-
3.586.202/SSP-MG e do CPF n° 577.559.146-1 5, residente e domiciliado à Rua Bela Vista, n° 
123 - Ap. 102 - Bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.730-000, com 
mandato iniciando em 0110712006 e terminando em 30/06/2009; 
ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cl 
n° 3.677.607/SSP-MG e do CPF n° 636.118.216-91, residente e domiciliado à Rua Vicência 
Maria de Jesus, n° 286 - Bairro Cidade Jardim - Betim - MG - CEP: 32.651-060, com 
mandato iniciando em 011q~ e terminando em 3 0/O 6/2009; w~ ~ E ~W#1 



CONSJLTOR!A - TERCE!R!zçÃn - / Ah-'/jr,. 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 
CNPJ 24.015.17213001-1 

JIRE: 1 30300708-1 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01/1 212005 
FLS: 0BI09 

DAVID ESCUDERO MARQUES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cl n° 
9.444 .429-8ISSP-SP e do CPF n°031.939.198-lo, residente e domiciliado à Rua Rio Verde, n° 
998 - São Paulo - SP, com mandato iniciando em 0110712006 e terminando em 
30/06/2009; 
MAURÍCIO MARCELLINI MEDEIROS, brasileiro, separado judicialmente, técnico em 
edificações, portador da CI no M-2.443.701-SSP/MG e do CPF no 581.755.556-53, residente e 
domiciliado à Rua Rio de Janeiro, n° 2.121 - Ap. 1.001 - Bairro de Lourdes - Belo Horizonte --
MG - CEP: 30.160-042, com mandato iniciando em 01/07/2006 e terminando em 
30/06/2009: 
ROBSON DE SOUSA BORGES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cl n° 
42.102/D CREA/MG e do CPF n° 456.629.596-68, residente e domiciliado à Rua Coronel José 
Benjamin, n° 1020 - Ap. 802 - Bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.720-
430, com mandato iniciando em 01/07/2006 e terminando em 30/06/2009; 
MARCO TULJO CARDOSO GONTIJO, brasileiro, casado, engenheiro eletncista, portador da 
Cl n° M-3.590.560/SSP/MG e do CPF n° 725.727.956-04, residente e domiciliado à Rua 
Jacutinga, n° 495 - ap. 202 - Padre Eustàquio - Belo Horizonte - MG - CEP. 30730-430, com 
mandato iniciando em 0110712006 e terminando em 30/06/2009: 
ALDAYR DE SOUZA, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cl n° 
22.463/SS 3-AP e registro no CREA!RJ n° 32782/D e do CPF n° 017.415.192-68, residente e 
domiciliado à Rua Humberto Rosa Teixeira, n° 206 - Bairro Santa Amélia - Belo Horizonte - 
MG - CEP: 31.560-400, com mandato iniciando em 01/07/2006 e terminando em 
30/06/2009; 
JOSÉ OSVALDO DO CARMO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da 
identidade n° M-33.310/SSP/MG e do CPF n° 130.007.566-04, residente e domiciliado à Rua 
Engenheiro Correia, n°261 - Bairro Nova Floresta - Belo Horizonte MG - CEP: 31140-340, 
com mandato iniciando em 01/07/2006 e terminando em 30/06/2009; 
EDUARDO ALVES CARVALHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da 
identidade n° 11.736.753/SSP/SP e do CPF n° 017.915.508-35, residente e domiciliado a Rua 
Dr. Fadlo Hadair, n° 75 - Ap. 51 - Bairro Vila Olimpia - São Paulo - SP - CEP: 04545-050, 
com mandato iniciando em 01/07/2006 e terminando em 30/06/2009: 
FÁBIO IZIDORO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido em 11/08/1979, engenheiro 
mecânico, portador da identidade n° M-8.529.403/SSP-MG e CPF n° 042.373.456-37, residente 
e domiciliado à Rua Vicente de Paula Almeida, n° 48 - Apto. 1502-B - Bairro Silveira - MG - 
CEP: 31140-470, com mandato iniciando em 01/02/2007 e terminando em 30/06/2009. 



CONSULTOR/A - TERCE/RIZA CÃO - MANUT/CÃO - 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 
CNPJ 2401l72I300-1 

NIRE: 2130500, 08- 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01/12/2005 
FLS: 09/09 

QUORUM DE DELIBERAÇÕES - Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou livre a 
palavra e como ninguém dela fizesse LISO, suspendeu os trabalhos para a lavratura desta ata 
no livro próprio, o que fiz. Reiniciados os trabalhos, foi esta lida aos presentes que a 
aprovaram por unanimidade. Confere com o original. (a) Cristina Sinara da Silva - Secretária 
dos Acionistas. (a) Alexandre Alves de Oliveira - Presidente da Mesa. 

Alexandre Alvd de Oliveira 
Presidente da Mesa 

Cristina Jnara da Silva 
Secretária 

JUNTA COMERCIAL DO ESTAD DE MINAS G OERAIS 
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 370404 3 
I)ATA: 28/03/2007 	PROTOCOLO: 071184694 

ItCETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/M 
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PROCURAÇÃO 

OLJTORGANTE: CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, sociedade 
empresarial, com sede na Rua Henrique Cabral, 821, no Bairro Aeroporto, na Cidade 
de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, com CEP 31.270-760, inscrita no 
CNPJ/MF sob o número 24.016.172/0001-11, neste ato representada pelos diretores 
Alexandre Alves de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro, com cédula de identidade 
de número M-3.677.607, expedida peia SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o número 
636.118.216-91, com residência na Rua Vicência Maria de Jesus, número 286, no 
Bairro Jardim da Cidade, na Cidade de Betim, no Estado de Minas Gerais, com CEP 
32.651-060 e Fábio Izidoro de Souza, brasileiro, solteiro, Engenheiro, com cédula de 
identidade de número M-8.529.403, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o 
número 042.373.456-37, com residência na Rua Vicente de Paula Almeida, número 
48, no Bairro Silveira, na Cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, com 
CEP 31.140-470, conforme documento de número 01 - Ata de Assembléia Geral 
Extraordinária realizada em 15/06/2009. 

OUTORGADO: HERMANO MOREIRA PETTERSEN, brasileiro, casado, advogado, 
inscrito na OAB/MG sob o número 51.636 com escritório na Cidade de Belo Horizonte, 
no Estado de Minas Gerais, à Avenida do Contorno, número 5.491, 30•  Andar, no 
Bairro Cruzeiro, com CEP 30.110-100. 

PODERES: São conferidos aos OUTORGADOS os poderes 'ad judicia et extra", em 
qualquer juízo, instância ou tribunal, ainda que administrativos, podendo propor 
contra quem de direito as ações competentes e defender as contrárias, seguindo e 
acompanhando umas e outras até final decisão, usando os recursos legais e 
acompanhando-os, sendo lhes conferidos, ainda poderes especiais para requerer 
benefícios da Justiça Gratuita, desistir, transigir, firmar compromissos e acordos, 
receber e dar quitação, tão somente, até a decisão que julgar ou não o mérito. 

RESSALVAS: Nos poderes especiais ora conferidos, não está incluído o poder de 
confessar em juízo ou fora dele. O OUTORGANTE se obriga a informar qualquer 
alteração de endereço, sob pena dos OUTORGADOS não se responsabilizarem por 
qualquer tipo de dano, que porventura venha ocorrer em decorrência de mudança de 
endereço. 

SUBSTABELECIMENTO: A presente procuração poderá ser substabelecida, no todo 
ou em parte. 

Belo Horizonte, 30 de Julho de 2.009. 

1 Lt 
CETEST MINAS ENGE ARIA E SERVIÇOS S/A 

Alexandre Alves de Oliveira 
Diretor 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 
/ 	Fábio Izidoro de Souza 

Diretor 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2009 15:12 
Para: 	Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: 	Impugnação ao edital Pregão 25.09 
Prioridade: Alta 

Suely, 
Estou enviando em anexo, impugnação ao edital Pregão 25.09, em arquivo pdf... 
Obrigada.. 

Conceição Saies 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 

Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: 1-55 (31) 3273-1 331 
* cpel4codemig.com.br  

30/07/2009 
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CODEMIG,  
ODE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 25/2009 - PROCESSO INTERNO 273/09 

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

No processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL 25/2009, que objetiva a contratação 
do fornecimento e instalação do sistema da Central de Agua Gelada para a Cidade 
Administrativa do Estado de Minas Gerais, com abertura designada para o dia 6 de 
agosto de 2009, apresentou a interessada CETEST MINAS ENGENHARIA E 
SERVIÇOS S/A, em data de 13.02.2009 às 15:29 horas, pelo expediente 
protocolizado (Sede da CODEMIG), IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, nos seguintes 
termos, na integralidade: 

DR. OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO - DIRETOR 
PRESIDENTE DA CODEMIG 

Processo Licitatório número 025109 
Edital de Pregão Eletrônico 

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, 
sociedade empresarial, com sede na Rua Henrique 
Cabral, 821, no Bairro Aeroporto, na Cidade de Belo 
Horizonte, no Estado de Minas Gerais, com CEP 31.270-
760, inscrita no CNPJ/MF sob o número 
24.016.172/0001-11, neste ato representada pelo sócio 
administrador Alexandre Alves de Oliveira, brasileiro, 
casado, Engenheiro, com cédula de identidade de 
número M-3.677.607, expedida pela SSP/MG, inscrito 
no CPF/MF sob o número 636.118.216-91, com 
residência na Rua Vicência Maria de Jesus, número 286, 
no Bairro Jardim da Cidade, na Cidade de Betim, no 
Estado de Minas Gerais, com CEP 32.651-0601  
conforme documento de número 01 - Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 
15/06/2009, através de seu procurador Hermano 
Moreira Pettersen, brasileiro, casado, advogado, 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, da Secção 
de Minas Gerais - OAB-MG, sob o número 51.636, com. 
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CODEMIG 
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escri ório na Avenida do Contorno número 5.491, no 
30• Andar, no Bairro Cruzeiro, na Cidade de Belo 
Horizonte, no Estado de Minas Gerais, com CEP de 
número 30.110-100, com telefone de número 31 3281 

	

6009 	e 	endereço 	eletrônico 
hpettersen@consultorialider.com.br, de acordo com a 
procuração, que ora é acostada como documento de 
número 02, vem com fuicro, no Parágrafo 10.,  do Artigo 
41, da Lei Federal número 8.666, de 21 de Junho de 
1.993 e suas alterações, combinado com o Artigo 12, 
do Decreto de número 3.555, de Agosto de 2.000, com 

Artigo 18, do Decreto de número 5.450, de 31 de 
Maio de 2.005, interpor a presente 

b) IMPUGNACÃO 

em desfavor aos Termos e as Condições do Edital de 
Pregão Presencial de número 025/09, Processo 
Administrativo de número 273/09, pelos fatos e 
fundamentos a seguir aduzidos: 

1 - DA TEM PESTIVIDADE: 

1) Em 23 (vinte e três) de Julho de 2.009, a CODEMIG - 
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de 
Minas Gerais, ora IMPUGNADA, fez publicar o Edital de 
Pregão Presencial de número 025/09, designando para 

dia 06 (Seis) de Agosto de 2.009 (Quinta-Feira), para 
recebimento das propostas, do referido edital. 

