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Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação da CODEMIG — Companhia de 

6-2 

CP 

f•S'.  

CONSÓRCIO CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA  E 

COMÉRCIO  S.A. CONVAP ENGENHARIA  S/A E CONSTRUTORA  

FERREIRA GUEDES  S/A, através de sua empresa líder, CONSTRUCAP — 

CCPS — ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., pessoa jurídica de direito privado 

com sede em São Paulo - SP, na rua Bela Cintra, n° 24, 1° andar, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n°61.584.223/0001-38, por seu representante legal, assistido por 

seus advogados, comparece respeitosamente perante V. Sa. para, na forma do art. 

109, § 3°, da Lei n° 8.666/93 e do item 11.3 do instrumento convocatório, 

apresentar impugnação aos recursos interpostos pelos consórcios Estakon/Blokos 

e Schahin/Constran. 

Adiante estão os fundamentos que impõem a rejeição 

daqueles recursos. 

1 — A IMPROCEDÊNCIA  DO RECURSO  DO CONSÓRCIO 

ESTACON/BLOKOS 

1. 	 O Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia 

Ltda. foi inabilitado para os Lotes 2 e 3 do certame por não atender aos seguintes 
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Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. 
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Processo interno n° 265/07 
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itens do edital: item 6.1.3, alínea `a.2'; item 6.1.4, alínea `c.2', subitens 2.2, 2.4, 

2.6, 2.7,2.8, 2.9 e 2.11; e item 6.1.4, `c.3', subitem 3.2. 

Em seu recurso, o Consórcio sustenta que teria atendido 

plenamente ao edital. Entretanto, o Recorrente efetivamente deixou de atender a 

algumas das exigências do instrumento convocatório, conforme se passa a 

demonstrar. 

2. 	 O item 6.1.3 estabelece que o licitante deve apresentar 

"Carta de apresentação dos documentos de habilitação (Modelo — Anexo I) 

contendo as seguintes informações". Dentre essas informações, exige-se a 

indicação do "Prazo de validade da proposta, não inferior a 120 (cento e vinte)  

dias". 

Ocorre que o Recorrente indicou a validade de sua proposta 

como sendo de 60 (sessenta) dias. Assim, descumpriu o disposto no instrumento 

convocatório. 

Em seu recurso, o Recorrente procurou justificar esse 

descumprimento sustentando que consta da declaração apresentada a informação 

de que o licitante concorda com os termos do edital e seus anexos. Assim, tal 

informação significaria a concordância com o prazo de 120 dias previsto no item 

6.1.3, alínea `a.2', do edital. 

No entanto, essa alegação não enseja a reforma da decisão 

recorrida. Afinal, mera declaração de concordância em relação ao edital não pode 

servir para afastar qualquer defeito na documentação do licitante. Do contrário, 

bastaria que o licitante afirmasse que concorda integralmente com o edital para 

afastar eventuais defeitos de sua documentação de habilitação. 

Note-se ainda que a questão do prazo de validade das 

propostas foi inclusive objeto de esclarecimento pela d. Comissão de Licitação. 

No pedido de esclarecimentos n° 11, formulado pela Mendes 

Júnior Trading Engenharia S/A, apontou-se que o item 6.1.3 do edital fazia 
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referência a validade de 120 dias, enquanto que o modelo do Anexo I apontava 

como sendo de 60 dias o prazo e validade. Diante disso, questionou-se qual o 

prazo que deveria prevalecer. 

Em resposta, a d. Comissão esclareceu que o prazo que 

deveria prevalecer era o de 120 dias, inclusive diante do item 20.4 do edital, que 

estabelece que "No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e 

seus anexos, prevalecerão as disposições do primeiro". 

Note-se que tal esclarecimento passou a fazer parte 

integrante do ato convocatório. Tornou-se parte incindivel do ato que instaurou a 

licitação, tal como as cláusulas originais daquele instrumento. 

Nesse sentido, MARÇAL JUSTEN FILHO ensina que "as 

respostas e esclarecimentos solicitados pelos interessados apresentam cunho 

vinculante para a Administração. Isso significa a impossibilidade de a 

Administração formular certa interpretação para o edital e, depois, pretender 

ignorar seu entendimento pretérito." (Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 11.ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 48). 

Por isso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "A 

resposta de consulta a respeito de cláusula do edital de concorrência pública é 

vinculante; desde que a regra assim explicitada tenha sido comunicada a todos 

os interessados, ela adere ao edital" (STJ, REsp. n° 198.665/RJ, Rel. Min. ARI 

PARGENDLER). 

Desse modo, os esclarecimentos prestados orientam não só a 

conduta da comissão licitante, mas também a elaboração das propostas, a 

execução do contrato e os futuros atos e decisões da Administração. Eventual 

tentativa de modificação do entendimento então adotado configuraria venire 

contra factum proprium (conforme EGON BOCKMANN MOREIRA, O Edital e 

os Esclarecimentos Relativos à Licitação - Lei 8.666/93, art. 40, inc. VIII, ILC n° 

90, ago./2001, p. 632-637). 
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Diante disso, é óbvio que os licitantes deveriam apresentar 

declaração expressa de que o prazo de validade de suas propostas seria de 120 

dias. 

Como o Recorrente não observou esse prazo, assiste razão à 

d. Comissão em inabilitá-lo do certame. 

Se a Recorrente não fosse inabilitada e eventualmente fosse 

a vencedora do certame, poderia alegar futuramente que o prazo de validade de 

sua proposta seria de apenas 60 dias. Poderia inclusive argumentar que a 

declaração indicando o prazo de 60 dias teria sido "aceita" pela d. Comissão. Isso 

inegavelmente ocasionaria danos ao Contratante e colocaria o Recorrente em 

uma situação de desigualdade perante os demais licitantes. 

Diante disso, deve ser mantida a decisão recorrida no ponto 

em que inabilitou o Recorrente em virtude do não atendimento do item 6.1.3, 

alínea `a.2' do edital. 

3. 	 Quanto ao item 6.1.4, alínea `c.3', subitem 3.2, o edital 

exigiu a apresentação de atestado de obra compreendendo o serviço de "Sistema 

de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos". 

O Recorrente foi inabilitado por ter apresentado atestado 

referente a obra de recuperação de duas estações de tratamento de esgoto. Ou 

seja, os atestados retratam a mera recuperação de estações pré-existentes, e não a 

execução propriamente dita de estações de tratamento de esgoto. 

Em seu recurso, a Recorrente sustenta que a análise feita 

pela d. Comissão não teria dado atenção aos itens dos atestados que se refeririam 

supostamente à "construção e montagem eletromecânica das Estações de 

Tratamento de Esgotos". 

No entanto, não assiste razão ao Recorrente. 

Inicialmente, note-se que o Recorrente não afirma 

peremptoriamente que teria realizado a execução integral de uma estação de 
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tratamento de esgoto. Sustenta que teria executado serviços de construção e de 

montagem eletromecânica, mas não chega a afirmar que inexistiria previamente 

uma estação na localidade. Ou seja, pelos próprios termos do recurso, chega-se à 

conclusão de que houve efetivamente a recuperação de estações de tratamento de 

esgoto pré-existentes. 

Essa circunstância, de todo modo, é plenamente confirmada 

pelos termos do atestado. A documentação comprova que efetivamente houve a 

recuperação de duas estações de esgoto. 

Em relação à ETE 01 (Rua da Mata — Marambaia), 

executou-se, por exemplo, a "Recuperação Base dos Containers" (item 1.3.2.4), 

"Tratamento de fissuras com abertura inferior a 0,3mm do tanque de aeração" 

(item 1.5.5.7), "Recuperação de paredes de tanque de aeraçã o que apresentam 

segregações, com armadura exposta e infiltração" (item 1.5.5.8). Outros 

serviços também são característicos de obras de recuperação de estações de 

tratamento de esgoto, como o de revestimento e tratamento de superfícies já 

existentes. 

No tocante à ETE 02 (Av. Tavares Bastos), foram 

executados os seguintes serviços: "Recuperação das paredes de células que 

apresentam segregações, com armaduras expostas" na caixa retentora de 

areia/caixa de drenagem (item 2.4.7), "Recuperação de paredes de células que 

apresentam fissuras" (item 2.5.7)-  e "Recuperação de paredes de células que 

apresentam segregações com armaduras expostas" (item 2.5.8) no reator 

anaeróbio, e "Recuperação e adequação estrutural dos filtros existentes"  (item 

2.6.3) da floculação e flotação/câmaras de saturação e elevatória E-02. 

Portanto, uma análise atenta das informações contidas no 

atestado apresentado pelo Recorrente comprova que houve, na realidade, a 

execução de obras de recuperação de estações de tratamento de esgoto — que não 

se confundem com a própria execução de estações desse tipo. 
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Assim, espera-se a manutenção da decisão recorrida, no 

ponto em que entendeu pelo não atendimento ao item 6.1.4, alínea `c.3', subitem 

3.2 do edital. 

4. 	 Diante do exposto, a Signatária pede a rejeição do recurso 

apresentado pelo Consórcio Estacon/Blokos, vez que aquele licitante não atendeu 

a todos os requisitos de qualificação técnica previstos no edital. 

II — A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELO 

• 
CONSÓRCIO SCHAHIN/CONSTRAN 

5. O Consórcio Schahin Engenharia S/A e Constran S/A 

Construções e Comércio foi inabilitado para os Lotes 1, 2 e 3 do certame por não 

atender aos seguintes itens do edital: item 6.1.4, alínea '1).1'; item 6.1.4, alínea 

`c.2'; item 6.1.4, alínea `c.4', subitens 4.1 e 4.3; e item 6.1.4, alínea `c.3', 

subitem 3.3. 

O Consórcio interpôs recurso em que sustenta o pretenso 

atendimento integral ao edital. Entretanto, o Recorrente efetivamente deixou de 

atender a algumas das exigências do instrumento convocatório, conforme se 

passa a demonstrar. 

6. O item 6.1.4, alínea `c.2' do edital, exigia dos licitantes a 

comprovação de "Ter executado em 1 (um) Contrato, estrutura(s) em concreto 

armado e/ou protendido com altura mínima de 35m e vão livre mínimo de 80m, 

inclusive vigas pré-moldadas ou moldadas in loco...". 

O Recorrente foi inabilitado porque o atestado que 

apresentou refere-se à construção de uma ponte rodoferroviária de estrutura 

metálica. Ou seja, trata-se de ponte que não empregou técnicas similares àquelas 

que foram exigidas pelo instrumento convocatório. 

• 
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Em seu recurso, o Recorrente alega que o atestado faz 

menção a "concreto armado" e "viga protendida". Assim, supostamente teria 

atendido à exigência do edital. 

Contudo, não assiste razão ao Recorrente. 

A análise do atestado demonstra claramente que a estrutura 

principal, que atende ao requisito de vão livre é, na realidade, urna estrutura 

metálica. 

O atestado descreve a referida ponte como contendo 

"variante em estrutura metálica, com dimensionamento estrutural para tráfego 

de veículos trem tipo TB 360...", que apresenta uma "superestrutura em estrutura 

metálica e a grade da via permanente fixada diretamente na estrutura metálica". 

Ao descrever mais minuciosamente a superestrutura, refere-

se a "Treliça metálica em aço estrutural SAC-50. A ferrovia foi construída e 

fixada em cima das longarinas da estrutura metálica e a plataforma rodoviária e 

a plataforma rodoviária fica num nível acima da linha férrea, sobre a estrutura 

de concreto armado na parte superior da treliça". 

Portanto, a ponte que atende à exigência de vão mínimo de 

80m é inegavelmente uma estrutura metálica. 

As referências feitas pelo Recorrente a "viga protendida" e 

"estrutura de concreto armado" referem-se a outras estruturas que não a ponte 
lawk.u.04e4oti 

rodoferroviária, cujo vão entre pilares é de 100m. 

Ocorre que essas outras estruturas não apresentam • as 

características mínimas exigidas pelo edital. Trata-se de viadutos de acesso 

rodoviário cujo vão entre pilares é de 30m. O edital exigia vão livre mínimo de 

80m (quase o triplo, portanto). 

O Recorrente ainda tenta demonstrar que todas as outras 

exigências (quantitativos relacionados a concreto estrutural, fôrmas, aço e 

protensão) teriam sido atendidas. No entanto, é até mesmo inócuo tratar desses 
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itens se a ponte que apresenta o vão livre mínimo exigido pelo edital é, na 

realidade, uma estrutura metálica. Se foi executada viga protendida e concreto 

armado, isso ocorreu em estruturas que não atendem às especificações do edital 

(especialmente no que se refere ao vão livre). 

Diante disso, resta confirmado o não atendimento ao item 

6.1.4, `c.2', para o Lote 1. 

7. Outro motivo que confirma a impossibilidade de habilitação 

do Recorrente para o Lote 1 é a ausência de prova da execução de "sistema de 

irrigação de parques e/ou  jardins"  (item 6.1.4 alínea `c.4' subitem 4.1). 

A decisão recorrida reconheceu expressamente o não 

atendimento a esse item. Verificou que o atestado apresentado não contemplava a 

execução desse serviço. 

Note-se que o não atendimento ao item 6.1.4., alínea `c.4', 

subitem 4.1 do edital restou irrecorrido.  O recurso do Recorrente sequer 

menciona esse fundamento da decisão recorrida. 

Assim, trata-se de questão preclusa, que não mais pode ser 

objeto de análise. 

Além disso, ao não recorrer desse trecho da decisão de 

inabilitação, o Recorrente reconheceu implicitamente o não atendimento à 

referida exigência. 

Sendo assim, espera-se a manutenção da decisão recorrida, 

no ponto em considerou não atendido o 6.1.4, alínea `c.4', subitem 4.1 do edital, 

permanecendo a inabilitação do Recorrente para o Lote 1. 

8. Por fim, o Recorrente também não apresentou atestado que 

comprova a execução de pele de vidro ou sistema Structural Glazing (item 6.1.4, 

6 alínea `c.4', subitem 4.3). 



... 
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O atestado apresentado não faz referência a esse tipo de 

serviço. Apenas menciona a colocação de vidro laminado, o que não significa 

que se trate de pele de vidro. 

O Recorrente, em seu recurso, apresenta uma série de 

documentos com' a pretensão de comprovar o atendimento ao referido item do 

edital. No entanto, não se admite a apresentação de documentos a fim de 

complementar os atestados de qualificação técnica. 

9. Diante do exposto, espera-se a rejeição do recurso interposto 

pelo Consórcio Schahin/Constran, em virtude do não atendimento a algumas das 

exigências de qualificação técnica feitas pelo edital. 

III— CONCLUSÃO 

10. Em vista do exposto, a Signatária espera a rejeição dos 

recursos ora respondidos, mantendo-se a decisão de inabilitação dos consórcios 

Estakon/Blokos e Schahin/Constran. 

Pede Deferimento. 