Como o Edital é silente, quanto a sua IMPUGNAÇÃO, 
todavia determina no seu Item 1.1, que se aplicará, 
subsidiariamente, a Lei Federal de número 8.666/93, 
que em seu Parágrafo 10, do Artigo 41, disse que o 
prazo para impugnação é de 5 (cinco) dias úteis, antes 
da data fixada para entrega das propostas, o prazo fatal 
para interposição de impugnação é 30 (trinta) de Julho 
de 2.009. 

Portanto, é TEMPESTIVA a IMPUGNAÇÃO apresentada. 
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IÇçp! 	
DE IMPUGNAR: 

O Parágrafo 10,  do Artigo 41, da Lei de número 8.666, 
de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações, determina 
que QUALQUER CIDADAO seja parte legitima para 
impugnar edital de licitação por irregularidade dessa 
Lei Federal. 

O "caput" do Artigo 18, do Decreto número 5.450, de 31 
de Maio de 2.005, recepciona o dispositivo legal acima, 
ao estabelecer que qualquer pessoa poderá impugnar o 
ato convocatório de pregão na forma eletrônica. 

Então, a IMPUGNANTE é parte legitima para interpor tal 
recurso. 

III - DOS FATOS: 

DO VÍCIO DA MODALIDADE: 

Trata-se do Processo Licitatório de número 025/2.009, 
na modalidade de EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com Sub Item 1.1, 
do instrumento convocatória, em combate, não especifica qual 
é o Regime de Execução, condição prevista no Inciso III, do 
Artigo 30., da Lei Federal de número 10.520, de 17 de Julho 
de 2.002, instituiu no âmbito da União, dos ESTADOS, do 
Distrito Federal, e dos Municípios, a modalidade de 
denominada pregão, combinado com o Artigo 22, da Lei 
Federal número 8.666/1.993. 

O objeto visa à seleção e contratação de empresa 
especializada para o FORNECIMENTO dos equipamentos e 
dos serviços de instalação do Sistema Central de Agua 
Gelada, conforme ESPECIFICAÇOES TECNICAS (?), 
elecandas no Termo de Referência, Anexo 1 e Anexo VII, que 
são partes do Edital. 

O Sub Item 5.10, do Edital exige a comprovação de Atestado 
de Visita Técnica obrigatória, como condição expressa para 
participar do Edital. Aduz que essa exigência é devida a 
complexidade técnica da contratação, em que o licitante deve 
ter ciência, portanto não caracterizando, assim bens ou 
serviços COMUNS, conforme preceitua o ParágrafpUico, do 
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Artigo 1°., da Lei Federal 10.520/2.002, onde em sua dicção 
define com COMUNS, aqueles cujos padrões de desempenho 
e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, 
por meio de especificações USUAIS no mercado, o que 
definitivamente não se enquadra no objeto em questão. 

10)Para corroborar, o Sub Item 7.4.1, do Edital exige que o 
licitante tenha inscrição ou registro no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, com a 
habilitação no ramo de Engenharia Mecânica. 

11)Também, no Sub Item 7.4.3, do Edil ai, exige a apresentação 
de 01 (Um) ATESTADO DE CAPA CIDADE TECNICA, em 
nome da licitante, ou de se responsável técnico, 
comprovadamente inscrito no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, emitidos com a 
formalidades contidas nos Parágrafo O e 3., do Artigo 30, da 
Lei Federa número 8.666/1.993. 

12) Ora, se for feita uma leitura atenta ao Parágrafo 10., do Artigo 
30, da Lei Federal número 8.666/1.993 tem-se que aplica as 
OBRAS e serviços. 

13)Também, no mesmo Sub Item exige que o atestado seja de 
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM A 
CAPACIDADE MINIMA DE 4.600 TR's é cabal concluir que 
esse objeto não é COMUM. 

14)0 Sub Item 7.4.4., ainda, denota-se mais cristalino, ao exigir 
que o profissional técnico da licitante deverá participar de 
toda execução e se substituído, o será por profissional de 
experiência equivalente, mais uma vez não o objeto não é 
COMUM. 

15)A Lei Federal número 10.520/2.002, ressalta-se que instituiu 
a modalidade de pregão, até no âmbito ESTADUAL admite-se 
essa modalidade, apenas para os serviços COMUNS e o 
Decreto Federal de número 3.555, de 08 de Agosto de 2.000, 
que aprova o regulamento da modalidade de licitação pregão, 
para aquisição de bens e serviços COMUNS, em seu Anexo II, 
de forma exaustiva relaciona os bens e serviços COMUNS e o 
único item que encontra com a mínima proximidade da 
engenharia é a manutenção, Item 20, que realmente é 
comum, todavia não nenhuma verossimilhança com o objeto1,

o 
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licitado, ain a por a manutenção, desse objeto, é acessória de 
deve ser prestada por 06 (Seis) meses e incluída no preço, 
não havendo nenhuma remuneração especifica para está 
atividade. 

DO VÍCIO DA ISONOMIA: 

16)0 Sub Item 6.1.7, do Instrumento Convocatório estabelece, 
deverá consignar nos preços globais, os tributos incidentes. 

17)Ora, a Contribuição Social Sobre o Lucro é um tributo e seus 
valores dependerão do lucro auferido da licitante, não só 
nesse contrato, mas no próprio desempenho da licitante em 
outros contratos. 

Prevendo esse tratamento desigual o Tribunal de Contas da 
União fez publicar o Acórdão de número 950/2.007, que 
proíbe tal prática. 

DO VÍCIO DA IMPESSOALIDADE: 

O Sub Item 7.4.2, do Edital, exige a Certificação de ISO 
9001:2000, da licitante, condição, que o Tribunal Federal da 
la. Região — Mandado de Segurança número 
1999.01.00.014.752-7, que o Ministério Público Federal, em 
diversos pareceres e o Tribunal de Contas da União firmaram 
entendimento doutrinário e jurisprudencial, de que tal 
exigência não pode ser utilizada como critério eliminatório, 
pelo caráter subjetivo de suas avaliações, sendo que somente 
será permitida tal previsão, tão somente, como critério de 
qualificação, nas licitações do tipo técnica e preço, que não é 
o edital em discussão e desde que não o caráter eliminatório. 

20)0 Sub Item 16.3, do Edital, estabelece que as licitantes 
poderão solicitar esclarecimentos até o 50•  (Quinto) dia, após 
a publicação do edital, que ocorreu no dia 23 (Vinte e Três) de 
Julho de 2.009, encerando o prazo para esclarecimento no dia 
28 (Vinte e Oito) de Julho de 2.009, quando a visita técnica 
ocorrerá no dia 03 (Três) de Agosto de 2.009, ou seja, 06 
(Seis) dias após o término do prazo para esclarecimento, ou 
que não oferece condições do licitante de esclarecer dúvidas, 
depois de realizada a visita técnica, frustrando a capacidade 
competitiva das licitantes que não estão executando trabalhos 
no local e que conhecem ou pelo menos tem obrigação de 
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conhecer todas as condições e as dificuldades para se cumprir 
o objeto desse edital e sobre tudo são detentoras de 
informações e dados que tornam seus preços muito mais 
competitivos, que as demais licitantes, que não tiveram 
oportunidade de estarem executando serviços similares na 
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

21)É mister esclarecer que a "NOVA VERSÃO DOS DESENHOS 
dos desenhos 6005/6006 e 6006/6006 - Anexos - Pregão 
25/2.009" foram inseridas no site da CODEMIG, no dia 
anterior ao término do prazo para esclarecimentos, o que 
impossibilitou a IMPUGNANTE de analisa-los e oferecer 
questionamentos. 

22)0 Sub Item 16.12, do Edital, estabelece um PREÇO 
MAXIMO, quando na letra da lei deveria haver um 
ORÇAMENTO PREVISTO. 

23)Ora, se há um preço máximo deve haver um PREÇO 
MINIMO, o que se deduz que ele poderá ser utilizado para 
desclassificação de proposta, que contarem abaixo do mínimo. 
O que por analogia e simples alegação se deduz que poderá 
direcionamento da licitante vencedora, principalmente e 
exclusivamente, para aquelas que estão contratadas para 
execução de serviços na Cidade Administrativa do Estado de 
Minas Gerais. 

24)Irresignada, o IMPUGANANTE interpõe este Recurso 
Administrativo, já preliminarmente, REQUERENDO a 
revogação deste Edital, por vícios insanáveis. 

IV - DO DIREITO: 

25)A legalidade é a pré condição indispensável do Estado 
de Direito. Todos os Artigos Constitucionais, em última 
análise, velam por este principio e especificamente, os 
Incisos 1, XXV e LXIX, do Artigo 50•  e o Inciso V, do 
Artigo 49. 