De São Paulo para Belo Horizonte, 

Em 25 de 

Cesar A. Gui 

OAB/PR 18.6\62 

Constru ap CCPS Engenharia e Comércio S.A. 
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LIVRO: 2.365- 
PROURAÇÃO BASTANTE QUE F 

E COMÉRCIO S/A.-
Conscal39 

SAIBAM quantos 
bastante virem, 
Ano dois mil e 
Capital, no 3°  
compareceu como OUTORGANTE - 
E COMÉRCIO S/A, inscrita n 
com seu estatuto social co 
n° 53.955/04-1_Aos 29/01 

(TAbelião na Pasta 364, s 
'Cintra, 24, 1° andar, Co 
0l41751000, neste ato repres 
do referido Estatuto, por seus ,Diretores:- EDUARDO RIBEIRO 
CAPOBIANCO, brasileiro, casado; administrador de empresas, 
portador da cédula de identidade RG 4.797.104 SSP/SP e 
CPF/MF •, 819.271.188/91 	e ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 

(identidade RG 7.611.632 SSP/SP e-  CPF/MF 033.785.768/71/ 
ambos--)reãidentes e domiciliados neãta Capital, com o mesmo 
endereço comercial da outorgante, eleitos até 30/04/2007 
pela AGO realizada aos 16/04/2004, registradana JUCESP sob 

vi" 220.427/04-5, aos 30/04/2004; os presentes, face à 
documentação apresentada, foram identificados por mim 
/Escrevente e pelo Tabelião, que esta subscreve, do que dou 
/ 	- fé. E pela OUTORGANTE na forma representada, me foi dito que 
por este público instrumento e nos termos de direito, nomeia 
e constitui sua bastante procuradora:- SUSANA CABARCOS 
PAWLETTA, brasileira, divorciada, tecnóloga, portadora da 
cédula de identidade RG 6.816.967/X' SSP/SP, inscrita no CREA 
sob n° 146.600/D e CPF/MF 046.487.218/96, residente e 
domiciliada nesta Capital, com endereço comercial à Rua Bela 
Cintra, 24, 2' andar, nesta Capital; a quem confere poderes 

em nome da outorgante 
COMÉRCIO S/A, junto as 
estaduais, municipais, 
mista e outras, bem como 

e levantar 
tomadas de 
a empresa 

FLS.: 12-5-. 
CPS - ENGENHARIA 

este púb 
que aos do 
sete (200 
Tabelião 

rumento de procuração 
(0 	dias do mês de abril do 

, nesta cidade de São Paulo, 
e Notas, perante Mim Tabelião, 
CONSTRUCAP - CCPS - ENGENHARIA 
CNPJ sob n°  61.584.223/000138, 

solidado registrado na JUCESR sob 
20.04, •que ficam arquivados -neste 
b 1-1(  013, com sede à Rua Bela 
soláção, nesta Capital, CEP 7-

tada'nos termos do Artigo 13' 

para praticar os seguintes atos 
CONSTRUCAP - CCPS ENGENHARIA E 
repartições públicas federais, 
autarquias, sociedades de economia 
junto a quaisquer particulares: a) depositar 
cauções exigidas em concorrências públicas, 
preços, 'convites'.  e pregões; b) representar 
outorgante em concorrências públicas, tomadas de preços e 
convites, podendo entregar e assinar as propostas, 
impugnações e recursos, pedir e dar esclarecimentos, 
declinar ou não o direito de recursos em qualquer fase da 
licitação; c) nomear terceiros para, em licitações públicas, 
entregar propostas, pedir e dar esclarecimentos.- A PRESENTE 



\ 
PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADE POR UM (01) ANO,.'A PARTIR DESTA 
DATA.- Assim

/ 
 o disseram, do/que dou fé, me pediram e eU ihes 

lavrei o /presente inS-trumento, que depois de lidG-e achado; 
conforme, aceitam, outorgam e assinam. Eu (a) AremildOl 
Zelante N to', 'Escrevente, a lavrei. Eu ,(a) José Trevizan 
Riva,'-  S stituto dó Tabelião, a subscrevi. (aa) Eduardo,_ 
Ribeir 	Capobianco 	obérto/  Ribeiro Capobianco. 	(à) --\  

Subs 	o\ do Tab 	José Trevizan Riva. (Legalmente 
se 	NA 	ladãda fielmente na data retro. Étl, 

, Arémildo Zelante Neto, Escrevente, 
... a lavrei. Eu, Jo 	evizan Riva, 	bsti' 	o tut ! 	liã \Tabeo, a 

subscre b e assin 	público e ra - 	 / \, 	.,- 	
2 

- 	' 	1 	-2,-- 	-I 	 , ,  

Emls 	 72,38 
Sec.Faz- 	 20,57 
Ipesp 	 15,(24 
R.Civil 	 3,81 
TJ 	 3,81 
Sta.Casa 	 0,72 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quarta-feira, 24 de outubro de 2007 14:57 
Para: 	'wesley@cpdtecnologia.conn.br' 
Assunto: 	Concorrência 05/2007 - Centro Administrativo. 
Prioridade: Alta 

Senhor Wesley Jonas: 

O processo encontra-se em fase de impugnação de recurso administrativo. 

Atenciosamente, 

Comissão Especial de Licitação 

De: Wesley Jonas [mailto:wesley@cpdtecnologia.com.br]  
• Enviada em: quarta-feira, 24 de outubro de 2007 10:54 

Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Concorrência 05/2007 - Centro Administrativo. 

A/C: CPL - CODEMIG 

Bom dia Srs, 

A empresa CPD Tecnologia Ltda gostaria de saber, em qual fase de julgamento está a Concorrência 
05/2007, com abertura ocorrida em 20/09/2007 ás 14:00hs. 

Aguardo proununciamento. 

Atenciosamente. 

• 
Wesley lonas 
Auxiliar Administrativo 1 CPD Tecnologia 
Fone: 31 3237 3000 1 Fax: 31 3237 3030 
wesleycpdtecnologia.com.br  
www.cpdtecnoloqia.com.br   

24/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Wesley Jonas [wesley@cpdtecnologia.com.br] 
Enviado em: quarta-feira, 24 de outubro de 2007 10:54 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Concorrência 05/2007 - Centro Administrativo. 

A/C: CPL - CODEMIG 

Bom dia Srs, 

A empresa CPD Tecnologia Ltda gostaria de saber, em qual fase de julgamento está a Concorrência 
05/2007, com abertura ocorrida em 20/09/2007 ás 14:00hs. 

Aguardo proununciamento. 

Atenciosamente. 

Wesley Jonas 
Auxiliar Administrativo 1 CPD Tecnologia 
Fone: 31 3237 3000 1 Fax: 31 3237 3030 
wesley(&cpdtecnoloclia.com.br  
www.cpdtecnologia.com.br  

24/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Wesley Jonas 
Enviado em: 	 quarta-feira, 24 de outubro de 2007 14:57 
Assunto: 	 Entregue: Delivery Status Notification (Success) 

Sua mensagem 

Para: 	wesley@cpdtecnologia.com.br  
Assunto: 	Concorrência 05/2007 - Centro Administrativo. 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Wesley Jonas em 24/10/2007 13:56 

• 

• 



i 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Wesley Jonas [wesley@cpdtecnologia.com.br] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 24 de outubro de 2007 13:58 
Assunto: 	 Lida: Concorrência 05/2007 - Centro Administrativo. 

Sua mensagem 

Para: 	wesley@cpdtecnologia.com.br  
Assunto: 

foi lida em 24/10/2007 13:58. 

1 
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, CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Elias Guimarães [egj@cetestminas.com.br] 
quinta-feira, 22 de novembro de 2007 13:04 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Lidas: ATA DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E STATUS DO PROCESSO REF 
CONCORRÊNCIA 05/2007 - CENTRO ADMINISTRATIVO 

ATT14953.bct (444 
B) 

Esta 
<egj@cetestminas. 

Esta confirmação 
22/11/2007 14:03 

é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
com.br> em 20/11/2007 09:17 

verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: Recursos 22/10/2007 

001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.com.br; antoniocarlos@constran.com.br; 
dalva@construcap.com.br; Icfarias@construcap.com.br  eduardo.camaroo@camarqocorrea.com.br; 
mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; adf@odebrecht.com; 
elias.costa@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; 
mariaamelia@estacon.com.br; engenharia@mendesiunior.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; 
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; carlosb@grupovia.com.br; 
leticia@blokos.com.br; proposta@grupovia.com.br   

Assunto: Recursos - 22/10/2007 

Senhor(es) Licitante(s) 

Processo Interno 265/07 
Concorrência 05/07 
Objeto - Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 
equipametnos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Estamos encaminhando em anexo, para conhecimento, os recursos administrativos apresentados pelas licitantes 
inabilitadas interpostos contra a respectiva inabilitação: 
1. Consórcio Schahin Engenharia S/A e Constran S/A Construções e Comércio 
2. Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
3. Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, CONVAP Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 

Os recursos estão sendo encaminhados em arquivo pdf e podem ser acessados nos links para dowload abaixo 
indicados. 

Na conformidade do §30  do artigo 109 os participantes poderão impugnar os recursos, no prazo de cinco dias úteis, 
com início no dia 23 de outubro de 2007 e termo às 18 horas do dia 29 de outubro de 2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada aos interessados. 

Atenciosamente, 

Suely lzabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

e 
Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Clique no link abaixo para baixar o arquivo com os recursos: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/cpel/schahin-constran.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/estacon-blokos.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/construcap-convap-ferreiraguedes.pdf  

Comissão Especial de Licitação 
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 E-mail: cpel@codemig.com.br  

22/10/2007 



p L 



LICITANTES DA CONCORRÊNCIA 05/07 - CENTRO ADMINISTRATIVO DE MG - CAMG 

N° EMPRESA CONTATO E-MAIL 	 TEL j..., FAX 

61 Constran S.A. Construções e Comércio SÃ Luiz Roberto Menin 001 . comercialCconstran.com.br; 	can,— 	O (11) 3405-8000 (11) 3405-8097 laercioCconstran.com.br: 	01) 3706-ioal 
(.2.4  bonstrucap -CCPS Engenharia e Com. S.A. Dalva Aparecida Grolla dalvaCconstrucao.com.br:  (11) 3017-8000 (11) 3107-2216 1 	,ii:1"fri v Ct, vii 	v Cconstrucao.com.br:  (1 '; - 	-- Icfarias 	

1 

3 ; • nstruções e Com. Camargo Corrêa S. A. Eduardo de Camargo Silva eduardo.camargoCcamaruocorrea.connk2f~(31) 3432-9696 (31) 3432-9696 

elkeNSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. Mário Sérgio Mafra Guedes mario.ouedese.aonet.com.br 	32-(4°-  C'"0k., (31) 3290-6640 (31) 3290-6659 

5 t • nstrutora Barbosa Mello S.A. Ovania Avelar de Paula Morais omoraisacbmsa.com.br 	O tÂ tRA¡z., 	tpk., (31) 3490-3637 (31) 3490-3642 

6 _.... nstrutora Ferreira Guedes S.A. Armando Rodrigues dos Santos arodriques@ferreiraquedes.com.br 	À-4,A' 	(Cc. , (11) 3068-8555 (11) 3068-8555 

()Construtora Norberto Odebrecht S.A. Angela Denise Franco adfCodebrecht.com 	kla..A,  (2f tAiÀ., 	Ok.  ., (31) 3516-1601 (31) 3516-1675 

(73 ( • nstrutora OAS Ltda Elias Bichara Costa elias.costaCoas.com 	140~1-4- 	• 	0_, (31) 3226-2400 (31) 3226-2400 

•. -9 onstrutora Queiroz Gaivão S. A. Antônio de Oliveira Alvim alvimCaueironalvao.com; 
(31) 3269-5800 (31) 3269-5833 '(/-4444;ti inoronhaCaueirozaalvao,com: 	 011,  

• 10 vap Engenharia e Construções Ltda Flávio Lima Vieira convao.bhaconvap.com.br 	(34 4-32" "IA (31) 3621-3833 (31) 3621-1798 

stacom Engenharia S.A. Maria Amélia Rodrigues Cavalheiro mariaameliaaestacon.com.br  k(amiA-viai,,,,..' 	0y, j(21) 2544-8043 (21) 2544-6155 

endes Júnior Trading e Eng. S.A. t.

Djaniro 

José Marcos Cardoso Costa encienhariaCmendesjunior.com.br  a~t, 	op (31) 2121-9508 (31) 2121-9499 

(12 anta Barbara Engenharia S.A. Silva dj.silva esantabarbarasa.com.br, 	A L rt-A 	- 31) 2121-7870 (31) 2121-7890 vr-;,, 	Le..: natalia.almeidaCsantabarbarasa.com.br:  
1 chahin Engenharia S.A. Armando Ferreira Filho afferreiraCschahin.com.br 	rl(Li IC,".. 	011.., (11) 5576-8573 (11) 5576-8235 

ia Engenharia S. A. Carlos Eduardo Rezende Braga (31) 3286-2768 (31) 3286-2833 
carlosbagruoovia.com.br; ect j,„69 
or000sta(aruooviacom.br 	 0 ff, 

f16-)lokos Engenharia Ltda Antônio Takeo Kumata e 	. 	op leticiaablokos.com.br 	
."-- 

(11) 3040-6601 
. (271 3334-5528 

(11) 2142-9305 
(271 3334-5514 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	

1 

De: 	Técnico [001.comercial@constran.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:18 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Recursos 22/10/2007 

Para: CODEMIG — At. Conceição 

Estamos confirmando o recebimento do Email datado de 22/10/07 Processo Interno n°265/07 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.com.br; antoniocarlos@constran.com.br; 
dalva@construcap.com.br; Icfarias@construcap.com.br; eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; 
mario.guedes@agnet.conn.br; omorais@cbmsa.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.conn; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
convap.bh@convap.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; engenharia@mendesjunior.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.alnneida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; 
carlosb@grupovia.com.br; leticia@blokos.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Recursos 22/10/2007 
Prioridade: Alta 

Assunto: Recursos - 22/10/2007 

Senhor(es) Licita nte(s) 

Processo Interno 265/07 
Concorrência 05/07 
Objeto - Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 
equipametnos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas 
Gerais. 

Estamos encaminhando em anexo, para conhecimento, os recursos administrativos apresentados pelas 
licitantes inabilitadas interpostos contra a respectiva inabilitação: 
1. Consórcio Schahin Engenharia S/A e Constran S/A Construções e Comércio 
2. Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
3. Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, CONVAP Engenharia S/A e Construtora Ferreira 
Güedes S/A 

Os recursos estão sendo encaminhados em arquivo pdf e podem ser acessados nos links para dowload 
abaixo indicados. 

Na conformidade do §3° do artigo 109 os participantes poderão impugnar os recursos, no prazo de cinco dias 
úteis, com início no dia 23 de outubro de 2007 e termo às 18 horas do dia 29 de outubro de 2007, prazo em 
que os autos ficam com vista franqueada aos interessados. 

Atenciosamente, 

Suely lzabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

22/10/2007 



.. 
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Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com os recursos: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/cpel/schahin-constran.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/estacon-blokos.pdf  

ihttp://200.202.203.126/cpel/construcap-convap-ferreiraguedes.pdf  

Comissão Especial de Licitação 
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 E-mail: cpel@codemig.com.br  

22/10/2007 



•• 

O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

	
1 

De: 	 Antonio Carlos [antoniocarlos@constran.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 200711:17 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Recursos 22/10/2007 

ATT22788.td(444 
W 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<001.comercial@constran.com.br›; <laercio@constran.com.br›; 
<antoniocarlos@constran.com.br›; <dalva@construcap.com.br›; 
<1cfarias@construcap.com.br›; <eduardo.camargo@camargocorrea.com.br›; 
<mario.guedes@agnet.com.br›; <omorais@cbmsa.com.br›; 
<arodrigues@ferreiraguedes.com.br›; <adf@odebrecht.com›; <elias.costa@oas.com›; 
<alvim@queirozgalvao.com›; <inoronha@queirozgalvao.com›; <convap.bh@convap.com.br>; 
<mariaamelia@estacon.com.br›; <engenharia@mendesjunior.com.br›; 
<dj.silva@santabarbarasa.com.br›; <natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; 
<afferreira@schahin.com.br›; <carlosb@grupovia.com.br›; <leticia@blokos.com.br›; 
<proposta@grupovia.com.br> em 22/10/2007 10:22 

41/11 Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
22/10/2007 12:17 

e 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT21669.Ixt (671 Recursos 22/10/ 
B) 	 2007 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

001.comercia1@constran.com.br  
laercio@constran.com.br  
antoniocarlos@constran.com.br  
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Técnico [001.comercial@constran.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:08 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Lida: Recursos 22/10/2007 
Prioridade: Alta 

22/10/2007 



I 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Carlos [carlosb@grupovia.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feirá, 22 de outubro de 2007 09:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lido: Recursos 22/10/2007 

Prioridade: 	 Alta 

:1  
ATT22053.txt (517 

B) 
Mensagem 

'Para: 001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.com.br; 
antoniocarlos@constran.com.br; dalva@construcap.com.br; lcfarias@con... 