26)A legalidade não pode ser compreendida de maneira 
acanhada, dE maneira pobre. E assim seria se 
Administrador Público, para prover, para praticar 
determinado ato administrativo, tivesse sempre de 
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- 	 eflCoiltrpr arrimo expresso em norma específica, que 
dispusesse exatamente para aquele caso contrário. 

Ora, a legalidade é mais ampla do que a mera sujeição 
do Administrador à lei, pois abriga, necessariamente, a 
submissão, também ao Direito, ao ordenamento 
jurídico, às normas e princípios constitucionais. 

DA MODALIDADE: 

No Inciso V. do Artigo 60., da Lei 8.666/1.993 disciplina 
que serviços "NAO COMUNS" devem ter a modalidade de 
CONCORRENCIA, quando o valor estimado seja superior a 
25 (Vinte e Cinco) vezes o limite estabelecido na alínea 
"c", do Inciso 1, do Artigo 23, desta Lei Federal. 

29)0 limite estabelecido se refere à CONCORRÊNCIA, que no 
valor de R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil 
Reais), que multiplicado por 25 (Vinte e Cinco Vezes) 
atinge o valor de 	R$ 37.500.000,00 (Trinta e Sete 
Milhões, Quinhentos Mil Reais). 

30)0 preço máximo composto para este certame é de 
R$ 26.183.581,76 (Vinte e Seis Milhões, Cento e Oitenta e 
Três Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Real e Setenta e 
Centavos), que no intervalo estabelecido, sendo certo que 
deveria ser na modalidade de CONCORRENCIA e não de 
PREGAO PRESENCIAL, como definiu o Agente Público. 

31)Ademais o Parágrafo 10., do Artigo 22, da Lei 8.666/1.993 
define com concorrência a modalidade de licitação, em que se 
comprove os requisitos mínimos de qualificação para 
execução do objeto licitado. 

32) Ora, o Edital exige a comprovação de 01 (Um) ATESTADO 
DE CAPACIDADE TECNICA, não compatível em 
características, quantidades e prazos de execução com objeto 
licitado, mas é específico. 

33)Aduz, que o objeto deste Edital não é enquadrado como 
SERVIÇO COMUM e sim SERVICO ESPECIAL. aue 	 s deve er - - - 
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à modalidade de CONCORRENCIA e não de 
PREGÃO PRESENCIAL. 

34)Reforça o entendimento da IMPUGNANTE, pois o edital 
deveria definir que o Regime é de Execução Indireta de 
EMPREITADA, conforme a Alínea "b", do Inciso VII, do Artigo 
60., da Lei 8.666/1.993, sendo, então, que o regime deste 
Edital não se enquadra como SERVIÇO COMUM. 

35)0 Decreto de número 3.555, de 08 de Agosto de 2.000, corri 
redação dada pelo Decreto 3.784/2.001, que aprova c 
Regulamento para a modalidade de licitação pregão, para 
aquisição de bens e de SERVIÇOS COMUNS, em seu Anexo 
II, Classificação de Bens e Serviços Comuns, elencada em 56 
(Cinqüenta e Seis) os SERVIÇOS COMUNS, isto de forma 
exaustiva, quais seriam aqueles serviços submetidos à 
aplicação da modalidade de pregão. 

36) Ressalta-se, que nesta classificação legal não se encontra 
nenhum serviço similar ao objeto licitado, há, sim, SERVIÇOS 
COMUNS como: jornais, ascensorista, copeiro, garçom, 
jardineiro, mensageiro, motorista, secretária, telefonista e 
etc.. 

37)Consideram-se bens e serviços NÃO COMUNS aqueles de 
aquisição sob encomenda e de acordo com especificações 
particulares, que é exatamente o objeto desse edital e em 
sendo não comum, não poderia ser objeto de pregão, porque 
fere uma lei federal. 

38) Outrossim, se constata que a " NOVA VERSÃO dos desenhos 
6005/6006 e 6006/6006 - Anexos - Pregão 25/2.009", 
ressata-se inserido no site a CODEMIG no dia anterior ao 
término do prazo para questionamento, apesar de ser 
denominada como NOVA VERSAO é um desenho genérico, 
sem as especificações dos equipamentos a ser contratados, o 
que reforça, ainda mais que os equipamentos a serem 
adquiridos deverão ser especificados, nos detalhes pela 
licitante vencedora, para então serem encomendados. 
Eliminando de vez o caráter COMUM, previsto na legislação 
que rege a modalidade de pregão. 

y 
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Conclui-se, que a modalidade de pregão não se subordinada a 
legislação específica, todavia deve ser classificada como 
concorrência: 

Primeiro: O objeto licitado não é serviço comum; 

Segundo: Pelo valor previsto para contratação a 
moralidade deve ser de concorrência; 

Terceiro: Exige responsáveis técnicos e atestados 
técnicos específicos, portanto não sendo serviços 
comuns; 

Quarto: O Regime deveria ser de Execução Indireta de 
EMPREITADA e; 

Quinto: O bem a ser entregue deverá ser fabricado por 
encomenda. 

DA ISONOMIA: 

40)A Proposta Comercial deverá consignar no preço global, onde 
já deverão estar considerados e inclusos os TRIBUTOS e as 
CONTRIBUIÇOES são tributos. 

41)0 Acórdão de número 950/2.007, do Tribunal de Contas da 
União, disciplina o repasse do Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, que 
seu sumário é transcrito, "in verbis": 

"Sumário 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. COTAÇÃO DE PREÇO EM 

DESACORDO COM O EDITAL. RESSARCIMENTO DE 

GASTOS COM IRPJ E CSLL EM CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS. DESISTÊNCIA DO PROCESSO PELA 

EMPRESA REPRESENTANTE. 

CONHECIMENTO.RECOMENDAçÃO." 
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4)Ó Iicitant que, por qualquer motivo, descumpre regra 
expressa fixada no edital do certame, fica sujeito às 
cominações nele previstas, inclusive a desclassificação, 
a serem aplicadas pela Administração, que também 
está estritamente vinculada àquele instrumento. 

43)Os processos de fiscalização que tramitam no Tribunal 
de Contas da União não têm o condão de tutelar 
interesses individuais, mas sim de proteger interesses 
públicos primários e secundários, independentemente 
do tipo ou origem do processo, de modo que a 
desistência do particular autor de representação ou 
denúncia autuada naquela Corte não acarreta, 
necessariamente, a extinção do feito, ainda que 
solicitada. 

44)Descabe, por injurídica e por constituir acréscimo 
disfarçado da margem de lucro prevista, a inclusão de 
percentuais ou itens nas planilhas orçamentárias de 
contratos administrativos objetivando o ressarcimento 
de supostos gastos com os impostos diretos IRPJ e 
CSLL, devendo os administradores absterem-se de 
elaborar os orçamentos de referência das licitações com 
tais parcelas, coibindo a prática por meio de 
disposições editalícias apropriadas. 

45)No que tange ao motivo relativo à cotação de 
percentual tributário em desacordo com a legislação, 
levanta sobre esse tema questionamento muito mais 
amplo, consistente no próprio descabimento de se 
exigir dos participantes de licitações públicos a 
consideração, como custo do serviço licitado, a ser 
indicado na proposta, os gastos previstos com os 
tributos Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ e 
Contribuição Social sobre o Lucro líquido — CSLL. 

46)Da leitura conjunta dos trechos das normas acima 
citadas, decorre que o imposto de renda de pessoa 
jurídica — IRPJ é um tributo que tem como fato gerador 
a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de 
renda ou proventos de qualquer natureza, e como base 
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o lucro real, presumido ou arbitrado, 

correspondente ao período de apuração. 

47)Conforme pode ser verificado, existem duas 
possibilidades principais a que podem se enquadrar as 
pessoas jurídicas: na primeira se situam as empresas 
que são obrigatoriamente tributadas pelo lucro real; na 
segunda, se encontram as empresas que podem optar 
pela tributação pelo lucro presumido. 

48) Registre-se que existe uma terceira situação, em que a 
empresa poderá ser tributada pelo lucro arbitrado, que 
não será detalhada no presente trabalho por tratar-se 
de situação excepcional, em que, por exemplo, houver 
omissões na apresentação de livros e documentos da 
escrituração comercial e fiscal ou indícios de fraudes. 

49)Ocorre que, conforme visto nas normas anteriormente 
citadas, há diferenças relevantes na forma de 
tratamento entre tributações por lucro real e por lucro 
presumido. No lucro presumido, há estipulação de 
percentual fixo incidente sobre a receita bruta auferida 
pela empresa no período de apuração. 

50)No lucro real, é necessária a apuração do lucro líquido 
da empresa no período de apuração, o qual será 
ajustado pelas adições, exclusões e compensações 
previstos no RIR. 

51)Ressalte-se que o lucro líquido do período de apuração 
é obtido pela soma do lucro operacional, dos resultados 
não operacionais e das participações. 

52) Entretanto, a diferença mais importante para o caso 
concreto que ora se discute é a impossibilidade de se 
estabelecer, isoladamente para um único contrato, qual 

valor do lucro líquido auferido no período de apuração 
pela empresa a ser contratada, que pode vir a ter 
prejuízos ou lucros em outros contratos. Ao contrário, a 
receita bruta pode ser diretamente indicada para cada 
contrato da empresa. 	 : 
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Desse modo, a não ser que todas as empresas licitantes 
sejam optantes pela tributação por lucro presumido, 
não há como se estabelecer critério isonômico para 
comparação de propostas de preços. 

Não há, sobretudo, como se vedar a participação em 
licitações de empresas obrigadas à tributação de IRPJ 
pelo lucro real, ou aquelas que, mesmo desobrigadas, 
não optarem pela tributação pelo lucro presumido, pois 
tal vedação representaria desobediência ao princípio da 
isonomia e restrição ao caráter competitivo do certame. 

55)Tendo em vista, ainda, o disposto na Lei número 
7.689/1.988, verifica-se que à Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido — CSLL aplicam-se as mesmas 
normas de apuração e de pagamento estabelecidas 
para o IRPJ, tendo como base de cálculo, como o 
próprio nome sugere, o lucro líquido do período de 
apuração antes da Provisão do Imposto de Renda, 
ajustado por adições e exclusões previstas na 
legislação da referida contribuição. 

56)Há que se considerar, também, que os citados tributos 
são personalíssimos e associados ao desempenho 
financeiro da empresa, representando custos inerentes 
à condição particular da pessoa jurídica, não 
diretamente relacionados aos custos do contrato 
isoladamente, havendo a possibilidade, inclusive, de a 
contratada não auferir lucro tributável no exercício. 

57)Em ocorrendo tal situação, o contrato pode vir a ser 
onerado desnecessariamente. 

58) Destaca-se, ainda, a classificação dos tributos segundo 
o critério da repercussão econômica, que consiste em 
identificar se o tributo comporta ou não transferência 
do encargo financeiro do contribuinte de direito para o 
contribuinte de fato. Tal critério é defendido por boa 
parte da doutrina especializada, além de ser utilizado 
pela jurisprudência dos tribunais superiores, e, 
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Nacional para classificação dos tributos como diretos ou 
indiretos. Tributos como o Imposto de Renda são 
classificados como tributos diretos, por não 
comportarem a transferência do encargo tributário do 
contribuinte obrigado por lei (de direito) ao 
contribuinte de fato. 

59)Na mesma linha, Hugo de Brito assim leciona: 

'( ... ) pode se dizer que o tributo é direto quando o 

respectivo ônus financeiro é suportado pelo próprio 

contribuinte; e indireto quando esse ônus é transferido 
para terceiros. 

Em outras palavras, o tributo é direto quando a pessoa 

legalmente obrigada a seu pagamento suporta 

efetivamente o ônus. Diz-se que é indireto quando a 

pessoa legalmente obrigada a seu pagamento transfere 

o ônus correspondente para terceiros.(...)'. 

60)A própria Secretaria da Receita Federal — SRF assim o 
considera: 

'( ... ) Neste cômputo, limitar-nos-emos, quanto à 

tributação direta (sobre os rendimentos), ao imposto de 

renda e às contribuições para a seguridade social e, 

quanto à tributação indireta (sobre o consumo), ao 

ICMS, IPI, COFINS e PIS. Esta limitação prende-se tanto 

a questões de ordem prática (falta de dados relativos 

aos impostos patrimoniais e ao Imposto sobre a 

Prestação de Serviços - ISS) como à falta de uma 

análise mais rigorosa quanto ao efeito translação, 
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ito na Seção 02.2, de alguns tributos indIretos 

como o JOF. (...)'. 

61)Há que se considerar, também, a imprevisibilidacie do 
lucro a se realizar, tendo em vista que sua 
determinação depende do conjunto de obras 
executadas pela empresa, podendo Ocorrer situação em 
que a empresa tenha prejuízo no exercício financeiro 
em questão e não tenha IRPJ e CSLL a pagar. 

62)Tal foi o entendimento esposado por André Mendes e 
Patrícia Bastos em estudo publicado pela Revista do 
Tribunal de Contas da União, cujo trecho transcreve-se 
a seguir: 

'(...) Mostra-se bastante lógica essa não-inclusão do 

imposto de renda no BDI, já que por não ser um imposto 

que incide especificamente sobre o faturamento, não 

pode ser classificado como despesa indireta decorrente 

da execução de determinado serviço. 

Se a contratante concordar em pagar determinada taxa 

percentual do imposto de renda embutida no LDI, estará 

pagando um gasto que na verdade é imprevisível, 

podendo coincidir ou não com o valor pactuado como 

despesa indireta. 

Ademais, pode até ser que ao final do exercício o 

desempenho financeiro negativo de outras obras da 

contratada suplante o lucro obtido com a obra da 

contratante, e aquela, de acordo com a atual legislação 

fiscal, não recolha imposto de renda. Assim, teria sido 
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à contratada o valor de uma despesa que, na 

verdade, não se efetivara. 

Como a legislação que instituiu a CSLL determina que a 

incidência seja sobre o lucro líquido do exercício, 

excluída a provisão para o imposto de renda, não se 
pode, contabilmente, definir este gasto como sendo 

despesa indireta resultante da execução de alguma obra. 

Dessa forma, assim como o IRPJ, não é adequado incluir 

a CSLL no BDI do orçamento da construção civil, já que 

ele não está atrelado ao faturamento decorrente da 

execução de determinado serviço, mas ao desempenho 

financeiro da empresa como um todo.( ... )'. 

Registre-se, ainda, a existência de estudos da 
Secretaria de Governo e Gestão Estratégica do Estado 
de São Paulo e da Associação Brasiliense de 
Construtores (ASBRACO) que também não consideram 
o imposto de renda como integrante do BDI. 

Por todo o exposto, entende-se que o IRPJ e a CSLL, 
por serem tributos indiretos não permitem a 
transferência do seu encargo financeiro para outra 
pessoa, ou seja, a pessoa legalmente obrigada ao seu 
pagamento suportará efetivamente o ônus. Dessa 
forma, considera-se inadequada a inclusão do IRPJ e da 
CSLL na composição do BDI. 

65)Conceitua1mente, não se pode considerar que o lucro 
inclua IRP) e CSLL. O Instituto de Engenharia define 
lucro como: 
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"(... parcela destinada a remunerar o custo de 

oportunidade do capital aplicado, capacidade 

administrativa, gerencial e tecnológica adquirida ao 

longo de anos de experiência no ramo, 

responsabilidade pela administração do contrato e 

condução da obra por estrutura organizacional da 

empresa e investimentos na formação profissional do 

seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no 

próprio negócio.( ... )" 

66) Lucro e tributos constituem itens distintos da planilha 
de formação de preços. O lucro, seja líquido ou 
elemento da receita bruta, integra a base de incidência 
dos tributos em questão. 

67)0 TCU já discorreu acerca da inclusão do IRPJ e da CSLL 
como despesas indiretas no BDI quando da apreciação 
do TC 005.906/2003-0, que tratou de Relatório de 
Auditoria nas obras de modernização e adequação do 
sistema de produção da Refinaria Gabriel Passos/MG — 
REGAP, ocasião em que o Ministro Relator Ubiratan 
Aguiar, no Relatório e no Voto que conduziu no Acórdão 
número 1.542/2003 — Plenário, no essencial, assim se 
manifestou: 

No Relatório: 

"(a..) 7. As irregularidades enquadradas como graves 

pela SECEX/MG vêm a seguir descritas. 

19. A nona tem relação com a inclusão indevida no 

Demonstrativo dos Custos Indiretos-Geral, tarrbém 
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relivo ao Contrato n°. 884.2.009/01-6, firmado com a 

empresa PARANASA Engenharia e Comércio Ltda., do 

imposto de renda, com o percentual de 2,28%, e da 

CPMF, com 0,38%. 

Segundo salientado pela equipe de auditoria, como o 

imposto de renda incide sobre o lucro líquido, valor 

apurado após a efetivação de todos os ajustes 

contábeis, computado, inclusive, nesta fase o BDI, não 

pode tal imposto integrar o referido BDI. Registra que, 

contudo, há divergência nas orientações da própria 

empresa, haja vista que no modelo anexo ao Termo de 

Convite Padrão da REGAP há vedação para inclusão do 

imposto de renda como custo da obra. Já no modelo 

utilizado oelo IERG. área de pnnçnhrii r1 cdc 

responsável pelo contrato em foco, há previsão para 

tanto. Quanto à CPMF, há instrução expressa no sentido 

de ser vedada a sua inclusão na elaboração do 

mencionado demonstrativo. 

No Voto: 

"(...)8.No tocante aos casos identificados pela unidade 

técnica de inclusão indevida nas planilhas de formação 

de preço de alíquota incorreta de ISS (Contrato n°. 

884.2.003/01-11  firmado com a Jaakko Põvrv 

Engenharia Ltda.); de previsão inflacionária mensal de 

Rua Aimorès. 1 097 - Lourdes - Belo Horizonte - MB 	 17 	 ÇJPepaQ 25/09 
GEP 30140 071 	Tel 	(31) 3207-8900  

Fax (31) 3273 3060 	www.codernig com hr 



JCcoDwG 
Compnh. de O evoInnIo E,,orrnco de Ine Gerrne 

G% sobre o preço de venda, cobrada desde o início da 

execução do contrato, a despeito de previsão de 

reajuste anual (Contrato n°. 884.2.009/01-6, firmado 

com a PARANASA Engenharia e Comércio Ltda.); de 

ISS sobre materiais (Contrato no. 884.2.009/01-6, 

firmado com a PARANASA Engenharia e Comércio 

Ltda.); e de IR e CPMF como custo da obra (Contrato 

no. 884.2.009/01-6, firmado com a PARANASA 

Engenharia e Comércio Ltda.); concordo com a 

SECEX/MG de que deva ser buscado o ressarcimento 

dos valores pagos a maior pela PETROBRAS. Todavia, 

considerando que há informação nos autos de que a 

Auditoria Interna da empresa já havia identificado o 

erro em pelo menos duas das situações indicadas, 

recomendando a adoção de providências, entendo que, 

em observância ao princípio da racionalidade 

administrativa, deva ser inicialmente determinado à 

PETROBRAS que busque, em comum acordo com as 

duas contratadas. 