Assunto: Recursos 22/10/2007 
Enviado: 22/10/2007 10:22 

lido em 22/10/2007 10:03. 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Dalva Aparecida Grolla [dalva@construcap.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 23 de outubro de 2007 09:02 
Assunto: 	 Lida: Recursos 22/10/2007 

Sua mensagem 

Para: 	dalva@construcap.com.br  
Assunto: 

foi lida em 23/10/2007 09:02. 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 
Enviada em: 

Administrador do sistema 
icfarias@construcap.com.br; dalva@construcap.com.br  
segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:23 
Entregue: Delivered: Recursos 22/10/2007 

001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.com.br; antoniocarlos@constran.com.br; dalva@construcap.com.br; 
icfarias@construcap.com.br; eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; 
omorais@cbmsa.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; 
alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; 
engenharia@mendesjunior.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; 
afferreira@schahin.com.br; carlosb@grupovia.com.br; leticia@blokos.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Recursos 22/10/2007 
22/10/2007 09:22 

De: 
Para: 
Enviado em: 
Assunto: 

Sua Mensagem 

Para: 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

icfarias@construcap.com.br  em 22/10/2007 09:21 
dalva@construcap.com.br  em 22/10/2007 09:21 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 02) 

De: 	 Liliane Costal Farias [Icfarias@construcap.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Liáitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:21 
Assunto: 	 Lida: Recursos 22/10/2007 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: 

Icfarias@construcap.com.br  

foi lida em 22/10/2007 09:21. 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Eduardo de Camargo Silva [eduardo.camargo@carnargocorrea.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:23 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Recursos 22/10/2007 

, Prioridade: Alta 

Prezados, 

Acusamos o recebimento do e-mail e seus links 
Atenciosamente, 

Eduardo de Camargo e Silva 

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 

Superintendência Regional de Minas Gerais 

(31) 3432-9696 — (31) 9328-6298 

eduardo.camargo@camargocorrea.com.br  

Mensagem original 	 
De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada: seg 22/10/2007 10:22 
Para: 001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.com.br; antoniocarlos@constran.com.br; 
dalva@construcap.com.br; Icfarias@construcap.com.br; Eduardo de Camargo Silva; 
mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; adf@odebrecht.com; 
elias.costa@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; 
mariaamelia@estacon.com.br; engenharia@mendesjunior.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; 
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; carlosb@grupovia.com.br; 
leticia@blokos.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Cc: 
Assunto: Recursos 22/10/2007 

Assunto: Recursos - 22/10/2007 

Senhor(es) Licitante(s) 

Processo Interno 265/07 
Concorrência 05/07 
Objeto - Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equipametnos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais. 

Estamos encaminhando em anexo, para conhecimento, os recursos administrativos apresentados 
pelas licitantes inabilitadas interpostos contra a respectiva inabilitação: 
1. Consórcio Schahin Engenharia S/A e Constran S/A Construções e Comércio 
2. Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
3. Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, CONVAP Engenharia S/A e Construtora 
Ferreira Guedes S/A 

Os recursos estão sendo encaminhados em arquivo pdf e podem ser acessados nos links para 
dowload abaixo indicados. 

2,2/10/2007 
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E. 

Na conformidade do §3° do artigo 169 os participantes poderao impugnar os recursos, no prazo de 
cinco dias úteis, com início no dia 23 de outubro de 2007 e termo às 18 horas do dia 29 de outubro de 
2007, prazo em que os autos ficam com vista franqueada aos interessados. 

Atenciosamente, 

Suely Izabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Clique no link abaixo para baixar o arquivo com os recursos: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203  126/cpel/schahin-constran.pdf 

http://200.202.203.126/cpel/estacon-blokos.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/construcap-convap-ferreiraquedes.pdf  

Comissão Especial de Licitação 
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 E-mail: wel@codemiq.com.br  

Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo 
e propósito específicos, e é protegida por lei. Caso você não seja o citado indivíduo, deve apagar esta 
mensagem. 
É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações 

110 	presentes nesta mensagem. 
As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, 
não representando idéias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte do 
Grupo Camargo Correa. 

Este mensaje, incluyendo sus anexos, contiene informaciones confidenciales destinadas ai individuo 
y propósito específicos, y está protegido por ley. Caso no sea el usuario a quien está dirigido, debe 
borrar este mensaje. 
Está terminantemente prohibida la utilización, el acceso, copia o divulgación no autorizada de las 
informaciones presentes en este mensaje. 
Las informaciones contenidas en este mensaje y en sus anexos son de responsabilidad de su autor, no 
representando ideas, opiniones, pensamientos o cualquier forma de posicionamiento por parte dei 
Grupo Camargo Corrêa. 

The information contained in this communication is confidential, is law protected, and is intended 
only for business use of the addressee. If you have received this communication in error, please 
immediately delete it. 
It's forbidden the unathorized use, access, copy or disclose of the information contained in this 
communication. 

22/10/2007 



• 
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The content of this message is responsability of the author, and does not represent ideas, opinions, 
thoughts or any kind of statement of Camargo Correa Corporation. 

2/10/2007 
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, CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

A1T21741.txt (421 Recursos 22/10/ 
B) 	2007 

Notification. 
This is an automatically generated Delivery Status 

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

eduardo.camargo@camargocorrea.com.br  

O 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Eduardo de Camargo Silva [eduardo.camargo@camargocorrea.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:15 
Assunto: 	 Lida: Read: Recursos 22/10/2007 

Sua mensagem 

Para: 	eduardo.camargogcamargocorrea.com.br  
Assunto: 

foi lida em 22/10/2007 09:15. 

• 



1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mario Sergio Mafra Guedes [nnario.guedes@agnet.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 08:37 
Assunto: 	 Lida: Recursos 22/10/2007 

Sua mensagem 
r 

Para: 	mario.guedes@agnet.com.br  
Assunto: 

foi lida em 22/10/2007 08:37. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	

1-1 
De: 	Mario Sergio Mafra Guedes [mario.guedes@agnetcom.br] 
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 08:39 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Recursos 22/10/2007 

Confirmo o recebimento. 
Grato 
Mário Sérgio Mafra Guedes 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 10:22 
Para: 001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.com.br; antoniocarlos@constran.com.br; 
dalva@construcap.com.br; Icfarias@construcap.com.br; eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; Mano 
Sergio Mafra Guedes; omorais@cbmsa.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; adf@odebrecht.com; 
elias.costa@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; 
nnariaamelia@estacon.com.br; engenharia@mendesjunior.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; 
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; carlosb@grupovia.com.br; 
leticia@blokos.com.br; proposta@grupovia.conn.br  
Assunto: Recursos 22/10/2007 
Prioridade: Alta 

Assunto: Recursos - 22/10/2007 

Senhor(es) Licita nte(s) 

Processo Interno 265/07 
Concorrência 05/07 
Objeto - Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 
equipametnos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas 
Gerais. 

40 	Estamos encaminhando em anexo, para conhecimento, os recursos administrativos apresentados pelas 
licitantes inabilitadas interpostos contra a respectiva inabilitação: 
1. Consórcio Schahin Engenharia S/A e Constran S/A Construções e Comércio 
2. Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
3. Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, CONVAP Engenharia S/A e Construtora Ferreira 
Guedes S/A 

Os recursos estão sendo encaminhados em arquivo pdf e podem ser acessados nos links para dowload 
abaixo indicados. 

Na conformidade do §30  do artigo 109 os participantes poderão impugnar os recursos, no prazo de cinco dias 
úteis, com inicio no dia 23 de outubro de 2007 e termo às 18 horas do dia 29 de outubro de 2007, prazo em 
que os autos ficam com vista franqueada aos interessados. 

Atenciosamente, 

Suely Izabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

22/10/2007 



• 
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1 



Page 2 of 2 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com os recursos: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/cpel/schahin-constran   pdf 

http://200.202.203.126/cpel/estacon-blokos.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/construcap-convap-ferreiraguedes.pdf  

Comissão Especial de Licitação 
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 E-mail: cpelecodemig.com.br  

2/10/2007 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mario Sergio Mafra Guedes [mario.guedes@agnet.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 08:37 
Assunto: 	 Lida: Recursos 22/10/2007 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: 

mario.guedes@agnet.com.br  

foi lida em 22/10/2007 08:37. 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Ovania Avelar de Paula Morais [omorais@cbmsa.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 10:07 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Recursos 22/10/2007 

Prezados Senhores: 
Confirmamos o recebimento do e-mail abaixo com o recursos administrativos. 
Atenciosamente, 

Ovânia Avelar de Paula Morais 
Divisão de Licitações e Orçamentos 
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A. 
tel: 31) 3490 3637 
fax: 31) 3490 3642 
e. mau: omorais@cbmsa.com.br  

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 10:22 
Para: 001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.com.br; antoniocarlos@constran.comár; 
dalva@construcap.com.br; Icfarias@construcap.com.br; eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; 
mario.guedes@agnet.com.br; Ovania Avelar de Paula Morais; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
convap.bh@convap.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; engenharia@mendesjunior.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; 
carlosb@grupovia.com.br; leticia@blokos.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Recursos 22/10/2007 
Prioridade: Alta 

Assunto: Recursos - 22/10/2007 

Senhor(es) Licitante(s) 

Processo Interno 265/07 
Concorrência 05/07 
Objeto - Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 
equipametnos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas 
Gerais. 

Estamos encaminhando em anexo, para conhecimento, os recursos administrativos apresentados pelas 
licitantes inabilitadas interpostos contra a respectiva inabilitação: 
1. Consorcio Schahin Engenharia S/A e Constran S/A Construções e Comércio 
2. Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
3. Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, CONVAP Engenharia S/A e Construtora Ferreira 
Guedes S/A 

Os recursos estão sendo encaminhados em arquivo pdf e podem ser acessados nos links para dowload 
abaixo indicados. 

Na conformidade do §3° do artigo 109 os participantes poderão impugnar os recursos, no prazo de cinco dias 
úteis, com inicio no dia 23 de outubro de 2007 e termo às 18 horas do dia 29 de outubro de 2007, prazo em 
que os autos ficam com vista franqueada aos interessados. 

'22/10/2007 
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Atenciosamente, 

Suely lzabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com os recursos: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/cpel/schahin-constran.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/estacon-blokos.pdf  

fttp://200.202.203.126/cpel/construcap-convap-ferreiraguedes.pdf 

on 	Comissão Especial de Licitação 
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 E-mail: cpel@codemig.com.br  

22/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

E:1 
ATT21717.1xt (399 

B) 

   

   

Recursos 22/10/ 
2007 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification 

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

mario.guedes@agnet.com.br  

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

El 
ATT21693.Ixt (389 

B) 

   

   

Recursos 22/10/ 
2007 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

omorais@cbmsa.com.br  

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Ovania Avelar de Paula Morais [omorais@cbmsa.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 10:06 
Assunto: 	 Lida: Recursos 22/10/2007 

Sua mensagem 

Para: 	omorais@cbmsa.com.br  
Assunto: 

foi lida em 22/10/2007 10:06. 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Armando Rodrigues [arodrigues@ferreiraguedes.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 10:09 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Recursos 22/10/2007 

Confirmo o recebimento 

Construtora 

Ferreira Guedes S/A 
Armando Rodrigues Santos 
Gerente de propostas 
Fone:11-3068-8555 ramal 121 - fax ramal 135 
e-mail: arodrigues@ferreiraguedes.com.br  

Um motor funciona melhor quando suas peças estão "redondas" 

oio 	De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.com.br; antoniocarlos@constran.com.br; 
dalva@construcap.com.br; Icfarias@construcap.com.br; eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; 
mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbrnsa.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
convap.bh@convap.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; engenharia@mendesjunior.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; 
carlosb@grupovia.com.br; leticia@blokos.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Recursos 22/10/2007 
Prioridade: Alta 

Assunto: Recursos - 22/10/2007 

Senhor(es) Licitante(s) 

111 	Processo Interno 265/07 
Concorrência 05/07 
Objeto - Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 
equipametnos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas 
Gerais. 

Estamos encaminhando em anexo, para conhecimento, os recursos administrativos apresentados pelas 
licitantes inabilitadas interpostos contra a respectiva inabilitação: 
1. Consórcio Schahin Engenharia S/A e Constran S/A Construções e Comércio 
2. Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
3. Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, CONVAP Engenharia S/A e Construtora Ferreira 
Guedes S/A 

Os recursos estão sendo encaminhados em arquivo pdf e podem ser acessados nos links para dowload 
'abaixo indicados. 

Na conformidade do §3° do artigo 109 os participantes poderão impugnar os recursos, no prazo de cinco dias 
úteis, com início no dia 23 de outubro de 2007 e termo às 18 horas do dia 29 de outubro de 2007, prazo em 
que os autos ficam com vista franqueada aos interessados. 

22/10/2007 
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Atenciosamente, 

Suely Izabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com os recursos: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/cpel/schahin-constran.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/estacon-blokos.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/construcap-convap-ferreiraguedes.pdf  

4) 	Comissão Especial de Licitação 
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 E-mail: cpel@codemig.com.br  

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVO Free Edition. 
Version: 7.5.488/ Virus Database: 269.15.5/1084 - Release Date: 21/10/2007 15:09 

No virus found in this outgoing message. 
Checked by AVO Free Edition. • 	Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.15.5/1084 - Release Date: 21/10/2007 15:09 

122/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

AT721709td (413 ROMMNOS 22/10/ 
B) 	2007 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

arodrigues@ferreiraguedes.com.br  

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1121661.bd (383 RaMNOS 22/10/ 
13) 	2007 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

adf@odebrecht.com  

• 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A0121677.bd (387 Recursos 22/10/ 
13) 	2007 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

elias.costa@oas.com  

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Elias Bichara Costa [elias.costa@oas.com] 
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:55 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Recursos 22/10/2007 

CPEL 

Acusamos o recebimento da mensagem em referência. 

Atenciosamente 

Elias Bichara Costa 
Líder Operacional 
Construtora OAS Ltd. 
(31)3226-2400 

• (31)9957-3535 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.com.br; antoniocarlos@constran.com.br; 
dalva@construcap.conri.br; Icfarias@construcap.com.br; eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; 
mario.guedes@agnet.corn.br; omorais@cbmsa.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
adf@odebrecht.com; Elias Bichara Costa; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
convap.bh@convap.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; engenharia@mendesjunior.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; 
carlosb@grupovia.com.br; leticia@blokos.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Recursos 22/10/2007 
Prioridade: Alta 

Assunto: Recursos - 22/10/2007 

Senhor(es) Licitante(s) 

Processo Interno 265/07 
Concorrência 05/07 
Objeto - Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 
equipametnos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas 
Gerais. 

Estamos encaminhando em anexo, para conhecimento, os recursos administrativos apresentados pelas 
licitantes inabilitadas interpostos contra a respectiva inabilitação: 
1. Consórcio Schahin Engenharia S/A e Constran S/A Construções e Comércio 
2. Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
3. Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, CONVAP Engenharia S/A e Construtora Ferreira 
Guedes S/A 

Os recursos estão sendo encaminhados em arquivo pdf e podem ser acessados nos links para dowload 
abaixo indicados. 

22/10/2007 
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Na conformidade do §30  do artigo 109 os participantes poderão impugnar os recursos, no prazo de cinco dias 
úteis, com início no dia 23 de outubro de 2007 e termo às 18 horas do dia 29 de outubro de 2007, prazo em 
que os autos ficam com vista franqueada aos interessados. 

Atenciosamente, 

Suely lzabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com os recursos: 

'Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/cpel/schahin-constran.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/estacon-blokos.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/construcap-convap-ferreiraguedes.pdf  

Comissão Especial de Licitação 
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 E-mail: cpel@codemig.com.br  

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou 
a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela 
contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por 

1111 	

engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. 
Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou 
inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, 
omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem. 

This E-mail confidential. It may also be legally privileged. If you are not the addressee you may not 
copy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete 
it and all copies from your system and notify the sender immediately by return E-mail. Internet 
communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus-free. The sender does not 
accept liability for any errors, omissions, opinions or declarations conteined in this E-mail. 

22/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Elias Bichara Costa [elias.costa@oas.corn] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:53 
Assunto: 	 Lida: Recursos 22/10/2007 

Sua mensagem 

Para: 	elias.costa@oas.com  
Assunto: 

foi lida em 22/10/2007 09:53. 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Ivanir Maria Noronha [inoronha@queirozgalvao.com] 
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 10:01 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Re: Recursos 22/10/2007 

Obrigada, 
Já foi impresso e entregue ao Dr. Alvim 

Sds, 

Ivanir Noronha 

O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é de uso restrito e confidencial, sendo o seu sigilo protegido por lei. Estas 
informações não podem ser divulgadas sem prévia autorização escrita. Se você não é o destinatário desta mensagem, ou o 
responsável pela sua entrega, apague-a imediatamente e avise ao remetente, respondendo a esta mensagem. Alertamos que 
esta mensagem transitou por rede pública de comunicação, estando, portanto, sujeita aos riscos inerentes a essa forma de 
comunicação. A CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. não se responsabiliza por conclusões, opiniões, ou outras informações 
nesta mensagem que não tenham sido emitidas por seus integrantes. 