68) Nova discussão a respeito da matéria ocorreu no TC 
004.920/2001-9, que tratou de Relatório de 
Levantamento de Auditoria nas obras de construção e 
recuperação da infra-estrutura da adutora do Italuís, no 
Estado do Maranhão, em que o Ministro Relator Marcos 
Bemquerer Costa, no Relatório e no Voto aduzidos na 
Decisão 1147/2002 — Plenário, assim se pronunciou: 

No Relatório: 

"( ... )E não é só. Também não deve compor a taxa de 

BDI a rubrica 'Outros' indicada no subitem 4.51  à fi. 732 

(vol. 9), apontada pela Secex/MA como despesv sem 
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esp cificação e justificada pela Construtora Gautama 

Ltda., à fI. 109 (vol. principal), como sendo a 

agregação da Contribuição Social sobre o Lucro - CSSL, 

de despesas com consultoria e da CPMF. 

É que somente esta última poderia ser classificada 

como despesa indireta, à base de 0,30%, conforme os 

termos da Lei n. 9.311/1996, que a instituiu. 

Quanto às despesas com consultoria, ressalte-se que 

não há lógica em incluí-la entre as despesas indiretas 

referentes especificamente à obra. 

Por outro lado, a CSSL, instituída pela Lei n. 7.689/88, 

segundo o retrocitado estudo, não pode ser 

considerada como despesa indireta porque a base de 

cálculo da contribuição é o valor do resultado do 

exercício antes da provisão para o imposto de renda. 

Assim, em se tratando de um tributo que incide sobre o 

lucro líquido, tendo-o como base de cálculo, não se 

pode incluí-la como despesa indireta. 

Com relação ao percentual de 9,94% - em lugar dos 

0,65% - atribuído ao PIS/PASEP no subitem 3.1, à fI. 

104, que a empresa justificou como a agregação dos 

percentuais relativos ao PIS/PASEP (0,96); IRPJ e 

Contribuição Social sobre o Lucro - CSSL (3,56%); 

Diferença de ICMS na aquisição de tubos e conexões de 

aço (3,66%); parcela de faturamento devida ao REFIS 
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(1, 6%); cabe ressaltar que tal procedimento é 

também absurdamente irregular. 

Primeiramente, porque, conforme já fartamente 

explanado, a taxa correta a ser atribuída para o 

PIS/PASEP seria de 0,65% e não de 0,96%, conforme o 

alegado, consoante os ditames dos Decretos-Lei ns. 

2.495 e 2.499/88. 

Em segundo lugar, porque as outras rubricas agregadas 

não têm cabimento dentro da concepção de custo 

indireto específico da obra. A CSSL, pelos motivos já 

explanados. O IRPJ, pelos mesmos fundamentos da 

CSSL, haja vista que o art. 44 do CTN prevê que a base 

de cálculo deste imposto é também o lucro líquido. 

A propósito, a ASBRACO — Associação Brasiliense de 

Consultores, em 'Estudo sobre a composição do BDI', 

entende que o Imposto de Renda não integra o 

BDI.( ... )" 

No Voto: 

3. O resultado dos trabalhos apurou como principal 

irregularidade a quantificação excessiva do percentual 

da taxa BDI pelas empresas contratadas. Considerando 

os valores envolvidos, que giram em torno de R$300 
-- 	-- 
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IT'Irlhoes e o custo social da obra, entendo que a matéria 

merece atenção especial desta egrégia Corte de 

Contas. 

8. Considerando o estágio inicial em que se encontra a 

obra e o potencial lesivo aos cofres públicos, caso se 

confirmem os fortes indícios de majoração de preços e 
da taxa do BDI, mostra-se mais adequada a alternativa 
proposta pela Secob, a fim de que se possibilite um 

trabalho conjunto entre a Secex/MA e a Secob, com 

vista a analisar com maior profundidade as questões 

suscitadas, levando em consideração as exigências do 

edital de licitação. 

A metodologia aceita para o cálculo da referida 

bonificação, bem como as informações constantes do 

TC n. 003.929/2002-8, apenso ao presente processo e 

que trata de auditoria englobando os contratos em 

exame, sobretudo no que tange aos indícios de conluio 

entre 	as empresas licitantes, em contrariedade 	ao 
disposto no 	art. 90 	da Lei de 	Licitações 	e 
Contratos.( ... )" 

69) Recentemente, o Tribunal, ao apreciar o TC 
017.026/2005-3, que tratou de Representação 
formulada por equipe de fiscalização da 1a Secex 
acerca de supostas irregularidades no Contrato n°. 
899.2.001.04.4, firmado entre a Petrobras Netherlands 
B.V. e a empresa GDK S.A. com vistas à adaptação da 
planta da Plataforma P-34, assim se pronunciou no 
Acórdão n°. 1595/2006 — Plenário: 
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95determinar à Petrobras que: 

(...) 
9.5.11. exclua dos seus orçamentos parcelas relativas ao 
JRPJ e à CSLL, bem como oriente as licitantes, em seus 
editais, que tais tributos não deverão ser incluídos no 

BDI, por se constituírem em tributos de natureza direta 
e personalística, que onera pessoalmente o contrato, 
não devendo ser repassado ao ofertado, conforme, 

inclusive, conclusões do setor jurídico da estatal, 

mediante o DIP SEJUR/DITRIB 37216/97 e 
DIP/iurídico/JFT 4391/03;( ... )" 

70)Em análise mais ampla, importa destacar que a 
Administração, nos limites da legalidade, deve sempre 
se pautar pelos princípios da razoabilidade e da 
indisponibilidade do interesse público, no sentido da 
contratação da proposta mais vantajosa. Exigências 
editalícias restritas a aspectos meramente formais que 
não traduzem vantagem nem prejuízo aos licitantes ou 
à contratante não podem prevalecer em detrimento da 
vantajosidade da proposta para a Administração. 

71)Ilustra essa visão mais ampla o entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao 
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança ROMS no. 
16.697-R5, em face de Acórdão proferido pelo eg. 
Tribunal Regional Federal da 4a Região. 

72) Essa decisão tratou da possibilidade de contratação de 
empresa para prestação de serviços de forma indireta e 
contínua, cuja proposta não detalhou custos de 
materiais, apresentando apenas preço global. O citado 
Acórdão se encontra assim ementado: 
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Adnlinistrativo. 	 Princípio 	 da 

razoabilidade/proporcionalidade Princípio da vinculação 

ao 	edital. Aspectos formais secundários 	sem 
repercussão no resultado seletivo desejado. Ausência 

de prejuízos à Administração e demais licitantes. 

A atividade estatal deve ser analisada pela ótica dos 

fins 	públicos 	colimados 	(princípio 	da 

proporcionalidade/razoabilidade) nos limites da 

legalidade. Dentro desta concepção deve ser 

estabelecida a vinculação ao edital, o que não significa 

a submissão ao formalismo a ponto de fazer exigências 

inúteis ou desnecessárias à licitação, especialmente 

quando a irregularidade apresentada é irrelevante e 

não causa prejuízo algum à Administração ou aos 

demais licitantes.(...)'. 

73)Sendo assim, considerando a complexidade na definição 
da base de cálculo dos referidos tributos, variável de 
acordo com o regime de tributação da pessoa jurídica; 
considerando a impossibilidade de estipulação de 
critério objetivo e isonômico para comparação de 
propostas de preços de licitantes sujeitas a regimes de 
tributação diferentes; considerando que o IRPJ e a CSLL 
constituem-se em tributos diretos, que não comportam 
a repercussão econômica; considerando a 
imprevisibilidade do lucro do exercício de licitantes. 

74)Entende-se que cabe ao TCU firmar entendimento 
acerca da matéria em exame no sentido de que não 
devem constar, em editais de licitação, cláusulas que 
exijam a cotação de Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica — IRPJ e Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido — CSLL, e de que não devem ser incluídos tais 
tributos nas parcelas relativas aos Benefícios, e 
Despesaslndjretas - BDI. 
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75)Convém ao TCU, ainda, determinar ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão — MPOG que instrua 
toda a Administração Pública Federal a excluir dos seus 
orçamentos parcelas relativas ao Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica — IRPJ e à Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido — CSLL, bem como a orientar aos 
licitantes, nos próximos editais de licitação, que não 
incluam, em suas propostas, tais tributos nas parcelas 
relativas aos Benefícios e Despesas Indiretas — BDI. 

76)Conclui-se, que o Edital não poderia incluir que as 
contribuições deverão estar incluídas no preço 
ofertado. 

77)A IMPUGNANTE insurge porque a IMPUGNADA não 
respeitou os princípios básicos da legalidade, razoabilidade, 
impessoal idade, 	i mp a rc ia lida de, 	1 g u a Idade, 	publicidade, 
moralidade, probidade administrativa, competitividade e justo 
preço, bem como pelos da seleção e comparação objetiva de 
licitantes e propostas. 

Diante de todo o exposto, a IMPUGNANTE vem requerer: 

V — DOS REQUERIMENTO: 

79) Que a impugnação seja aceita tempestiva; 

80)Que o IMPUGNANTE seja reconhecido com parte legitima 
para interpor esta impugnação. 

81)Que o Edital de Pregão Eletrônico de número 25/09, seja 
revogado por vícios insanáveis, pelos fundamentos legais 
apontados na impugnação. 

Alternativamente, apenas por prevenção, caso esta 
impugnação seja indeferida, requer que sejam encaminhados 
os autos à consideração superior. 

E propondo que o Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais: 
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Conheça da presente impugnação e converta em 
representação, por atender aos requisitos do Artigo 
237, do RI/TCMG. 

Conheça a complexidade na definição da base de 
cálculo dos referidos tributos, variável de acordo 
com o regime de tributação da pessoa jurídica. 

Conheça a impossibilidade de se definir a 
modalidade deste Edital, como Pregão Presencial. 

Conheça a impossibilidade de estipulação de 
critério objetivo e isonômico para comparação de 
propostas de preços de licitantes sujeitas a regimes 
de tributação diferentes; considerando que o IRPJ e 
a CSLL constituem-se em tributos diretos, que não 
comportam a repercussão econômica no contrato. 

Conheça a imprevisibiliciade do lucro do exercício 
de licitantes, firme entendimento acerca da matéria 
em exame no sentido de que não devem constar, 
dos orçamentos elaborados no âmbito de toda a 
administração pública, parcelas relativas ao 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e à 
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL.. 