El contenido de este mensaje y el de sus anexos es de uso restringido y confidencial, siendo su contenido protegido por la ley. 
Estas informaciones no pueden ser divulgadas sin previa autorización escrita. Si usted no es el destinata rio de este mensaje o 
el responsable para su entrega, bórrelo inmediatamente y avise ai remitente, respondiendo a este mensaje. Alertamos que 
este mensaje transitó por Ia red pública de comunicación, estando por lo tanto, sujeta a riesgos inherentes a esta forma de 
comunicación. CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. no se responsabiliza por conclusiones, opiniones, u otras informaciones 
en este mensaje que no fueron emitidas por sus integrantes. 

This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the named recipient, please notify 
the sender immediately and do not disclose the contents to any other person, use it for any purpose, store or copy the 
information. In the event of any technical difficulty with this email, please contact the sender. CONSTRUTORA QUEIROZ 
GALVÃO S.A. is not responsible for conclusion, opinions or any kind of information in this message that doesn't come from our 
personnel. 

22/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Antonio de Oliveira Alvinn [alvim@queirozgalvao.com] 
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 10:06 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Recursos 22/10/2007 

Return Receipt 
Your 	Recursos 22/10/2007 
document: 
was 	alvim@queirozgalvao.com  
received 
by: 
at: 	22/10/2007 11:03:56 

22/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Ivanir Maria Noronha [inoronha@queirozgalvao.com] 
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:26 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Recursos 22/10/2007 

Return Receipt 
Your 	Recursos 22/10/2007 
document: 
was 	inoronha@queirozgalvao.com  
received 
by: 
at: 	22/10/2007 10:24:54 

22/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 01 

De: 	 Postmaster@queirozgalvao.com  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 08:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 RELAY: 

Prioridade: 	 Alta 

ATT21797.tod (627 Recursos 22/10/ 
B) 	 2007 

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

• 

• 

 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 0 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

k 

ATT21725.txt (395 Recursos 22/10/ 
13) 	 2007 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification 

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

convap.bh@convap.com.br  

• 

1 



• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT21781.1xt (401 Recursos 22/10/ 
13) 	2007 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

mariaamelia@estacon.com.br  

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Jose Marcos Cardoso Costa [jose.marcos@mendesjunior.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 10:26 
Assunto: 	 Lida: Recursos 22/10/2007 

Sua mensagem 

Para: 
	

jose.marcos@mendesjunior.com.br  
Assunto: 

foi lida em 22/10/2007 10:26. 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG ILL 
De: 	 jose. marcos [jose.marcos@mendesjunior.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 08:26 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Recursos 22/10/2007 

ATT21820.bct (323 
B) 

Sua mensagem foi entregue ao destinatário. 
Enviado do meu BlackBerry0 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Therese Francoise Bouchardet [therese.bouchardet@mendesjunior.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:35 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Recursos 22/10/2007 

Confirmamos recebimento. 

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

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.com.br; antoniocarlos@constran.com.br; dalva@construcap.com.br; 
icfarias@construcap.com.br; eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; 
arodrigues@ferreiraguedes.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; 
inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; Engenharia; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; carlosb@grupovia.com.br; 
leticia@blokos.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Recursos 22/10/2007 
Prioridade: Alta 

Assunto: Recursos - 22/10/2007 

Senhor(es) Licitante(s) 

Processo Interno 265/07 
Concorrência 05/07 
Objeto - Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipametnos e sistemas 
necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Estamos encaminhando em anexo, para conhecimento, os recursos administrativos apresentados pelas licitantes inabilitadas 
interpostos contra a respectiva inabilitação: 
1. Consorcio Schahin Engenharia S/A e Constran S/A Construções e Comércio 
2. Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
3. Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, CONVAP Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 

Os recursos estão sendo encaminhados em arquivo pdf e podem ser acessados nos links para dowload abaixo indicados. 

Na conformidade do §30  do artigo 109 os participantes poderão impugnar os recursos, no prazo de cinco dias úteis, com inicio no dia 
23 de outubro de 2007 e termo às 18 horas do dia 29 de outubro de 2007, prazo em que os autos ficam com vista franqueada aos 
interessados. 

Atenciosamente, 

Suely Izabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com os recursos: 

Link pra download dos arquivos: 

http;//200.21:W20,3.126/çpellsçhphin:poristrailpçlf 

http_://200.202.203.126/cp_ej/estacon-blokmpcIf 

http://200.202.203.126/cpel/construcao-convap-ferreireg_uedes.pdf  

22/10/2007 
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Comissão Especial de Licitação 
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 E-mail: cpal@codemig.çom  br 

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

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. O remetente somente autoriza a utilização do material anexo pelo destinatário 
da mensagem. Caso você não seja o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você avise imediata e 
diretamente ao remetente do ocorrido e apague esta mensagem. 
O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião, conclusão ou a intenção da empresa que provém o acesso a esta conta de e-mail, 
não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma, quanto a opiniões, afirmações, dados, disposições, declarações e/ou seu conteúdo, 
exceto se ratificado formalmente, por seus representantes legais devidamente autorizados para o fim. 
This message and its attachments may contam n confidential and/or privileged information. Tire sender authorizes tire use of tire attached material only by lhe intended 
receiver. if you are not tire intended mceiver of such infonnafion you are not authorized to use tire materiais in any way. We request tirai you notify immediately and directly 
tire sender of this event and delete this message. 

The contents of this message and lis attachments do not necessarily represent lhe opinion, conclusion orintention of tire company providing access to this e-mail account, 
not implying in any obligation or liability of such company, regarding opinions, statements, data, dispositions, deciarations and/or theircontent, uniess formally rafified by 
their legal representativas, duly authorized for such purpose. 

122/10/2007 





• 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Nelson Kneipp [nelson.kneipp@mendesjunior.com.bil 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:43 
Assunto: 	 Lida: Recursos 22/10/2007 

Sua mensagem 

Para: 	nelson.kneipp@mendesjunior.com.br  
Assunto: 

foi lida em 22/10/2007 09:43. 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Therese Francoise Bouchardet [therese.bouchardet@mendesjunior.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:26 
Assunto: 	 Lida: Recursos 22/10/2007 

Sua mensagem 

Para: 
	

therese.bouchardet@mendesjunior.com.br  
Assunto: 

foi lida em 22/10/2007 09:26. 



• 
, 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	

feb 
De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT21685.t4 (409 Recursos 22/10/ 
13) 	2007 	

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

engenharia@mendesjunior.com.br  

1 

• 
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1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Maria Natalia Nogueira de Almeida - Orcamentos/Matriz 
[natalia.almeida@santabarbarasa.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 08:36 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Recursos 22/10/2007 

Prezada Suely, 
Confirmamos recebimento da mensagem. 
Sds, 

Natália Nogueira Almeida 
Departamento de Orçamento 
Santa Bárbara Engenharia e Construção 
~,sentebarbárasa.com.br  
Tel.:(0xx31) 2121-7837 
Fax.:(0xx31) 2121-7816 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 10:22 
Para: 001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.com.br; antoniocarlos@constran.com.br; 
dalva@construcap.com.br; Icfarias@construcap.conn.br; eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; 
mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
convap.bh@convap.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; engenharia@mendesjunior.com.br; Djaniro Silva - 
Desenvolvimento de Negocios; Maria Natalia Nogueira de Almeida - Orcamentos/Matriz; 
afferreira@schahin.com.br; carlosb@grupovia.com.br; leticia@blokos.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Recursos 22/10/2007 
Prioridade: Alta 

Assunto: Recursos - 22/10/2007 

Senhor(es) Licita nte(s) 

Processo Interno 265/07 
Concorrência 05/07 
Objeto - Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 
equipametnos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas 
Gerais. 

Estamos encaminhando em anexo, para conhecimento, os recursos administrativos apresentados pelas 
licitantes inabilitadas interpostos contra a respectiva inabilitação: 
1. Consórcio Schahin Engenharia S/A e Constran S/A Construções e Comércio 
2. Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
3. Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, CONVAP Engenharia S/A e Construtora Ferreira 
Guedes S/A 

Os recursos estão sendo encaminhados em arquivo pdf e podem ser acessados nos links para dowload 
abaixo indicados. 

Na conformidade do §3° do artigo 109 os participantes poderão impugnar os recursos, no prazo de cinco dias 
úteis, com início no dia 23 de outubro de 2007 e termo às 18 horas do dia 29 de outubro de 2007, prazo em 
que os autos ficam com vista franqueada aos interessados. 

Atenciosamente, 

22/10/2007 



1 
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Suely lzabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Clique no link abaixo para baixar o arquivo com os recursos: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/cpel/schahin-constran.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/estacon-blokos.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/construcap-convap-ferreiraguedes.pdf  

Comissão Especial de Licitação 
Tel.: (31) 3213-8930 

411 	Fax.: (31) 3273-1331 E-mail: cpelgcodemig.com.br  

'22/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 13 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT21701.bd (563 Recursos 22/10/ 
B) 	 2007 

Notification. 
This is an automatically generated Delivery Status 

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

djtsilva@santabarbarasa.com.br  
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br  

1 

• 



• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Maria Natalia Nogueira de Almeida - Orcamentos/Matriz 
[natalia.almeida@santabarbarasa.com.br] 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 08:32 
Assunto: 	 Lida: Recursos 22/10/2007 

Sua mensagem 

Para: 	natalia.almeida@santabarbarasa.com.br  
Assunto: 

foi lida em 22/10/2007 08:32. 

• 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@schahin.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT21789.txt (446 Recursos 22/10/ 
B) 	 2007 

This is an automatically generated Delivery Status Notification. 

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

<afferreira@schahin.com.br> 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Proposta - Via Engenharia S/A [proposta@grupoviacom.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:39 
Assunto: 	 Lida: Recursos 22/10/2007 

Sua mensagem 

Para: 	proposta@grupovia.com.br  
Assunto: 

foi lida em 22/10/2007 09:39. 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 )5 

De: 
Para: 
Enviado em: 
Assunto: 

Assunto: 
Enviada em: 

Administrador do sistema 
Carlos Eduardo Rezende Braga; Proposta - Via Engenharia S/A 
segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:23 
Entregue: Recursos 22/10/2007 

001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.com.br; antoniocarlos@constran.com.br; dalva@construcap.com.br; 
Icfarias@construcap.com.br; eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; 
omorais@cbmsa.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; 
alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; 
engenharia@mendesjunior.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; 
afferreira@schahin.com.br; carlosb@grupovia.com.br; leticia@blokos.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Recursos 22/10/2007 
22/10/2007 09:22 

Sua mensagem 

Para: 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Carlos Eduardo Rezende Braga em 22/10/2007 09:28 
Proposta - Via Engenharia S/A em 22/10/2007 09:28 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de outubro de 2007 0922 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1T21733.bd (391 Recursos 22/10/ 
B) 	 2007 	

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

leticia@blokos.com.br  

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Eng.a Letícia Pedrosa [leticia@blokos.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 09:49 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Re: Recursos 22/10/2007 

Prezados 

Confirmo o recebimento. 

Grata 

Eng' Letícia Pedrosa Esperidião 
Orçamentos e Licitações. Blokos Engenharia Ltda 
e-mail: leticiaablokos.com.br  
Tel.: (27) 3334-5528 

411! 	
Fax: (27) 3225-9480 
	 Original Message 	 

From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
To: 001.comercial@constran.com. br ; laercio@constran.com. br ; antoniocarlos@constran.com.br  ; 
dalva@construcap.com.br  ; Icfarias@construcap.com. br ; eduardo.camargo@ca margocorrea.com. br ; 
mario.guedesaagnet.com. br; omorais@cbmsa.com. br ; arodriguesaferreiraguedes.com. br; 
adf@odebrecht.com  ; elias.costa@oas.com  ; alvim@queirozgalvao.com  ; inoronha@queirozgalvao.com  ; 
convap. bh@convap.com.br  ; mariaamelia@estacon.com. br ; engenharia@mendesjunioncom. br ; 
dj.silvaasantabarbarasa.com. br; natatia.almeida@santabarbarasa.com.br ; afferreira@schahin.com. br ; 
carlosb@gwovia.com. br; leticianblokos.com.br  ; proposta@grupovia.com. br 
Sent: Monday, October 22, 2007 9:22 AM 
Subject: Recursos 22/10/2007 

Assunto: Recursos - 22/10/2007 

Senhor(es) Licitante(s) 

Processo Interno 265/07 
Concorrência 05/07 
Objeto - Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 
equipametnos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas 
Gerais. 

Estamos encaminhando em anexo, para conhecimento, os recursos administrativos apresentados pelas 
licitantes inabilitadas interpostos contra a respectiva inabilitação: 
1. Consórcio Schahin Engenharia S/A e Constran S/A Construções e Comércio 
2. Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
3. Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, CONVAP Engenharia S/A e Construtora Ferreira 
Guedes S/A 

Os recursos estão sendo encaminhados em arquivo pdf e podem ser acessados nos links para dowload 
abaixo indicados. 

Na conformidade do §3° do artigo 109 os participantes poderão impugnar os recursos, no prazo de cinco 
dias úteis, com início no dia 23 de outubro de 2007 e termo às 18 horas do dia 29 de outubro de 2007, 
prazo em que os autos ficam com vista franqueada aos interessados. 

Atenciosamente, 

22/10/2007 



• 1 
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Suely Izabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Clique no link abaixo para baixar o arquivo com os recursos: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/cpel/schahin-constran.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/estacon-blokos.pdf  

http://200.202.203.126/cpel/construcap-convap-ferreiraquedes.pdf  

Comissão Especial de Licitação 
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 E-mail: cpel@codemig.com.br  

22/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Jose Geraldo Drummond [drummondjose@ig.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 17:35 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Concorrência Pública Centro Administrativo 

Srta Suely Izabel, 
Gentileza me informar o dia da Abertura das Propostas se já foi publkicado o Dia da Abertura. 

Atenciosamente, 
José geraldo drummond 

21.10.07 

23/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: terça-feira, 23 de outubro de 2007 10:07 
Para: 	'drummondjose@ig.com.br  
Assunto: 	Concorrência Pública Centro Administrativo 
Prioridade: Alta 

Senhor José Geraldo: 

O processo encontra-se em fase de impugnação de recurso administrativo. 

Atenciosamente, 

Comissão Especial de Licitação 

De: Jose Geraldo Drummond [mailto:drummondjose@ig.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 17:35 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Concorrência Pública Centro Administrativo 

Srta Suely Izabel, 
Gentileza me informar o dia da Abertura das Propostas se já foi publkicado o Dia da Abertura. 

Atenciosamente, 
José geraldo drummond 

21.10.07 

23/10/2007 



. 

a 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODE:1\11G 
Enviado em: terça-feira, 23 de outubro de 2007 10:07 
Para: 	'drummondjose@ig.com.br  
Assunto: 	Concorrência Pública Centro Administrativo 
Prioridade: Alta 

Senhor José Geraldo: 

O processo encontra-se em fase de impugnação de recurso administrativo. 

Atenciosamente, 

Comissão Especial de Licitação 

• De: Jose Geraldo Drummond [mailto:drummondjose@ig.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 17:35 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Concorrência Pública Centro Administrativo 

Srta Suely Izabel, 
Gentileza me informar o dia da Abertura das Propostas se já foi publkicado o Dia da Abertura. 

Atenciosamente, 
José geraldo drummond 

21.10.07 

• 

25/1/2008 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 23 de outubro de 2007 10:07 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT25353.txt (393 Concorrência 
B) 	Pública Centro Ad... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

drummondjose@ig.com.br  

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Jose Geraldo Drummond [drummondjose@ig.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2007 17:35 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Concorrência Pública Centro Administrativo 

Srta Suely Izabel, 
Gentileza me informar o dia da Abertura das Propostas se já foi publkicado o Dia da Abertura. 

Atenciosamente, 
José geraldo drummond 

21.10.07 

a. 