84)"Ex positis" é com serenidade e confiança, que a 
IMPUGNANTE, à vista de todo narrado e em respeito ao 
direito, espera e REQUER, que seja o deferimento desta 
impugnação. 

Termos em que espera deferimento. 
Belo Horizonte, 30 (trinta) de Julho de 2.009. 

ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA 
CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 
DIRETOR 

HERMANO MOREIRA PETTERSEN 
ADVOGADO - OAB/MG 51.636" 
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DECISÃO 

Apesar de endereçado ao Presidente da CODEMIG, cabe ao Pregoeiro, nos termos 

do inciso 1 do artigo 90 do Decreto Estadual 44.786/2008 decidir sobre a impugnação 
do edital. 

DA TEMPESTIVIDADE 

O Decreto Estadual 44.786/2008 estabelece em seu artigo 11 que: 

"Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, contado na forma do 

parágrafo único do art. 10, qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar 

esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão." 

Não se aplica ao caso presente o prazo da Lei 8.666/93 porquanto, conforme 

corretamente apontado pelo Impugnante, na forma do item 1.1 do Edital, referida lei 
será aplicada subsidiariamente. 

Assim, publicado o edital em 23.07.09, o prazo para pedidos de esclarecimentos e 

impugnação ao edital teve seu termo na data de 28 de julho de 2009, sendo, 

portanto, INTEMPESTIVA a presente impugnação. 

Reputando intempestiva a manifestação em sede de Impugnação, decaindo a 

participante do direito de impugnação por preclusão, a Pregoeira recebe a 

comunicação, procede o seu registro e integração aos autos do processo, sem 
qualquer efeito de recurso. 

Entrementes, em homenagem ao debate e em respeito ao princípio constitucional do 

direito de petição aos poderes públicos disposto na alínea "a' do inciso XXXIV do 
ad. 50  da Constituição da República, ademais a se considerar que a Administração 

está compelida, de ofício ou mediante provocação, em qualquer fase do 

procedimento, a anular seus atos quando eivados de ilegalidade, a Pregoeira presta 
à Impugnante os seguintes esclarecimentos: 
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Em suas razões de decidir, a Impugnada tratará da matéria versada, para os fins de 

facilitar a compreensão e a lógica de suas conclusões, em três temas conforme 
abordados pela Impugnante, senão vejamos: 

A impugnante reuniu sob o título VICIO DA MODALIDADE os itens 7 a 15 e 28 a 39. 

Com no nome VICIO DA ISONOMIA reuniu os itens 16 a 18 e 40 a 77. 

Chamando VICIO DA IMPESSOALIDADE teceu as considerações de itens 19 a 23. 

A final formulou em face da Impugnada os pleitos de itens 79 a 82 e em face do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais o pleito de item 83 e seus subitens 
de "a"  a CI) 

Razão não assiste à Impugnante. Senão vejamos: 

DO ALEGADO vicio DA MODALIDADE 

Registra impugnante que: 1. não consta do edital o regime de execução, 2. que o 

edital exige visita obrigatória, exigência passível de contratação com complexidade 

técnica que não caracteriza bens e serviços comuns, 3. que o edital exige registro 

no CREA com habilitação no ramo de Engenharia Mecânica, 4. que o edital exige 

01 atestado de capacidade técnica, 5. que o edital exige que o atestado seja de 

execução de sistema de ar condicionado com capacidade mínima de 4.600 TRs, 6. 

que o edital exige que o profissional técnico participe da execução. 

Assim, em face das exigências estatuídas conclui que não se aplica a modalidade 

eleita de pregão, eis que esta se aplica a serviços comuns e o anexo que relaciona 

os bens e serviços comuns o único item que se assemelha a engenharia é 

manutenção , item 20, que não tem verossimilhança com o objeto da licitação. 
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Diz ainda, que os—serviços não comuns devem ser precedidos de licitação na 

modalidade CONCORRENCIA em face do preço máximo estabelecido para o 

certame, conforme inciso V do Artigo 61  e §10  do artigo 22 ambos da Lei de 
Licitações. 

Reforça o seu entendimento asseverando que o regime é de execução indireta de 

empreitada, conforme alínea "b" do inciso VII do artigo 61  da Lei de Licitações, pelo 
que o regime não se enquadra como serviço comum. 

Faz referência ao Decreto número 3.555, de 08 de Agosto de 2.000, com redação 

dada pelo Decreto 3.784/2.001, em seu Anexo II que classifica os serviços comuns e 

da qual não consta nenhum similar ao objeto licitado. 

Aduz que são bens e serviços não comuns aqueles de aquisição sob encomenda e 

de acordo com especificações particulares. 

Que a nova versão dos desenhos inseridos no site no dia anterior ao do vencimento 

do prazo de questionamento é desenho genérico, sem especificações dos 

equipamentos, o que reforça que os equipamentos a serem adquiridos deverão ser 

especificados nos detalhes pela licitante vencedora. 

Conclui que o objeto não é serviço comum, que o valor previsto é para a modalidade 

concorrência, que não é comum por exigir responsáveis técnicos e atestado 

específico, que o regime deve ser de execução indireta de empreitada e que o bem 

deverá ser fabricado por encomenda. 

A Impugnada não concorda com as razões apresentadas pela Impugnante de que a 

modalidade licitatória eleita ou as exigências integrantes do instrumento 

convocatório contrariam preceito legal ou princípios da licitação pública. 

lmprocede a irresignação da Impugnante porquanto inexiste no edital qualquer 
ilegalidade quanto ao modelo eleito e bem assim nas exigências especificações 
técnicas do objeto estabelecidas para a licitação. 
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O objcto licitado—festa definido no item 2.1 do edital, que assim o define: 

fornecimento dos equipamentos e os serviços de instalação do Sistema da Central 

de Água Gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

A definição do objeto consiste de questão inerente ao mérito do ato administrativo. 

Consiste no poder discricionário conferido à Administração Pública, que na lição 

HELY LOPES MEIRELLES. in Direito Administrativo Brasileiro, 17a Edição, consiste 
em: 

"( ... ) Poder discncionáno é o que o Direito concede à Administração, de modo 

explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade de 

escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo (..) o mérito do ato 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do 

objeto do ato, feitos pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada 

a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar". 

SEABRA FAGUNDES in 'O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 

São Paulo : Saraiva,1984.', diz que "o mérito se relaciona com a intimidade do ato 

administrativo, concerne ao seu valor intrínseco, à sua valorização sob critérios 

comparativos. Ao ângulo do merecimento, não se diz que o ato é ilegal ou legal, 

senão que é ou não é o que devia ser, que é bom ou mau, que é pior ou melhor do 

que outro. E por isto é que os administrativistas o conceituam, uniformemente, como 

o aspecto do ato administrativo, relativo à conveniência, à oportunidade, à utilidade 

intrínseca do ato, à sua justiça, à finalidade, aos princípios da boa gestão, à 

obtenção dos desígnios genéricos e específicos, inspiradores da atividade estataf'. 

Cabe à Impugnada definir o que quer contratar e licitar. 

E a Impugnada definiu e se é certo que o objeto do edital em certame licitatório deve 

ser especificado de forma a estabelecer critérios de aceitabilidade e dar igualdade 

de condições às licitantes, não menos certo que aqui está presente tal especificação 

assecuratória de tais quesitos. 

'1 
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O objeto do edta1 consiste no fornecimento dos equipamentos usualmente 

encontrados no mercado (indicados inclusive em marcas disponíveis) e os serviços 

de instalação destes mesmos equipamentos, que compõem, assim, o sistema 

central de água gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais. 

A despeito do volume do referido sistema, em face do fim a que se propõe, atender a 

Cidade Administrativa do Estado, com todos os seus prédios e equipamentos, sob o 

ponto de vista de equipamentos e serviços, o sistema em contratação é bem e 
serviço comum. 

É bem comum porque disponível no mercado em seus itens elencados. É serviço 

comum porque está sendo contratada a instalação dos referidos equipamentos para 

composição do sistema. Nada de anormal em sede de bem e de serviço. 

Definir o objeto da contratação constitui prerrogativa da CODEMIG e não há nas 

razões de impugnação, motivação suficiente de fato e de direito, que permita 

concluir que as exigências são ilegais ou ofendem os princípios licitatórios. 

Porque é obrigação da Administração Pública, quando licita, ter o cuidado de 

especificar corretamente o material a ser adquirido e o serviço a ser contratado, 

cuidado esse que objetiva desclassificar as propostas apresentadas em 

desconformidade com as exigências editalícias, adjudicando o objeto da licitação a 

um produto e um serviço de qualidade compatível com as necessidades de quem o 
está adquirindo. 

Há que se registrar, portanto, que a legislação vigente e aplicável à matéria, a Lei 

impõe a obrigatoriedade de a Administração definir, de maneira clara e precisa, o 

objeto de sua licitação. Dessa forma, deve o instrumento convocatório da licitação a 

ser instaurada especificar adequadamente o seu objeto, indicando as qualidades e 
quantidades desejadas. 

Somente definindo adequadamente seu objeto é que a Administração proporcionará 

aos potenciais interessados o conhecimento exato da prestação pretendida, e à qual 
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se-ebfigaro--rio-so de sagrarem-se vencedores, e possibilitará a apresentação de 
propostas que venham a satisfazer o seu interesse. 

A definição do objeto é, ainda, fundamental no julgamento das propostas, pois a 

Pregoeira e sua equipe de apoio tem o dever de verificar a compatibilidade dessas 
aos termos do edital. 

Quanto à consideração de que o edital não consta o regime de execução, insta 

observar, tal exigência é aplicável em caso de obra de engenharia, o que não é o 
caso do presente certame. 

Entrementes, não resta dúvida que o edital define, inclusive apresentando a minuta 

do edital e cronog rama físico, a forma como a prestação dos serviços e entregas dos 

equipamentos se efetivará e como a contraprestação financeira será efetivada. As 

informações integrantes do edital e seus anexos não deixam dúvida no atinente ao 

regime em que será executado o contrato a ser celebrado com a vencedora. 

Não é verdade que a exigência de visita obrigatória é somente passível em 

contratação com complexidade técnica que não caracteriza bens e serviços comuns. 

A visita técnica, no caso presente, conforme expressamente indicado no edital em 
seu item 8.4, tem o seguinte objetivo: "A visita técnica tem por objetivo o 

conhecimento das áreas e das condições do local das instalações e grau de 

dificuldade para realização do fornecimento e dos serviços". 

Isto porque, a CIDADE ADMINISTRATIVA do Estado de Minas Gerais está sendo 

construída por nove empresas em três lotes de consórcios e o acesso ao local das 
obras, por razões óbvias, inclusive de segurança, é restrito. 

A visita facultativa seria um elemento difícultador para os participantes do certame w 
e para a própria CODEMIG. 

Outrossim, cioso considerar, conhecer o local onde os equipamentos serão 

entregues e os serviços de instalação serão realizados, foi entendido por necessário 
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- 	pela CODEMIG, para os fins, exclusivos de conhecimento das 
facilidades/dificuldades de sua realização. 

Insta observar que a visita técnica não apresentará nenhum elemento técnico que 

altere as informações prestadas no certame, não alterando em nada as 

especificações técnicas dos equipamentos e dos serviços objeto do certame. 

No atinente às exigências editalícias de registro no CREA com habilitação no ramo 

de engenharia mecânica, de 01 atestado técnico em sistema de ar condicionado 

com a capacidade que indica, e de vinculação do profissional atestante da 

capacitação técnica com o serviço, insta observar, tais exigências guardam estrita 

relação com os serviços de instalação que serão executados pela licitante 

vencedora, não havendo qualquer dissonância com o objeto do certame, além do 
que estão previstos na legislação aplicável. 

A nova versão dos arquivos disponibilizados em sede de prestação de 

esclarecimentos, ao contrário do entendimento adotado, não constitui elementos 

novos no certame, eis que são os mesmos arquivos com uma forma de 

apresentação diferenciada para melhor visualização pelos participantes. 

Não há qualquer plausibilidade para a alegação de que os equipamentos serão 

objeto de especificação pela licitante vencedora. O objeto da licitação é certo e 

definido. O edital e seus anexos não deixam dúvida quanto ao que se pretende 
contratar, seja equipamento, seja serviço. 

Os equipamentos especificados para composição do sistema de água gelada, estão 

indicados em suas marcas disponíveis no mercado e são bens comuns em face de 

tanto. Os serviços são os específicos de instalação do sistema. 

A alegação de que os bens e serviços de aquisição por encomenda e com 

especificações particulares não podem ser adquiridos por pregão, não contem 
qualquer plausibilidade. 

Para comprar um carro, um avião, um barco, um computador, por exemplo, a 

Administração deve especificar o bem que pretende adquirir, colacionando via de 
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- 	 regra, opcionais (cor do veículo, rádio, air bag, cor do couro, capacidade 

processador, dentre tantos outros) que vão ser objeto de adequação pelo 

fornecedor/fabricante para atender aquele cliente, como em regra acontece com 

qualquer um de nós que vai ao balcão para adquirir tais equipamentos. Tal fato não 

transforma o carro, o avião, o barco, o computador em equipamento não comum. 

Para contratar, por exemplo, o fornecimento de jornais, revistas, água mineral, papel 

toalha, lanche dentre outras demandas para a empresa (sede e filiais), por óbvio, 

vou querer que as entregas atendam as minhas necessidades nos respectivos 

endereços, o que não transforma o serviço de fornecimento em incomum. 

Vou instalar divisórias na repartição. Por óbvio que preciso comprar e ter instaladas 

as divisórias que atendam as minhas necessidades de divisão e tenham dimensões 

e peculiaridades que guardam conformidade com o meu espaço. 

Cada pregão até hoje realizado no Brasil tem características e especificações 

particulares, quais sejam, as que dizem respeito ao interesse público objeto da 

contratação de que tratam, como diferente não podia deixar de ser porque cada 

licitação tem por objeto atender uma finalidade pública, e tal fato não desnatura os 

objetos e os transformam em incomuns. 

Juridicamente nada obsta que seja utilizado o pregão para a contratação eleita. 

Primeiro porque os equipamentos a serem adquiridos são comuns no mercado e 

estão referenciados inclusive em marcas disponíveis em prateleiras. 

Segundo porque os serviços de instalação dos equipamentos são serviços comuns 

de engenharia, que podem ser contratados na modalidade pregão. 

São vedados para contratação por pregão os serviços de engenharia complexos 

com projetos de alta tecnologia, o que não é o caso dos autos. 

O serviço é comum de instalação, mas, cabe considerar, igualmente, por segurança 

jurídica e técnica, deverá ser realizado por quem tem competência para fazê-lo (daí 
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o rcgi3tro-no-CflEA com habilitação no ramo de engenharia mecânica), por quem já 

fez antes (daí a exigência de atestação de sistema similar, registra-se em número 

inferior ao licitado) e por quem se responsabilizará tecnicamente por ele (daí a 
exigência de mantença do profissional na execução). 

Tais exigências não desnaturam a característica comum do serviço. Dizer isto é 

desconsiderar a possibilidade de qualificação técnica da proponente. 

O valor máximo estabelecido, que se encaixaria como concorrência se fosse obra ou 

serviços complexo de engenharia não tem o condão de conduzir à escolha da 

modalidade, a uma porque o pregão é modalidade que se aplica a qualquer valor, a 

duas porque, a publicação do valor é critério da Administração, eis que não existe 
previsão legal que determina ou proíba. 

Pelas razões expostas, forçosa a conclusão de que é discricionária a classificação 
de um bem ou serviço como comum. 

Isto porque, ao contrário do entendimento adotado, as relações integrantes dos 

dispositivos legais aplicáveis à matéria são todas exemplificativas e não taxativas. 

A CODEMIG, ao classificar o bem e o serviço como comum, cuidou de se certificar 

de que a complexidade das especificações não geraria insegurança ao 

adimplemento contratual pelos potenciais contratados em face da inexistência da 

habilitação prévia, eis que a modalidade pregão não se configura instrumento hábil à 
aquisição de bens e serviços incomuns. 

Assim fazendo, laborou com zelo na eleição da modalidade e está certa de que 

logrará contratar com eficiência na licitação como eleita e mais, que seu ato 
discricionário observa os ditames legais regentes. 

A regra para a contratação na Administração Pública é a licitação mediante ampla 

concorrência, e hoje, por demais ressabido, é o pregão a modalidade mais eficiente, 

aberta e transparente para licitar os contratos rúblicos. 

Hua Almorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 	 34 	 Prêgão 25109 
CËP 30110-071 - Tel (31) 3207-8900 

ídlx (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



"C  0 D E M 
Nao e podc deix-e considerar que, no que diz respeito à escolha da modalidade 

de licitação para um certame, a definição de bens e serviços comuns integrante do 
parágrafo único do art. 10  da Lei 10.520/2002 e das legislações estaduais, constitui 
um conceito jurídico indeterminado. 

A Administração Pública, na esteira dos entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais dos tribunais de contas e judiciais, deverá, sempre, 	conferir 
interpretação ampliativa à definição de bens e serviços comuns. 

Esta a lição de Marçal Justen Filho (in Pregão - Comentários à Legislação do Pregão 

Comum e Eletrônico, Ed. Dialética, 3a ed., São Paulo, 2004, p. 23): 

"Tem-se afirmado que as decisões administrativas a propósito de questões que se 

enquadram na zona cinzenta envolvem uma margem de escolha mais ampla por 

parte da Administração Pública, conduzindo à validade do ato na medida em que 

seja impossível demonstrar sua incorreção." 

Nada de incorreto na classificação feita pela CODEMIG. 

Isto porque, não podemos fugir do óbvio, o pregão, instituído pela Lei no 

10.520/2002, é modalidade licitatória adequada à aquisição de bens e serviços 

comuns, definidos como "aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 
no mercado". 

Os bens e serviços aqui pretendidos contratar contêm padrão de desempenho e 

qualidade de mercado, conforme definido no edital em suas especificações técnicas. 

O conceito do pregão deve ser analisado à luz dos preceitos da licitação definidos 
na Lei 8.666/93, onde resta consignado que "A licitação destina-se a garantir a 

obseivância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da. vincylção 
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e do julgamento objetivo", nos termos do art. 30 do 

Estatuto de Licitações e Contratos. 

Por óbvio, a proposta vantajosa não é o menor preço em si, mas o melhor preço, 

assim entendido aquele que agrega preços satisfatórios e exeqüíveis, agrega o 

cumprimento das obrigações contratuais inclusive de prazo e onde a escolha do 

fornecedor que preencha os requisitas de qualificação jurídica, técnica, econômica e 
de regularidade fiscal, com respeito à segurança na contratação. 

Vale registrar que a competição (da essência da modalidade pregão) e a 

conseqüente busca dos melhores preços à Administração são fundamentos de 
qualquer modalidade licitatória. 

O pregão não despreza os requisitos de eleição do melhor preço conforme 

preconizado, ao contrário, consiste em procedimento que foi simplificado para 

imprimir celeridade ao processo de aquisição e contratação e ampliar a competição 

entre os interessados no contrato, sendo diferente somente em sua estrutura 
procedimental. 

As exigências estabelecidas aqui declinadas, todas elas sem exceção, guardam 

estrita conformidade com a legislação aplicável, uma vez que, cabe considerar, a 

Impugnante não reputa ilegais as exigências estabelecidas. 