25/1/2008 
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r- e. 
José Geraldo Drumond — Cl MG-693.001 SSPMG 

CPF n° 174821946-49 

ACCODEMIG 
Companfila de Desenvolvimento Económico de Eus Gereis 

RECIBO 

Recebi cópia da ATA DE HABILITAÇÃO e seus anexos da Concorrência 05/2007, 
Processo Interno 265/07, que tem por objeto a execução das obras e serviços de 

110 

	

	engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas 

necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2007. 

CPEL/mcsb. 

  

  

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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ICCODEMiG 	 RECIBO AVULSO 
Ccayparlé Oesemaffinerdo EIrdarke de Akes fier. 

Rua Aimorés 1697- Lourdes - Cep: 30.140-071 
PABX (031) 32138880- FAX (031) 32733914 
CGC - 19 791 581/0001-55 
INSC ESTADUAL -062.001.081.0047 

R$ 6,00 

Recebi(emos) do(a) José Geraldo Drumond — Cl MG-693.001 SSPMG CPF n°174821946-49 o valor de R$ 
6,00 (Seis reais) referente a: 
Referente a cópia da ATA DE HABILITAÇÃO e seus anexos da Concorrência 05/2007, Processo Interno 
265/07, que tem por objeto a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 19/10/2007 

R EMOS 

•9• 

OUT. 2007 

ES 

DEMIG 

    

Cia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 



• 

i 

L_ 



Page 1 of 1 

• CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quarta-feira, 17 de outubro de 2007 09:10 
Para: 	'drummondjose@ig.com.br' 
Assunto: 	ENC: Concorrência Pública Centro Administrativo 
Prioridade: Alta 

Prezado Senhor: 

Informamos que o processo esta com vista franqueada aos interessados do dia 15/10/2007 ao dia 
19/10/2007, a cópia solicitada poderá ser obtida pessoalmente na Sede da Codemig e será entregue a 
pessoa credenciada mediante recibo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

•
De: Jose Geraldo Drummond [mailto:drummondjose@ig.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 16 de outubro de 2007 17:02 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Concorrência Pública Centro Administrativo 

Á Comissão de Licitação 
A/C-Srta Suely Izabel Correa Lima 

Gostaria que esta douta Comissão de Licitação me encamihasse todas as Atas e O resultado da 
referida Licitação pois vou acompanhar par e passo todo esse Processo Licitatório. 

Atenciosamente, 

José geraldo drummond 
Te1-99967642/97083624 

MG-693.001/SSPMG 

CC-Tribunal de Contas 
Ministério Público 

17/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

• - De: 	 postnnaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 17 de outubro de 2007 0910 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

C:1 

ATT13856.bd  (393 ENC: Concorrência 
B) 	Pública Cent... 

Notification 
	This is an automatically generated Delivery Status 

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

drummondjose@ig.com.br  

• 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Jose Geraldo Drummond [drummondjose@ig.com.br] 
Enviado em: terça-feira, 16 de outubro de 2007 17:02 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Concorrência Pública Centro Administrativo 

Á Comissão de Licitação 
A/C-Srta Suely Izabel Correa Lima 

Gostaria que esta douta Comissão de Licitação me encamihasse todas as Atas e O resultado da 
referida Licitação pois vou acompanhar par e passo todo esse Processo Licitatório. 

Atenciosamente, 

José geraldo drummond 
Te1-99967642/97083624 

MG-693.001/SSPMG 

CC-Tribunal de Contas 
Ministério Público 

17/10/2007 



1 



  

RECIBO • 
A Empresa 

Razão Social/Nome: GCE S.A. 

CNPJ/CPF: 05275229000152 

Endereço: SCS Quadra 02 - Bloco C MR104 

Complemento Cj. 520 	 Bairro: SCS 

CEP: 70317900 	Cidade: Brasília 

Telelone: (61) 3363-9039 Fax:(31) 3296-3432 E-mail: 
3.2-96-M32,  

Contato: José Geraldo Drumond 

Estado: DF 

drummondjose@ig.com.br/gce@gce.com  

Celular: (31) 9996-7642 

artirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração do edital. 

Em: 18/07/2007 

Assinatura: 	  

Identificação - Nome: José Geraldo Drumond 

Identidade: 	MG 693.001 

, 
to 

4
9  

4-3 	
450 

,9"0 

Observação: Contato: Marlene 
email: marlene@gce.com.br  
(61) 3363-9039 
(61) 9267-1194 

iCCODEMIG CO1Whi0 151 OmmanAmem Ecoo.. clo MIlme Oen. 

RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Concorrência: 5/07 - Processo interno: 265/07 

Tipo de Licitação: Menor preço 

Objeto: Licitação para contratação , em regime de empreitada por preço global, da 
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equipamento e sistemas necessários para a implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 19 de outubro de 2007 08:35 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT18837.bd (389 
	

ENC: contato 
B) 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

rsamelia@hotmail.com  

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: sexta-feira, 19 de outubro de 2007 08:35 

Para: 	'rsamelia@hotmail.com' 

Assunto: 	ENC: contato 

Prioridade: Alta 

Prezado(a) Senhor(a): 

Informamos que o processo esta com vista franqueada aos interessados do dia 15/10/2007 ao dia 
19/10/2007, a informação solicitada poderá ser obtida, favor enviar email com numero do seu telefone, fax e 
seu nome completo. 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

De: Rosa Santos [mailto:rsamelia@hotmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 18 de outubro de 2007 16:09 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: contato 

Conforme conversa por telefone, eu gostaria de saber o nome das empresas 
habilitadas para a Construção do Centro Administrativo - Edital 005/07. 
Obrigada, 
Rosa Santos 

Receba GRÁTIS as mensagens do Messenger no seu celular quando você estiver offline. Conheça o MSN 
Mobile! Cadastre-se 

19/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Suely Izabel Correa Lima 
Enviado em: quinta-feira, 18 de outubro de 2007 18:03 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: contato 

Autorizado informar. 
Suely 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: quinta-feira, 18 de outubro de 2007 17:22 
Para: Suely Izabel Correa Lima; Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: ENC: contato 

4111 De: Rosa Santos [mailto:rsamelia@hotmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 18 de outubro de 2007 16:09 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: contato 

Conforme conversa por telefone, eu gostaria de saber o nome das empresas 
habilitadas para a Construção do Centro Administrativo - Edital 005/07. 
Obrigada, 
Rosa Santos 

Receba GRÁTIS as mensagens do Messenger no seu celular quando você estiver offline. Conheça o MSN 
Mobile! Cadastre-se já!  

19/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Rosa Santos [rsamelia@hotmail.com] 

Enviado em: quinta-feira, 18 de outubro de 2007 16:09 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: contato 

Conforme conversa por telefone, eu gostaria de saber o nome das empresas 
habilitadas para a Construção do Centro Administrativo - Edital 005/07. 
Obrigada, 
Rosa Santos 

Receba GRÁTIS as mensagens do Messenger no seu celular quando você estiver offline. Conheça o MSN 
Mobile! Cadastre-se já! 

18/10/2007 





ÁC5CODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econamico de Mina Gereis 

RECIBO 

Recebi cópia da Publicação, no jornal "MG", datada de 11 de outubro de 2007, 
referente ao Resultado do Julgamento da Habilitação da Concorrência 05/2007, Processo 

Interno 265/07, que tem por objeto a execução das obras e serviços de engenharia, 

inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários 
para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2007. 

Wuerderson Gonç 	ereira 	- M-6.698.021 - SSPMG 
CPf 791171556-49 

CPEL/mcsb. 

  

  

Rua Aimorês, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Justen, Pereira, 
Oliveira (5 Talamini 

advogados associados 

Marçal Justen Filho 

Cesar A. Guimarães Pereira 

Fernão Justen de Oliveira 

Eduardo Talamini 

André Guskow Cardoso 

Aline Licia Klein 

Alexandre Wagner Nester 

Marçal Justen Neto 

Rafael Wallbach Schwind 

Ana Lucia lkenaga Warnecke 

Felipe Scripes Wladeck 

Paulo Osternack Amaral 

Sheila Justen Tristão 

Guilherme F. Dias Reisdorfer 

Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação da CODEMIG — Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. 

Concorrência n° 05/2007 

Processo interno n° 265/07 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA  E 

COMÉRCIO  S.A. CONVAP ENGENHARIA  S/A E CONSTRUTORA  

FERREIRA GUEDES  S/A, através de sua empresa líder, CONSTRUCAP — 

CCPS — ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., pessoa jurídica de direito privado 

com sede em São Paulo - SP, na rua Bela Cintra, n° 24, 1° andar, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n°61.584.223/0001-38, por seu representante legal, assistido por 

seus advogados, comparece respeitosamente perante V. Sa. para, na forma do art. 

109, 1, 'a', da Lei n° 8.666/93 e do item 11.2 do instrumento convocatório, 

interpor recurso  em face da decisão que o inabilitou para a concorrência acima 

indicada. 

Adiante estão os fundamentos que instruem o presente 

recurso. 

1— PRELIMINARMENTE 

1. 	 Preliminarmente, o Recorrente pede licença para reafirmar o 

respeito que dedica aos membros da douta Comissão de Licitação e à digna 

Autoridade Julgadora. Destaca que o presente recurso tem estrita vinculação à 

interpretação objetiva dos fatos do procedimento licitatório. As eventuais 

Rua Ângelo Sampaio, 1000 • Curitiba • PR • CEP 80.250-120 	Tel (55) 41 3017.1800 • Fax (55) 413017.1820 
Av. São Gabriel, 201 • Cj. 1006 • São Paulo • SP • CEP 01.435-001 • Tel (55) 11 3704.7316 • Fax (55) 11 3704.7315 

www.justen.com.br•justen@justen.com.br  
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2 
Justen, Pereira. 

Oliveira 6, Talarnini 
advogados associados 

diseordâncias deduzidas neste recurso fundamentam-se no entendimento que se 

pretende para o texto da Constituição, da Lei e do Edital, diverso daquela adotada 

na decisão recorrida. 

II — A R. DECISÃO RECORRIDA  

2. Trata-se de certame que tem por objeto a contratação de 

empresa para a execução das obras e serviços de engenharia para implantação do 

Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

3. A obra será dividida em três lotes. 

	

3.1. 	 O Lote 1 envolverá a execução de infra-estrutura, do Palácio 

do Governo e de Auditório. Foi orçado em R$172 milhões e será executado em 

27 meses. 

	

3.2. 	 O Lote 2 abrange a execução da Secretaria Prédio 1. O 

orçamento estimativo é de R$350 milhões e a obra deverá ser executada no prazo 

de 26 meses. 

	

3.3. 	 Já o Lote 3 compreenderá a construção da Secretaria Prédio 

2 e do Centro de Convivência. Prevê-se sua execução no período de 25 meses, 

mediante um orçamento estimativo de R$374 milhões. 

Portanto, trata-se de conjunto de obras de grande 

envergadura, cujo orçamento estimativo total chega a quase R$900 milhões. 

4. Na data designada, os licitantes, inclusive o ora Recorrente, 

apresentaram sua documentação de habilitação. A documentação apresentada 

pelo Recorrente comprova sua qualificação jurídica, econômica e técnica para a 

realização da obra licitada. 

O Recorrente foi considerado inabilitado porque 

supostamente não teria atendido a determinadas exigências de qualificação 

técnica profissional e operacional. 

Além do Recorrente, outros dois licitantes foram 

inabilitados. Com  isso, restaram no certame apenas três licitantes, para a disputa 

dos Lotes 1, 2 e 3. 



• 
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Justen, Pereira, 

Oliveira & Talarnini 

    

advogados atsociados 

5. No entanto, o Recorrente atende plenamente a todos os itens 

reputados como não cumpridos. Isso foi comprovado pelos atestados de 

qualificação técnica apresentados (vários deles ignorados pela digna Comissão), 

conforme se passa a demonstrar. 

Com o máximo respeito, a decisão ora recorrida frustra por 

completo a finalidade da licitação — e, em especial, a natureza e o propósito da 

fase de habilitação. Omite-se sobre documentos apresentados e examina outros 

de modo apenas parcial. Cria exigências inexistentes no edital. Em suma, 

desconsidera a advertência lançada há poucos dias (em 27.9.2007) pelo E. 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: "A interpretação dos termos do Edital não 

pode conduzir a atos 	acabem por malferir a própria finalidade do 

procedimento licitatório restringindo o número de concorrentes e 

prejudicando a escolha da melhor proposta"  (AC n° 1.0024.06.236233-0/005, 4' 

C.Cív., Rel. Des. CÉLIO CÉSAR PADUANI, j. 27.9.2007, v.u., DJ 4.10.2007). 

O Recorrente espera respeitosamente a correção da decisão 

ora recorrida, reconhecendo-se o inequívoco direito do Recorrente à habilitação 

para o prosseguimento do certame. 

III — A QUALIFICA CÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DO RECORRENTE 

6. A decisão recorrida entendeu que o Recorrente não teria 

atendido a todos os requisitos de qualificação técnico-profissional para os Lotes 

1, 2 e 3. Mais especificamente, reputou-se que o item 6.1.4, '6.2' não teria sido 

atendido, pelos seguintes motivos: 

a) Os serviços descritos no atestado emitido pela Companhia Brasileira 

de Trens Urbanos (CBTU) não apresentariam similaridade com o 

objeto da presente licitação porque: 

a.1) não contemplariam obra de grandes vãos em concreto armado 

e protendido; 

a.2) as obras não atenderiam as quantidades "pois as obras de 

reforma foram realizadas em localidades distintas e distantes 

umas das outras"; 
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4 
Justen. Pereira. 

Oliveira & Talamini 
advogados associados 

a.3) os quantitativos das obras realizadas não seriam significativos 

em comparação com os da obra ora licitada. 

b) O atestado emitido pela NATURA não atenderia ao edital por informar 

que a Construcap teria sido gerenciadora (e não executora) dos 

sistemas de ar condicionado, detecção e alarme contra incêndio 

instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado, sendo que 

a empresa ANSETT seria supostamente a responsável pelos sistemas 

de alarme e circuito fechado de TV (CFTV). 

7. No entanto, essas conclusões não podem ser mantidas. A 

decisão recorrida, além de desconsiderar uma série de dados expressos nos 

atestados, ainda entendeu como necessária a comprovação de exigências que não 

foram feitas pelo edital no que se refere à qualificação técnico-profissional. 

Assim, o Recorrente passa a demonstrar os motivos pelos 

quais a decisão recorrida deve ser reformada. 

111.1) A comprovação da experiência de profissionais vinculados ao Recorrente 

na execução de obras e serviços compatíveis com o objeto da licitação 

8. A decisão recorrida afirmou que os atestados apresentados 

pelo Recorrente comprovariam a execução de serviços que não seriam similares 

aos que são objeto do presente certame. 

Para fundamentar esse entendimento, a decisão destaca que o 

atestado emitido pela CBTU englobaria a construção de plataformas de 

embarque, passarelas de transposição de via férrea e mezaninos. Tais prestações 

supostamente não seriam similares às da presente licitação. Isso porque: não 

englobariam a execução de grandes vãos em concreto armado; teriam sido 

realizadas em localidades distintas e distantes e os quantitativos não seriam 

significativos. 

9.  Antes de mais nada, destaque-se que a decisão recorrida 

deixou de observar diversos pontos em que a obra executada para a CBTU é 

absolutamente similar em relação ao objeto do presente certame. 

Naquela obra, não houve apenas a execução de plataformas 

de embarque, passarelas e mezaninos, como pretendeu a decisão 	qida. Os 
G 

CoE!.0` 
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Justen. Pereira. 

Oliveira & Talamini 
advogados associado, 

dados constantes da fl. 369 dos documentos de habilitação do Recorrente 

demonstram claramente que houve uma série de outras prestações bastante 

similares às que serão objeto do futuro contrato com a CODEMIG. 

Naquela folha do referido atestado, mencionou-se que uma 

das empresas integrantes do Recorrente executou um prédio administrativo (de 

903,23m2) e um conjunto de 29 lojas que integram um mini-shopping de doiJ 

pavimentos (com área de 552,90m2). Essas construções, somadas às demais que 

foram executadas no âmbito da contratação com a CBTU, resultam em uma área 

total construída de 14.405,27m2. 