Assim é que, quando pretender que as licitantes comprovem a regularidade jurídica, 

a regularidade fiscal, a qualificação técncica e a qualificação econômica financeira 

para habilitação nos certames, a Administração pode e deve incluir em seu edital as 

exigências que, em estrita observância com a legislação pertinente, lhe assegurem 

contratar com eficiência o objeto pretendido e, destarte, atender o seu interesse 
público. 

A lmpugnante não se desincumbiu de demonstrar que as exigências estabelecidas 

são incompatíveis com a garantia ao adimplemento do contrato a ser celebrado, 

antes pelo contrário, não faz qualquer consideração quanto às exigências postas, 

seja quanto aos requisitas legais, seja quanto ao objeto do certame propriamente. 
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Apenas pretende que as exigências formuladas conduzam ao entendimento de que 
restou adotada a modalidade licitatória incompatível. 

Razão não assiste à Impugnante, conforme exposto e a impugnação representa 

ilegítima interferência da Impugnante no exercício do poder discricionário da 

CODEMIG, porque indemonstrada ilegalidade nos critérios estabelecidos e na 
modalidade licitatória eleita 

O pregão, na conformidade do Decreto Estadual 44.786/2008 que contém o 

Regulamento da modalidade de licitação denominada pregão, nas formas presencial 

e eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Estado de 

Minas Gerais, pode ser utilizado para serviços comuns de engenharia. 

Referido decreto estatui: 

"Art. 31  Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de 

bens ou pela prestação de serviços comuns é feita por meio de proposta escrita, 

permitindo-se aos licitantes a alteração dos preços por meio de lances verbais ou 

eletrônicos, em sessão pública. 

11  Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no objeto do 

edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado, tais como os 
exemplificados no Anexo. 

§ 21  Atendido o disposto no § 111  o pregão poderá ser utilizado: 
/ - nas contratações de serviço de engenharia comum, mesmo que se 

exija profissional registrado no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA para execução; 

li — independentemente do valor estimado para o objeto da licitação e 

exclusivamente para as licitações do tipo menor preço: 

III — em licitações internacionais, observado, no que couber, o disposto no ad. 42 

da Lei Federal n° 8.666, 21 de junho de 1993; e 

IV — em licitações precedidas de pré-qualificação de objeto ou de licitantes, 
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§ 	
30 A licita ço na modalidade de pregão não se aplica às contratações de 

obras regidas pela legislação específica, e igualmente às locações imobiliárias e 
alienações em geral." (são nossos os grifos) 

No anexo do referido Decreto 43.786/2008 consta no item 39. Serviços de 
Engenharia Comuns. 

Comum o objeto do certame, correta a adoção da modalidade pregão. 

Inexistente o alegado VICIO DA MODALIDADE. 

DO ALEGADO VíCIO DA ISONOMIA 

Aduz a Impugnante que o subitem 6.1.7 estabelece que deva ser consignado nos 

preços globais os tributos incidentes e que o IRPJ e a Contribuição Social Sobre o 

Lucro são tributos e seus valores são dependentes do lucro auferido pela licitante 

neste contrato e em outros contratos, e que a exigência vai de encontro a proibição 
do TCU em seu Acórdão de número 950/2.007. 

Nesta esteiram, considera que, se descumprir a regra fixada estará sujeita a 
desclassificação de sua proposta. 

Aduz que a inclusão dos percentuais de IRPJ e CSLL não devem integrar os 

orçamentos de referências das licitações e que é impossível estabelecer, para um 

único contrato, o valor do lucro líquido auferido com a contratação. 

No pertinente cumpre à Impugnante, se for licitante no presente certame, que exclua 

da sua proposta as parcelas relativas IRPJ e à CSLL porque são tributos seus, de 

natureza direta e personalística, que não dizem respeito ao objeto contratual, nos 

exatos e estritos comandos de todas as suas citações doutrinárias e jurisprudenciais 
que apresentou. 
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Aliás, o item 6.1.7 do edital é claro: 

6.1.7 - Declaração de que nos preços propostos e aqueles que porventura vierem a 

ser ofertados em lances verbais, encontram-se incluidos todos os equipamentos que 

serão fornecidos e todos serviços necessários à instalação dos equipamentos 
fornecidos, contemplando todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 

indiretos, fretes, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, 

encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagem, garantia contratual dos 

equipamentos fornecidos e dos serviços, lucros e quaisquer outros ônus 
necessários ao cumprimento integral e que porventura possam recair sobre o 

fornecimento e serviços do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo 
única e exclusivamente da licitante a ser contratada" 

IRPJ e CSLL são ônus necessários ao cumprimento do contrato e incidem sobre o 

fornecimento e serviços objeto da licitação? NÃO. Ponto. 

São tributos, conforme as definições trazidas pela Impugnante, que dizem respeito à 
ela e não ao objeto contratual. 

Não devem ser repassados para a CODEMIG. Aliás, nem isso foi pedido. 

A impugnação no pertinente é devaneio, com todo respeito. 

A base de cálculo do IRPJ tem por fato gerador o lucro real ou arbitrado ou 

presumido. Do que se infere ser o IRPJ um tributo de natureza direta 

personalística, porque tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade 

econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, devendo seu 

ônus financeiro ser arcado pelo próprio contribuinte, e não transferido a terceiros. 

Raciocínio idêntico aplica-se à Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL, à 

qual, incidem as mesmas regras de apuração e pagamento do IRPJ. 
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Se referidos cnoarges não dizem respeito ao objeto contratual, por óbvio, não estão 

declinados no item 7.6.1 que tem por objetivo declinar que o preço a ser contratado 

contemple todos os custos a ele inerentes. Nada mais. 

Ausente o alegado VICIO DA ISONOMIA. 

DO ALEGADO VÍCIO DA IMPESSOALIDADE 

Considera a Impugnante que a exigência do item ISO 9001:2000 contraria decisão 
do Tribunal Federal da la.  Região - Mandado de Segurança número 

1999.01.00.014.752-7 e bem assim que o Ministério Público Federal, em diversos 

pareceres e o Tribunal de Contas da União firmaram entendimento doutrinário e 

jurisprudencial, de que tal exigência não pode ser utilizada como critério eliminatório, 

e que somente é pertinente em licitação técnica e preço, que não é o caso em 
comento. 

Que a visita técnica será realizada após o prazo em que é possível solicitar 

esclarecimentos, o que frustra a capacidade competitiva. 

Que a nova versão dos desenhos inseridas em esclarecimentos no dia anterior 

impossibilitou análise e oferecimento de questionamentos. 

Que resta estabelecido um preço máximo quando na letra da lei deveria haver um 

orçamento previsto e que se tem preço máximo deve haver um mínimo. 

Aqui também melhor sorte não assiste à Impugnante. 

Não cuidou de apontar qualquer ilegalidade na exigência do item 7.4.2 do edital. Por 

certo que decisão de processo judicial em que a CODEMIG não é parte não a 

vincula, até mesmo porque não analisada a exigência à luz do seu objeto e do seu 

certame. Igual sorte para os entendimentos outros, jurisprudenciais e doutrinários, 

que a Impugnante apenas afirmou existir (?). 

/ 
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E (icita a exigência de certificação da licitante em relação à norma escolhida em face 

do objeto a ser contratado. É certo que a certificação exigida possui respaldo jurídico 
e técnico para satisfação do objeto. 

A visita técnica, conforme já declinado, tem um propósito específico estabelecido no 

edital em seu item 8.4, qual seja, o de permitir às interessadas o acesso ao local do 

fornecimento/instalação, para conhecer as facilidades/dificuldades existentes, 
nivelando conhecimentos e informações. 

Em nada, em absolutamente nada, a visita (o conhecimento do local) interfere nas 

especificações técnicas dos equipamentos e dos serviços de modo a ensejar a 
necessidade de outros esclarecimentos. 

Afirma a impugnante que não analisou os novos desenhos. Por certo que não o fez. 

Não há novos desenhos, há nova versão, dos mesmíssimos desenhos que foram 

novamente disponibilizados para facilitar a leitura das informações deles integrantes. 
Nada, além disso. 

O item 16.12 estabelece o preço máximo que será aceito para o presente certame. 

Juridicamente nada obsta que o preço seja assim identificado, eis que, ainda que 

tivesse o nome de orçamento previsto, também significaria preço máximo aceito, 
conforme previsto na legislação regente. 

Sempre que o edital divulga o orçamento este é o preço máximo. 

As exigências previstas em certame licitatório se apresentam suficientes para 

selecionar o licitante capacitado a prestar o serviço e fornecer o bem, não impondo 
qualquer restrição desnecessária que 

certame. 
comprometa o caráter competitivo do 

Não há, na espécie, qualquer direcionamento do certame. 

Não se fala em VICIO DA IMPESSOALIDADE. 
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DA RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS 

A impugnação não foi aceita por ser intempestiva. 

Decaiu a Impugnante do direito de impugnar, eis que não é parte legítima para 

interpor impugnação porquanto não o fez no prazo legal hábil. 

Não há vícios no Edital Pregão 25/2009, eis que as razões de impugnação, ainda 
que consideradas como direito de petição, 	nada trouxeram que conduzisse a 
ilegalidades ou vícios no certame. 

A impugnação não foi conhecida por intempestiva, mas se o fosse seria indeferida 

em única e última instância administrativa pela Pregoeira, na forma da legislação 
aplicável. 

Quanto ao item 83 e seus subitens nada a prover porquanto dirigidos ao Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais. 

Diante do exposto, fica mantida a modalidade licitatória eleita e todas as exigências 

de fornecimento e serviços com as especificações técnicas estabelecidas, bem 

como de habilitação, porquanto há necessidade da aquisição na forma como 

prevista no objeto da licitação para atendimento ao interesse público definido e as 

exigências formuladas guardam estrita conformidade com a legislação regente. 

Considerando o não acolhimento da presente impugnação, fica mantida a data do 
certame, conforme artigo 11 do Decreto 44.786. 

Belo Horizonte, 31 de julho de 2009, às 10:00 horas. 

EDINEA ARCANJO HOSKEN 

Pregoeira  
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