Nesse sentido, ressalte-se que o edital prevê, a título de 

qualificação técnico-operacional, que os licitantes deveriam comprovar a 

execução anterior das seguintes áreas construídas: Lote 1 (10.000 m2), Lote 2 

(58.000 m2) e Lote 3 (61.000 m2). Ora, se o edital admite a qualificação técnico-

operacional dos licitantes que demonstrem essas áreas mínimas, não há como se 

rejeitar a qualificação técnico-profissional do Recorrente (que não pode, ademais 

ser condicionada a fatores quantitativos). 

Isso é ainda mais evidente quando se comparam os demai 

dados das obras constantes do atestado fornecido pela CBTU com as exigências 

constantes do item 6.1.4, '1).2' do edital. O referido item exigia que os licitantes 

demonstrassem que possuem em seus quadros permanentes profissional com 

experiência anterior "em construção de prédio com sistema de ar condicionado, 

detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e 

cabeamento estruturado". 

Ora, o atestado emitido pela CBTU atendeu esse item do 

edital. Há comprovação de construção de predial compreendendo sistema de 

detecção de alarme contra incêndio (fl. 368), instalações elétricas (fls. 368 e 

375), hidráulicas (fls. 368 e 376) e cabeamento estruturado (englobando a infra] 

estrutura dos sistemas de telefonia e radiotelefonia e sinalização — fl. 368). 

Com respeito, só isso já é suficiente para afastar o 

,.._/
entendimento da decisão impugnada. O atestado emitido pela CBTU descreve a 
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execução de obra que guarda efetiva similaridade com aquelas que são objeto do 

presente certame. 

Em outras palavras, há prova inequívoca de que o 

responsável técnico pela referida obra (Eng. Samuel Duque Leite) possui 

experiência em obras similares às que são objeto do certame. 

	

10. 	 Ainda é relevante destacar que o edital, ao estabelecer os 

requisitos de qualificação técnica profissional, nos três lotes: 

a) não exige a comprovação de execução de obras com grandes vãos em 

concreto armado; 

b) não veda a apresentação de atestados que contemplem a execução de 

obras em locais distintos e distantes entre si; e 

c) não exige quantitativos mínimos. 

Tais exigências só poderiam ser cobradas pela d. Comissão 

de Licitação se estivessem expressas no item 6.1.4, alínea `1,', do edital (que trata 

da qualificação técnica profissional). Como não estão expressas nesse 

dispositivo, a d. Comissão não pode fazer tais exigências a propósito da 

qualificação profissional. 

Note-se que as exigências feitas a título de qualificação 

técnico-profissional não se confundem com aquelas feitas para a verificação da 

qualificação técnica operacional (estabelecidas na alínea 'c' do item 6.1.4 do 

edital). 

Se na alínea 'c' são exigidas determinadas prestações com 

maior detalhamento, elas, por outro lado, não foram exigidas na alínea `13'. Disso 

resulta que determinadas exigências feitas a título de qualificação técnica 

operacional não foram feitas no que se refere à qualificação técnica profissional. 

	

11. 	 Isso é muito claro, por exemplo, na questão dos 

quantitativos. Como se sabe, a doutrina e a jurisprudência são unânimes ao 

afirmar que os editais só podem exigir quantitativos mínimos a propósito da 

qualificação técnico-operacional (e não a respeito da qualificação técnico-

profissional). Esse entendimento decorre de previsão expressa contida no art. 30, 

,2 § 1°, I, da Lei 8.666/93. G P 
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Tal dispositivo estabelece que, a título de qualificação 

técnico-profissional, deve-se exigir atestados de responsabilidade técnica "(..) 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos". 

Segundo MARÇAL JUSTEN FILHO, essa ressalva final do 

art. 30, § 1°, I, da Lei 8.666/93, "proíbe que a experiência anterior exigida dos 

profissionais seja restringida através de quantitativos, prazos e assim por diante. 

O inc. I do sÇ 10  não se refere nem atinge a disciplina da qualificação técnica 

operacional. Logo, dele apenas se podem extrair regras acerca da qualificação 

técnica operacional." (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 11.ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 330). 

Também CARLOS ARI SUNDFELD ressalta que no tocante 

aos atestados de qualificação técnico-profissional, não é possível "fazer 

exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos (art 3041°4), bem 

assim de época ou local de execução (art. 3045°). Em outros termos: importa 

apenas que eles já tenham se responsabilizado por obras ou serviços de natureza 

semelhante, pouco interessando a época, prazo ou local em que realizados, 

tampouco a sua dimensão" (Licitação e Contrato Administrativo. 2' ed., 

Malheiros, 2005, p. 125). 

Assim, o entendimento adotado pela decisão recorrida de 

que os quantitativos comprovados pelos atestados são supostamente muito 

pequenos, além de desconsiderar outros dados da documentação do Recorrente, 

ainda ofende a ressalva final do art. 30, § 1°, I, da Lei 8.666/93. 

12. 	 Além disso, a Administração jamais poderia formular, a 

título de qualificação técnica profissional, exigências que o edital fez apenas no 

tocante à qualificação técnica operacional. 

Com respeito, permitir que a d. Comissão de Licitação, ao 

verificar os documentos de habilitação, exija comprovações não requeridas pelo 

edital seria consagrar o subjetivismo. A prevalecer essa situação, poder-se-ia 

simplesmente eleger, de modo arbitrário e sem prévia definição, determinadas 

características da obra a ser executada como sendo as mais "' ortantes" e, 
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assim, exigir que os licitantes tivessem comprovado (mesmo sem prévia 

definição) a execução de tais prestações. 

No entanto, não se pode admitir essa situação, sob pena de 

ofensa aos princípios do julgamento objetivo, da impessoalidade e da vinculação 

ao ato convocatório (Lei 8.666/93, arts. 30, 41 e 45). 

O edital deve estabelecer de modo absolutamente claro e 

inequívoco as exigências a serem atendidas pelos licitantes. Não é possível exigir 

a comprovação de requisitos que não estejam explícitos no instrumento 

convocatório. Isso porque a publicação do edital encerra o momento em que a 

Administração deve prever todos os requisitos que entende como necessários 

para a participação na licitação. Eventual elaboração de novos requisitos a 

posteriori é absolutamente descabida — a não ser que fosse republicado o 

instrumento convocatório e reaberto o prazo para formulação das propostas. 

Pior ainda é a exigência, no julgamento da habilitação, de 

requisitos nem mesmo expressos. 

12.1. 	 Nesse sentido, MARÇAL JUSTEN FILHO traz importante 

lição que se aplica perfeitamente ao caso. Segundo o doutrinador: 

"Depois, o edital tem de ser claro e explícito acerca de todas as 

exigências necessárias. Não é admissivel transformar a licitação em 

uma espécie de prova de habilidade, recheada de armadilhas e 

exigências ocultas. Não é cabível a simples repetição das expressões 

legislativas, para que o licitante descubra o que, no caso concreto, a 

Administração pretende." (op. cit., p. 385). 

Não é diversa a orientação de CARLOS ARI SUNDFELD, 

que ressalta que "o edital deve estabelecer as condições a serem preenchidas 

pelos licitantes para participação no certame (art. 40-VI), indicando com 

precisão e clareza os documentos a apresentar para a demonstração de seu 

atendimento. Obviamente, cumpre indicar, também, no ato convocatório, os 

critérios a serem empregados na aferição da aceitabilidade e suficiência dos 

documentos" (ob. cit., p. 105). Segundo o autor, na definição dos critérios para 

C
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"deverá atentar para a indispensável objetividade, evitando que a apreciação 

tenha de fazer-se por critérios subjetivos, fluidos, flutuantes. À Comissão deve 

restar, apenas um trabalho vinculado, quase mecânico, de confronto direto e 

imediato da descrição editalícia com o documento apresentado" (ob. cit., p. 

114). 

Para HELY LOPES MEIRELLES, "o edital terá que 

consignar com clareza as condições para os interessados participarem d 

licitação, especificando a documentação necessária e a forma de apresentação 

das propostas" (Licitação e contrato administrativo. 14 ed., Malheiros 2006, p. 

133). 

12.2. 	 Esse entendimento é igualmente pacífico na jurisprudência 

dos Tribunais de Contas. 

O E. Tribunal de Contas da União já reconheceu 

expressamente que "independente do regime de execução de obras ou serviços, a 

administração deve fornecer, via edital, todos os elementos e informações 

necessárias ao certame para que os licitantes possam confeccionar suas 

propostas de forma mais realista possível." (Acórdão n° 62/2007 - Plenário, rel. 

Min. MARCOS BEMQUERER). 

Além disso, em outro julgamento, o E. TCU ressaltou que "A 

decisão subjetiva é rechaçada pelo ordenamento jurídico, que impõe o 

julgamento objetivo e a vincula ção ao edital, em homenagem aos princípios 

constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da moralidade" (Acórdão n° 

3474/2006 — 1' Câmara, rel. Min. VALMIR CAMPELO). 

Do mesmo modo, o Tribunal de Contas de Minas Gerais 

rechaçou a possibilidade de estipulação de critérios subjetivos ou implícitos para 

julgamento da documentação de habilitação. Indicou-se expressamente o 

seguinte: 

"todas as regras norteadores da licitação deverão ser expressa e 

previamente definidas, sendo objeto de exposição justificada 22: parte 

da autoridade administrativa e submetidas à autoridade superior. Todas 

as alterações das exigências legais deverão constar do edjWl a cujo  

9 
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texto a Administração estará vinculada. Mantém-se a regra de que as 

regras disciplinadoras da licitação deverão estar previamente fixadas,  

sendo inviável a Administração introduzir, no curso do procedimento,  

inovações ou modificações"  (Consulta 213.129-3/95, rel. Cons. MURTA 

LAGES, j. 30.3.1995). 

12.3 	 A questão também está consolidada pelos Tribunais. No 

âmbito do E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, há inúmeros precedentes que 

rejeitam a possibilidade de a Administração formular exigências de habilitação 

não contidas expressamente no edital. Confiram-se os seguintes acórdãos: 

• "Administrativo. Licitação. Requisito para habilitação. Registro do 

atestado de capacidade técnica na entidade profissional. Exigência 

contida na lei que não foi inserida no edital. Não pode a administração 

pública simplesmente ignorar o edital, para fazer valer a lei, não sem 

antes conferir aos participantes nova oportunidade para regularizar a 

documentação" (AC 1.0000.00.217973-7/000(1), 2a  C. Cível, rel. Des. 

PINHEIRO LAGO, j. 28.5.2002, DJ 28.6.2002). 

• "LICITAÇÃO. 	CAPACIDADE 	TÉCNICA 	COMPROVADA. 

INABILITAÇÃO INDEVIDA. 

"O motivo da inabilitação da impetrante não encontra respaldo no edital 

licitatório. Os atestados de capacidade técnica indicam que a impetrante 

possui condições de executar o serviço licitado, pois restou certificado, 

tanto por pessoas jurídicas de direito público quanto privado, que ela 

prestou serviço de apoio administrativo e locação de mão-de-obra 

referente a algumas das categorias profissionais supracitadas, 

alcançando também outras categorias de natureza diversa, o que 

comprova a qualificação técnica da impetrante para a cessão de mão-de-

obra em diversas áreas, dada a experiência comprovada. O critério 

aplicado à impetrante não foi empregado a outros concorrentes, pois não 

restou demonstrado que eles possuem mão-de-obra referente a todas as 

categorias profissionais exigidas no edital, mas nem por isso foram 
r , P 
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objetivos é o traço fundamental que caracteriza todo processo licitatório 

fundado na moralidade e na eficiência" (AC 1.0024.04.194607-0/001(1), 

5' C. Cível, rel. Des. MARIA ELZA, j. 03.03.2005, DJ 1.4.2005) 

Em recurso julgado em 2006, o E. Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais assentou que a falta de clareza ou exatidão do edital não pode ser 

aplicada em prejuízo do licitante. O aresto foi assim ementado: "Mandado de 

segurança — Licitação — Tomada de preços —Atendimento das regras do edital — 

Ilegalidade do ato de desclassificação". Dele constou o trecho seguinte: 

"Assim, como detectado em primeiro grau, falta clareza e especificidade 

na exigência em comento, carecendo a regra editalícia de detalhes 

apropriados para se definir a espécie de planilha pretendida. Deste modo, 

a regra não pode ser interpretada de maneira restritiva a fim de se 

prejudicar os licitantes, excluindo aquele que ofereceu a melhor proposta 

e frustrando o caráter competitivo da licitação, bem como impedindo a 

participação do maior número de interessados" (RN n° 

1.0713.05.056279-0/001, 4' C.Cív., Rel. Des. AUDEBERT DELAGE, j. 

22.6.2006, DJ 4.7.2006). 

Já o E. TRF da 1' Região reconheceu que "Tendo em vista a 

ausência de expressa previsão no edital, não constitui requisito necessário à 

habilitação no processo licitatório a inscrição perante a Fazenda Estadual, 

como quer que prevaleça a impetrante" (AMS 1999.38.00.034330-8/MG, 5' T., 

rel. Des. Fed. SELENE MARIA DE ALMEIDA, j. 22.9.2003, DJU 16.10.2003, 

p. 50). 

12.4. 	 Enfim, não é viável à Administração formular qualquer 

exigência despida de respaldo em regra clara e objetiva previamente definida 

pelo edital. Não é cabível a inabilitação de licitante com base em fundamentos 

desvinculados do ato convocatório. 

13. 	 No caso concreto, a título de qualificação técnico- 

profissional, o edital limitou-se a exigir a comprovação de (`b.1') execução de 

contrato de empreitada global ou EPC ou turn-key com serviços de construção 

predial e acabamentos; e ('b.2') construção de prédio com s 	de ar 
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condicionado, detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas e 

hidráulicas e cabeamento estruturado. 

Foram estas as prestações "de maior relevância" indicadas 

pelo edital no tocante à qualificação técnica profissional — e que foram 

plenamente atendidas pela documentação do Recorrente. 

No caso específico do atestado emitido pela CBTU, trata-se 

de contrato de empreitada por preço global, cujas características atendem aos 

requisitos mencionados na alínea `b.2', como indicado acima. 

Por isso, não é viável instituir qualquer requisito adicional, 

sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório 

(Lei 8.666/93, arts. 3° e 41) e do julgamento objetivo (arts. 44 e 45). 

Assim, a decisão ora recorrida deve ser reformada, vez que 

cobrou do Recorrente a comprovação de serviços que não foram exigidos pelo 

edital no que se refere à qualificação técnica profissional. 

Aplica-se o entendimento de JESSÉ TORRES PEREIRA 

JUNIOR, para quem "o licitante que não trouxer documento incluído nos arts. 

30 e 31, mas não exigido no edital, não estará por isto sujeito a inabilitação" 

(Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública. 7a  

ed., Renovar, 2007, p. 370). 

14. 	 Note-se, ainda, que, ao afirmar que os atestados de 

qualificação profissional não atenderiam ao edital, a decisão recorrida incide em 

grave contradição. 

Afinal, no que se refere às exigências de qualificação 

operacional, que são muito mais detalhadas e amplas (pois abrangem aquelas de 

qualificação profissional e outras), a decisão entendeu que apenas os subitens 2.7 

(pisos), 2.11 (subestações) e sistemas supostamente "gerenciados" não teriam 

sido atendidos. Todos os demais requisitos foram tidos como plenamente 

atendidos. 

Ora, se é assim, não se pode simplesmente afirmar que os 

atestados de qualificação técnica profissional, que são os mesmos apresentados 

para a qualificação operacional, não retratariam a execução de ob 	ilares. Se 
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os atestados foram (como não poderiam deixar de ser) admitidos para a 

comprovação da qualificação operacional, a questão já está definida: devem ser 

necessariamente aceitos para a prova da qualificação técnica profissional. 

Afinal, os profissionais responsáveis técnicos em cada um 

desses atestados são os mesmos que foram indicados pelo Recorrente em sua 

documentação de habilitação. 

15. 	 Indo adiante, ainda cumpre destacar que a decisão recorrida 

simplesmente deixou de fazer referência às informações que constam de outros 

atestados além daquele emitido pela CBTU. Tais atestados sequer foram 

mencionados na decisão recorrida, mas j seriam suficientes o" si sós,  para a 

comprovação dos requisitos de qualificação técnico-profissional. 

15.1. 	 Por um lado, a decisão recorrida ignorou o contido no 

atestado emitido pela Companhia Brasileira de Distribuição, relativo às obras do 

Hiper Extra Araraquara (fls. 349-362 da documentação do Recorrente). 

Apenas com esse atestado, em que consta como responsável 

técnico o Eng. Carlos Alberto Bertasoli, vinculado à consorciada Construcap, há 

pleno atendimento à exigência do item 6.1.4, '13.2' do edital. 

Trata-se de empreitada por preço global, relativa a obra de 

construção predial e acabamentos, cuja área construída total foi de 22.807,40 m2. 

O contrato envolveu a construção de prédio com sistema de ar condicionado 

central tipo água gelada (fl. 361), sistema de detecção de alarme contra incêndio 

e gás (fl. 351), instalações elétricas (fls. 350-351) e hidráulicas (fl. 349) e 

cabeamento estruturado (fl. 352). 

Portanto, o referido atestado comprova a inequívoca 

qualificação técnico-profissional do Recorrente. 

15.2. 	 Por outro lado, também foi desconsiderado o atestado 

emitido pelo próprio governo do Estado de Minas Gerais, atinente à construção 

do ginásio "Mineirinho" (fls. 491-494 da documentação do Recorrente), em que 

consta como responsável técnico o eng. Marcus Castilho de Souza, vinculado ao 

consórcio Recorrente. 
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Nesse caso, o atestado refere-se a construção de prédio com 

área construída de 80.000 m2. Nesse atestado, há demonstração de instalação de 

rede hidráulica (fl. 492). 

16. Conjugando-se apenas esses dois atestados, atende-se 

integralmente à exigência do item 6.1.4, '1).2', do edital. Quando computados 

também os serviços constantes do atestado da CBTU, há ainda mais inequívoca 

demonstração da qualificação técnico-profissional do Recorrente. 

Pede-se, assim, a reforma da decisão recorrida. 

111.2) 4 questão do gerenciamento — impossibilidade de desconsiderar os dados 

constantes do atestado da NATURA  

17. A decisão recorrida ainda deixou de considerar o atestado 

emitido pela NATURA para a comprovação da execução dos sistemas de ar 

condicionado, detecção e alarme contra incêndio, instalações elétricas e 

hidráulicas e cabeamento estruturado (que já são, repita-se, integralmente 

comprovados  pelos atestados referidos acima). Isso porque, segundo a decisão, a 

Construcap teria sido apenas a gerenciadora dos referidos serviços, e não a sua 

executora. 

Além disso, a decisão recorrida afirmou que a empresa 

ANSETT seria supostamente a responsável pelos projetos, instalação e 

montagem dos sistemas de alarmes e CFTV. 

No entanto, o entendimento adotado pela decisão recorrida 

merece ser reformado. 

18. O atestado em questão se refere à construção do Espaço 

Natura. Trata-se de um enorme complexo industrial, com 784.949,00m2, 

composto de diversos prédios inteligentes, cada um com milhares de metros 

quadrados (conforme fls. 208 e seguintes dos documentos de habilitação). 

Naquele caso, a Construcap foi a responsável por toda a obra 

do complexo industrial. O escopo de sua contratação era o de entregar um 

complexo industrial totalmente pronto para imediata utilização, no regime de 

turn-key. 

G 
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Como se sabe, as contratações em regime de turn-key são 

aquelas em que o empreiteiro se responsabiliza por executar uma obra, 

entregando-a pronta para imediata utilização pelo contratante. Dai a denominação 

de turn-key ("virar a chave"). O contratante recebe a obra pronta para dela se 

utilizar imediatamente — tal como acontece quando se entrega um carro ao seu 

comprador, que apenas precisará "virar a chave" para utilizar o veiculo. 

Por se tratar da entrega de uma obra pronta, é necessária a 

execução de uma série de prestações das mais diversas naturezas. No caso do 

Espaço Natura, por exemplo, a obra foi entregue tendo sido executados não 

apenas serviços civis, como também todos os acabamentos, instalações elétricas 

e hidráulicas, sistemas de ar condicionado, alarmes, circuitos internos de TV, 

entre outros. 

Nessas situações, em que são executadas prestações de 

diversas naturezas, é muito comum que se utilize dos serviços de empresas 

especializadas. Dessa forma, a contratada continua responsável pela entrega da 

obra pronta para utilização, e o terceiro executa, com a cooperação do contratado, 

as prestações em que é especializado. 

Isso acontece, por exemplo, na execução de elevadores. 

Quando a empreiteira precisa entregar uma obra que conte com esse tipo de 

equipamento, ela ou o dono da obra contrata uma das várias empresas 

especializadas no mercado (Otis, Atlas, Thyssen Krupp etc.), que entrega o 

elevador e o instala nas exatas condições exigidas. Dessa forma, obtém-se um 

serviço de qualidade, executado por uma empresa altamente especializada e sob 

as orientações da empreiteira, de modo a atender às necessidades de integração 

entre a prestação especializada do terceiro e a obra realizada pela empreiteira. 

Portanto, a terceirização de atividades especificas não só é 

comum como também aconselhável. Isso se faz ainda mais presente em 

contratações do tipo turn-key, em que se exige a execução de uma -série de 

prestações das mais variadas naturezas de modo a viabilizar a entrega de urna 

obra pronta para imediata utilização. 
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Acerca do assunto, MARÇAL JUSTEN FILHO defende que 

"Se, na iniciativa privada, prevalece a subcontratação na execução de certas 

prestações, o ato convocatório deverá albergar permissão para que idênticos 

procedimentos sejam adotados na execução do contrato administrativo. Assim se 

impõe porque, estabelecendo regras diversas das práticas entre os particulares, 

a Administração reduziria a competitividade do certame." (op. cit., p. 566). 

Assim, como os sistemas de ar condicionado, detecção e 

alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento 

estruturado normalmente são •executados por terceiros especializados, basta 

comprovar a experiência no gerenciamento desses serviços para se demonstrar a 

plena capacitação para a execução do objeto licitado. 

19. 	 Exatamente por isso, é necessário destacar que, como o 

edital exige a apresentação de atestado referente a obra realizada no regime de 

turn-key ou EPC, acaba por admitir o gerenciamento. Isso porque, em um 

contrato turn-key ou EPC, o contratado é um verdadeiro integrador de diversos 

prestadores que detêm variadas experiências — conforme referido acima. 

Tanto é assim que a vedação do edital não se refere a 

gerenciamento.  Veda apenas os atestados referentes a mera "fiscalização ou 

supervisão de obras ou serviços". O gerenciamento é diferente da mera 

fiscalização ou supervisão de obras ou serviços. No gerenciamento, a empresa 

contratada participa efetivamente da prestação realizada pelo terceiro, 

integrando-a à sua própria e responsabilizando-se por essa compatibilização. 

Atua em interface com a empresa especializada na prestação específica — e não 

como um mero fiscal da atuação do terceiro especializado. 

Fiscalização ou supervisão correspondem a conceitos 

próprios e inconfundíveis com o de gerenciamento. Neste, o contratado atua em 

conjunto com o terceiro. Envolve-se na execução de tarefas correlatas à atuação 

do terceiro. Tanto assim que usualmente ambos ficam sujeitos à fiscalização de 

uma outra empresa — esta sim encarregada da "fiscalização" ou "supervisão". 

Os contratos do tipo turn-key ou EPC, portanto, comportam 

execuções complexas, em que algumas fases, i)  eta as ou aspectos aprese 
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grande simplicidade ou podem ser desempenhados por terceiros sem qualquer 

prejuízo ao contratante. 

Se, no presente caso, o edital admite (e até mesmo exige) a 

apresentação de atestados de obras executadas no regime de turn-key ou EPC, 

necessariamente admite o gerenciamento de atividades especificas — o que não se 

confunde com a mera fiscalização. 

20. 	 A suficiência do atestado emitido pela NATURA fica ainda 

mais evidenciada quando se analisa outra disposição do edital do presente 

certame. 

Trata-se da Cláusula 8.1 da minuta do contrato, que integra o 

edital e indica como obrigação da contratada: 

"Exigir de eventuais pessoas jurídicas que venham a executar as obras 

e serviços relativos a instalações elétricas, de água, esgotos, de 

telefonia, contra-incêndio, de ar condicionado, e demais serviços 

complementares de engenharia/arquitetura, cópia da ART das obras e 

serviços realizados, apresentando-a à fiscalização da CODEMIG, 

quando solicitado, sob pena de incorrer nas cominações estabelecidas 

neste Contrato". 

Como se vê, a própria minuta do contrato dispõe 

expressamente que alguns serviços específicos poderão ser realizados por 

empresas especializadas, sob o gerenciamento do contratado. Tais serviços são 

justamente aqueles que foram executados no Espaço Natura sob o gerenciamento 

da Construcap. 

Por um lado, esse dispositivo da minuta do contrato constitui 

uma admissão explicita por parte da Administração de que (1) se admite o 

gerenciamento e (2) os serviços em questão normalmente são terceirizados a 

empresas especializadas. 

Por outro lado, se a futura contratada poderá contratar 

terceiros para a realização desses serviços específicos, não há motivo para se 

exigir do próprio licitante a comprovação da execução direta dessas prestações. 
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Bem por isso, a única interpretação do edital que é 

condizente com essa cláusula da minuta do contrato e com a exigência de 

atestados de obras executadas sob o regime de turn-key é a de que o edital veda a 

apresentação de atestados de mera fiscalização ou supervisão (o que não se 

confunde com a atividade de gerenciamento). 

Com respeito, a decisão recorrida, nos termos em que foi 

proferida, somente se prestará a excluir do certame licitante plenamente 

qualificado a executar e entregar uma obra pronta para imediata utilização — que 

é o que se pretende no presente certame. 

21. Ressalte-se que a qualidade da prestação dos serviços em 

questão estará plenamente assegurada com a comprovação do gerenciamento. 

Bastará que a Administração verifique a idoneidade da empresa especializada, 

conforme disposto na própria Cláusula 8.1 da minuta do contrato. 

Isso, aliás, é o que se faz em toda e qualquer subcontratação, 

como a que é admitida na minuta do contrato. Pelo art. 72 da Lei 8.666/93, a 

contratada permanece responsável pela execução do serviço que for 

subcontratado, o que somente corrobora para a garantia da Administração. 

22. Há ainda uma última observação, a respeito da atuação da 

empresa ANSETT. 

Segundo a decisão recorrida, a referida empresa teria sido a 

responsável pelos projetos, instalação e montagem dos sistemas de alarme e 

CFTV. 

No entanto, e sempre respeitosamente, uma leitura mais 

atenta do atestado emitido pela NATURA comprova o equívoco dessa afirmação. 

Os sistemas de alarme e CFTV executados no Espaço Natura 

são descritos fundamentalmente nas fls. 253 a 268 do referido atestado. 

A ANSETT não é a responsável pelos projetos, instalação e 

montagem dos sistemas. Ela nada mais é do que a fabricante  de alguns itens que 

compõem esses sistemas. É nessa condição que foi mencionada no atestado, ao 

lado de tantos outros fabricantes, como SONY, MOTOROLLA, IBM, 
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ADAPTEC, HP, APOLLO, MICROSOFT, DIGIBOARD, ACER, 3COM, 

ORION, entre outros. 

Na fl. 264, afirma-se que a ANSETT pode realizar estudo 

técnico para substituição da fibra ótica por cabos convencionais. Trata-se, 

contudo, de questão absolutamente específica e delimitada. Isso não significa que 

a referida empresa tenha sido a responsável pelos projetos, instalação e 

montagem dos sistemas de alarmes e CFTV do Espaço Natura. 

De todo modo, como restou demonstrado acima, o edital 

acaba por admitir o gerenciamento, seja pela exigência de atestados de obras 

executadas no regime de turn-key, seja em virtude da Cláusula 8.1 da minuta do 

contrato. Assim, a afirmação relativa à ANSETT, além de incompatível com os 

termos específicos do atestado da NATURA, fica totalmente superada. 

23. Por tudo isso, deve-se admitir o atestado emitido pela 

NATURA e, conseqüentemente, o pleno atendimento ao item 6.1.4, '1).2' do 

edital. 

E mesmo se (hipótese descartada) não se acolhesse o 

atestado da NATURA como apto, a capacidade técnico-profissional do 

Recorrente já estaria comprovada pelos demais atestados apresentados. 

IV — A QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL DO RECORRENTE 

24. Demonstrado o atendimento aos requisitos de qualificação 

técnico-profissional, resta comprovar a plena qualificação técnico-operacional do 

Recorrente. 

25. No que se refere à qualificação técnico-operacional, a 

decisão ora recorrida entendeu que o Recorrente não teria atendido aos seguintes 

itens do edital: 

a) 	Item 6.1.4, `c.1': o atestado emitido pela NATURA não atenderia o 

edital por informar que a Construcap teria sido gerenciadora (e não 

executora) dos sistemas de ar condicionado, detecção e alarme 

contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento 

estruturado, sendo que a empresa ANSET seria suposta 
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responsável pelos sistemas de alarme e circuito fechado de TV 

(CFTV); e 

b) 	Item 6.1.4, `c.2', subitens 2.7 e 2.11: os atestados referentes às 

obras da NATURA, do HIPER EXTRA SOROCABA e do ginásio 

MINEIRINHO, mesmo tendo seus quantitativos somados, não 

atenderiam aos quantitativos exigidos nos subitens 2.7 (piso de alta 

resistência e/ou granito e/ou elevado) e 2.11 (conjunto de 

subestações com determinada potência de transformação). 

Em virtude do suposto não atendimento do item 6.1.4, `c.1', 

o Recorrente foi inabilitado para os Lotes 1, 2 e 3. 

Já pelo alegado não atendimento do item 6.1.4, `c.2', 

subitens 2.7 e 2.11, o Recorrente foi inabilitado para os Lotes 2 e 3 (já que tais 

exigências não foram feitas em relação ao Lote 1). 

26. Entretanto, as informações constantes dos atestados 

comprovam o pleno atendimento aos requisitos tidos como não atendidos, 

conforme se passa a demonstrar. 

IV.1) O atendimento ao item 6.1.4 `e.1' do edital 

27. Nesse ponto, aplica-se o que foi demonstrado acima, no 

tópico 111.2. 

Conforme amplamente demonstrado, o edital — no item 6.1.4 

"b.2" — não veda o gerenciamento, mas a mera "fiscalização" e "supervisão", que 

são inconfundíveis com o gerenciamento. Tanto é assim que a Cláusula 8.1 da 

minuta do contrato, anexa ao edital, prevê a possibilidade de a contratada 

contratar terceiros para a execução de sistemas específicos. 

Na execução do Espaço Natura, a Construcap não foi 

responsável nem pela fiscalização nem pela supervisão de qualquer atividade de 

terceiro. Gerenciou tais atividades, delas participando e integrando-as ao restante 

da obra, de modo a assegurar ao contratante a compatibilização dessas atividades 

dos terceiros com a obra em si. 

Além disso, a empresa ANSETT não foi a responsável pelos 

projetos. É apenas a fabricante de alguns componentes dos1  referidos 
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(assim como tantos outros fabricantes mencionados no atestado e acima 

arrolados exemplificativamente). 

Só por isso, a decisão ora recorrida mereceria ser reformada. 

Houve pleno atendimento ao item 6.1.4, `c.1', do edital. 

28. 	 Porém, há uma circunstância adicional que torna ainda mais 

grave o equivoco (com todo o respeito) da decisão recorrida e impõe sua reforma 

sumária. 

Trata-se do fato de que a vedação aos atestados de 

fiscalização e supervisão só existe no tocante à qualificação técnica  

profissional (tratada pelo item 6.1.4, alínea `b')„ não à qualificação técnico-

operacional (item 6.1.4„ alínea "c"). 

Naquele dispositivo, exigia-se a apresentação de atestados, 

com a seguinte ressalva final: "(..) não se admitindo atestados(s) de fiscalização 

ou supervisão de obras e serviços" (p. 8 do edital). Já na alínea 'c' do item 6.1.4, 

que trata da qualificação técnica operacional, não se faz qualquer vedação a 

atestados de fiscalização ou supervisão de obras ou serviços.  A integra do 

dispositivo é a seguinte: 

"c) Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional 

registrado no CREA da respectiva região onde os serviços foram 

executados, que comprove(m) que a licitante tenha executado como 

contratada principal ou membro de consórcio para órgão ou entidade 

da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, 

obras e serviços de características técnicas similares às do objeto da 

presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de 

valores significativos são (..)". 

Como se vê, nesse dispositivo, não há qualquer vedação à 

apresentação de atestados que contemplem a fiscalização ou a supervisão da 

execução de determinados serviços. 

O edital vedou esse tipo de atestado — vedação esta que não 

se aplica ao caso do Recorrente — apenas no tocante à q alificação 
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profissional. No que se refere à qualificação operacional, a vedação não foi 

repetida. 

De todo modo, reitere-se o que foi dito acima: o 

gerenciamento, executado pelo Recorrente, é algo muito mais complexo e 

completo do que a mera fiscalização ou supervisão. No caso, a única 

interpretação correta é a de que, mesmo para a qualificação técnica profissional, 

o edital admite atestados que envolvam o gerenciamento de prestações 

especificas. 

29. Diante disso, o Recorrente pede a reforma da decisão 

recorrida, reconhecendo-se o pleno atendimento ao item 6.1.4, `c.1', do edital. 

IV.2) O atendimento do item 6.1.4 `c.2' subitens 2.7 e 2.11 

30. Com respeito, também não assiste razão à decisão recorrida 

no ponto em que considerou que o Recorrente não teria atendido aos 

quantitativos previstos para os subitens 2.7 e 2.11 do item 6.1.4, `c.2', do edital. 

31. Os quantitativos exigidos pelo edital foram os seguintes: 

Item Serviço Lote 1 Lote 2 Lote 3 

2.7 Piso de alta resistência e/ou 

granito e/ou elevado 

8.600m2  42.000m2  43.000m2  

2.11 Conjunto de subestações > 3.500KVA > 3.750KVA 

Tais quantitativos foram plenamente comprovados pelo 

Recorrente. Na realidade, os atestados demonstram experiência até mesmo 

sobejante em relação ao que foi exigido pelo edital. 

IV.2.1) O atendimento ao subitem 2.7 (pisos)  

32. No tocante ao subitem 2.7, o atestado emitido pela 

NATURA comprova a execução total de 81.237,65m2, entre pisos de alta 

resistência e pisos elevados. 

Isso pode ser verificado resumidamente na seguinte tabela: 
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Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Item Serviço executado 

quantitativo 

(m2) página página página 

7.2.4 Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 

4,5MPa., com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 

e FL20, incluso tela soldada e juntas - e= 8cm 

802,94 430 764 1063 

7.2.5 Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 

4,5MPa., com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 

e FL20, incluso tela soldada e juntas - e= 9cm 

70,00 430 764 1063 

7.2.6 Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 

4,5MPa., com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 

e FL20, incluso tela soldada e juntas - e= llcm 

10.240,20 430 764 1063 

7.2.7 Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 

4,5MPa., com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 

e FL20, incluso tela soldada e juntas - e= 12cm 

14.068,11 430 764 1063 

7.2.8 Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 

4,5MPa., com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 

e FL20, incluso tela soldada e juntas - e= 15cm 

1.093,75 430 764 1063 

7.2.9 Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 

4,5MPa., com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 

e FL20, incluso tela soldada e juntas - e= 16cm 

2.612,76 430 764 1063 

7.2.10 Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 

4,5MPa., com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 

e FL20, incluso tela soldada e juntas - e= 18cm 

998,83 430 764 1063 

7.2.11 Piso em concreto usinado fck>=20, 25 e 30MPa., com 

acabamento vítreo, tela soldada e juntas - e= 5cm 

7.693,28 430 764 1063 

7.2.12 Piso em concreto usinado fck>=30MPa., com 

acabamento vítreo, tela soldada e juntas - e= 8cm 

108,00 430 764 1063 

7.2.13 Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 

4,5MPa., com acabamento vassourado, incluso tela 

soldada e juntas - e=5cm 

290,24 430 764 1063 

7.2.14 Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 

4,5MPa., com acabamento vassourado, incluso tela 

soldada e juntas - e=13cm 

724,50 430 764 1063 

7.2.15 Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 

4,5MPa., com acabamento vassourado, incluso tela 

soldada e juntas - e=15cm 

2.944,40 430 764 1063 

7.2.16 Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 

4,5MPa., com acabamento vassourado, incluso tela 

1.097,93 430 764 1063 
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soldada e juntas - e=18cm 

28.1 Piso externo em concreto usinado fck>=30MPa. 

MRTF 4,5MPa., acabamento vassourado, incluso tela 

soldada e juntas - e=18cm 

1.000,00 445 779 1078 

28.2 Piso externo em concreto usinado fck>=30MPa. 

MRTF 4,5MPa., acabamento vassourado, incluso tela 

soldada e juntas - e=13cm 

339,01 445 779 1078 

28.3 Piso externo em concreto usinado fck>=30MPa. 

MRTF 4,5MPa., acabamento vassourado, incluso tela 

soldada e juntas - e=8cm 

854,53 445 779 1078 

Total executado de piso de alta resistência: 	 44.938,48 	m2 

8.1.4 Revestimento em carpete em placas aplicadas com 

adesivo colante sobre piso elevado constituído por 

placas removíveis, estruturadas em caixas de aço e 

apoiadas em pedestais metálicos, com alturas variáveis 

de 15 e 40cm 

6.532,39 431 765 1064 

8.1.6 Revestimento de piso em fórmica em placas aplicadas 

com adesivo colante sobre piso elevado constituído 

por placas removíveis, estruturadas em caixas de aço e 

apoiadas em pedestais metálicos, com alturas variáveis 

de 15 e 40cm 

252,10 431 765 1064 

8.1.7 Revestimento de piso vinifico em placas aplicadas com 

adesivo colante sobre piso elevado constituído por 

placas removíveis, estruturadas em caixas de aço e 

apoiadas em pedestais metálicos, com alturas variáveis 

de 15 e 40cm 

1.947,05 431 765 1064 

Total executado de piso elevado: 	 8.731,54 	m2 

8.1.9 Revestimento de piso com epóxi raspadopelo sistema 

da Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de 

concreto 

26.083,88 431 765 1064 

8.1.10 Revestimento de piso com epóxi autonivelante pelo 

sistema da Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso 

de concreto 

1.483,75 431 765 1064 

Total executado de piso revestido com epóxi: 	27.567,63 	m2 

Total de serviços executados que atendem ao 	81.237,65 	m2 

exigido: 

Esta tabela reúne os itens do atestado emitido pela NATURA 

que demonstram a execução de pisos que atendem à exigênc.a do edital. Fo 
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executados (a) 44.938,48m2  de piso de alta resistência; (b) 8.731,54m2  de piso 

elevado; e (c) 27.567,63m2  de piso revestido com epóxi (que se trata de um tipo 

de piso de alta resistência). 

Portanto, o Recorrente demonstrou que, em uma única obra, 

executou um total de 81.237,65m2  de pisos que atendem às especificações do 

edital. Esse quantitativo corresponde a quase o dobro  do que foi exigido pelo 

instrumento convocatório. Desse modo, o subitem 2.7 do item 6.1.4, `c.2', foi 

integralmente atendido. 

33. Nem se diga que os tipos de pisos retratados no atestado 

emitido pela NATURA não corresponderiam àqueles que foram exigidos pelo 

edital. Na realidade, nem mesmo a decisão recorrida entendeu dessa forma. 

Apenas afirmou que o quantitativo exigido não teria sido comprovado. 

Caso entendesse de modo diverso, a decisão recorrida já 

deveria ter destacado esse entendimento. Afinal, ao se analisar os requisitos de 

habilitação, todos os supostos não atendimentos devem ser destacados de uma só 

vez, sob pena de preclusão. 

Mesmo assim, e apesar de desnecessário, o Recorrente pede 

licença para demonstrar que os pisos mencionados no atestado da NATURA 

correspondem aos pisos exigidos pelo edital. 

O subitem 2.7 exige a comprovação de execução de pelo 

menos um dos seguintes tipos de pisos: (a) piso de alta resistência; ou (b) piso de 

granito; ou (c) piso elevado. 

34. O atestado emitido pela NATURA comprova a execução 

justamente de pisos elevados e de pisos de alta resistência. 

	

34.1. 	 Os itens 8.1.4, 8.1.6 e 8.1.7 do atestado fazem referência 

expressa à execução de "piso elevado". Assim, não há dúvidas: trata-se 

precisamente de um dos tipos de piso exigidos pelo edital. 

Aliás, somente este item já seria suficiente para assegurar a 

habilitação do Recorrente para o Lote n° 1. 

	

34.2. 	 Todos os outros itens indicados na tabela acima retratam a 

execução de pisos de alta resistência. 
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Quanto a isso, é necessário destacar que não há uma norma 

brasileira que defina "pisos de alta resistência". Trata-se de termo genérico, 

comumente empregado no meio técnico para designar pisos monolíticos, cujo 

acabamento e resistência mecânica atendem aos requisitos de operações 

industriais e áreas de depósitos. 

Por óbvio, há variações de classes de resistências, de acordo 

com as diversas solicitações. Ou seja, mesmo entre os pisos que podem ser 

considerados como de "alta resistência", há os mais resistentes e os menos 

resistentes. 

Desse modo, os pisos indicados nos itens 7.2.4 a 7.2.15 e 

28.1 a 28.3 do atestado emitido pela NATURA inegavelmente constituem pisos 

de alta resistência. Apresentam fck > 30MPa e MRTF 4,5MPa. Além disso, 

aplicam-se a atividades industriais, as quais exigem pisos de altíssima resistência. 

Esses pisos apresentam acabamento vítreo e são pisos 

industriais nivelados a laser. Portanto, sua execução é até mais complexa do que 

a dos pisos que serão executados no contrato a ser firmado com o licitante 

vencedor. 

Ademais, também os pisos mencionados nos itens 8.1.9 e 

8.1.10 do atestado da NATURA são considerados pisos de alta resistência. Trata-

se de pisos revestidos com epóxi, um produto coberto pela norma brasileira NBR 

14.050, que trata de "Sistema de Alto Desempenho a Base de Resinas Epoxídicas 

e Agregados Minerais". 

O piso indicado no item 8.1.9 do atestado da NATURA 

trata-se do Stonclad PT, da Stonhard. Como informa o boletim técnico do 

fabricante, esse piso é recomendado para locais em que se necessita de 

resistência superior ao impacto e à abrasão. 

O piso indicado no item 8.1.10 do atestado é o Stonlux SL, 

também da Stonhard. Trata-se de piso utilizado quando se necessita de 

"resistência superior ao impacto", como indica o boletim técnico do fabricante. 

Assim, não há dúvidas de que também esses pisos são de alta 

resistência, exatamente conforme consta da exigência do edital. 
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34.3. 	 Há ainda outras circunstâncias que demonstram a 

impossibilidade de se inabilitar o Recorrente. 

A exigência do subitem 2.7 é bastante genérica. Pretende-se 

verificar a experiência do licitante na execução de alguns tipos de pisos que não 

necessariamente sejam de alta resistência. Afinal, admite-se a comprovação de 

execução de pisos de granito e, especialmente, de pisos elevados (que são 

tipicamente pisos sem qualquer resistência especial — tanto assim que vários 

esclarecimentos aludem a que seriam cobertos por tapete em placas). Esses dois 

tipos de pisos são muito menos resistentes do que aqueles executados pelo 

Recorrente no Espaço Natura. 

Depois, os pisos executados pelo Recorrente devem ser 

admitidos já que o edital não exige nenhum padrão específico de resistência. 

Como o instrumento convocatório não exigiu padrões mínimos, qualquer piso de 

alta resistência deve ser admitido. 

Aliás, os pisos retratados no atestado da NATURA 

apresentam resistência superior à dos pisos mencionados no projeto da presente 

licitação. Mesmo os pisos de mais alta resistência a serem executados pelo futuro 

contratado poderão apresentar resistência à tração por compressão diametral > 

4,0MPa. Já os pisos executados na obra do Espaço Natura apresentam MRTF 

4,5MPa. Portanto, apresentam resistência superior. 

De todo modo, o edital não definiu que seriam aceitos 

somente atestados que comprovassem a execução de pisos que tenham no 

mínimo algum determinado padrão de resistência. Caso se pretendesse algo nesse 

sentido, tal exigência deveria estar expressa no edital (e ainda plenamente 

justificada). 

Aplica-se aqui a seguinte lição de MARÇAL JUSTEN 

FILHO em comentário ao art. 40, VI, da Lei 8.666/93: 

"Em todas as hipóteses, o edital deverá contemplar, de modo 

cristalino e indubitável, as exigências de participação. Não é 

admissivel a adoção de cláusulas genéricas, ainda que reproduzindo 

o texto expresso legislativo. ,A Administração tem o deve 
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especificar, de modo exato, os documentos que pretende ver exibidos. 

Por isso, não é admissivel a mera reiteração, por exemplo, do disposto 

no art. 29, omitindo-se a relação concreta e exaustiva dos documentos 

pela Administração. 

"De todo o modo, se o edital for obscuro, genérico e impreciso, será 

descabido punir o licitante. A interpretação razoável por ele adotada 

terá de ser aceita pela Administração. Não será possível surpreender 

um licitante afirmando que a regularidade fiscal perante o Município 

deveria, por exemplo, ser comprovada por certidão negativa de um 

certo tributo, remotamente relacionado com o objeto licitado. Se a 

Administração reputava relevante a exibição de tal certidão, bastaria 

tê-lo exigido. Enfim, o pior pecado de um edital é propiciar uma 

descabida competição pela apresentação do elenco mais inútil de 

documentos, somente para evitar uma 'surpresa' por ocasião do 

julgamento do certame." (op. cit., p. 388). 

No presente caso, o edital não definiu os parâmetros do que 

consideraria pisos de alta resistência. Assim, os pisos retratados no atestado da 

NATURA, que são inequivocamente de alta resistência, devem ser considerados 

ao se verificar os requisitos de habilitação do Recorrente. 

35. Diante do exposto, resta demonstrado que o Recorrente 

comprovou a execução de pisos de alta resistência e pisos elevados em 

quantitativo muito superior ao que foi exigido pelo edital. Assim, pede a reforma 

da decisão recorrida, reconhecendo-se o pleno atendimento do item 6.1.4, `c.2', 

subitem 2.7, do edital. 

IV.2.2) O atendimento ao subitem 2.11 (subestações)  

36. Também o subitem 2.11 foi plenamente atendido pelo 

Recorrente. 

O atestado emitido pela NATURA comprova a execução de 

um conjunto de subestações que totaliza a potência de 10.500KVA. 

A seguinte tabela demonstra a execução desse quantitativo, 

indicando os itens do atestado que se referem à execução de subestaçõ 
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potência de cada subestação e a página dos documentos de habilitação de que 

constam tais informações: 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Item Serviços executados 

Potência 

(KVA) página página página 

3.1.3.1 Subestação 1 (Utilidades/CAG) 3.000 449 783 1082 

3.1.3.2 Subestação 2 (Fábrica 2) 1.000 449 783 1082 

3.1.3.3 Subestação 3 (Fábrica 1) 1.000 449 783 1082 

3.1.3.4 Subestação 4 (Picking) 1.500 449 783 1082 

3.1.3.5 Subestação 5 (Fábrica 3) 1.000 450 784 1083 

3.1.3.6 Subestação 6 (Prédio de Treinamento) 750 450 784 1083 

3.1.3.7 Subestação 7 (P&D) 1.500 450 784 1083 

3.1.3.8 Subestação 9 (ETE) 750 451 785 1084 

Total do conjunto de subestações 	10.500 KVA 

executado na obra: 

Obs: 1 MVA = 1000KVA 

Quanto a isso, não há qualquer dúvida. Basta mera leitura 

desses itens do atestado para se constatar a execução de um conjunto de 

subestações com potência total de transformação de 10.500KVA. Essa potência é 

mais de três vezes superior  àquelas que foram exigidas para os Lotes 2 e 3. 

37. Diante disso, o Recorrente espera a reforma da decisão 

recorrida, reconhecendo-se o pleno atendimento do subitem 2.11 do item 6.1.4, 

`c.2', do edital. 

V — O SENTIDO INSTRUMENTAL DA FASE DE HABILITAÇÃO 

38. O Recorrente preencheu todas as exigências existentes no 

Edital, como demonstrado acima. 

Mesmo assim, foi inabilitado para o certame. Trata-se de 

situação que não pode ser admitida. 

39. Afinal, um dos alicerces do procedimento licitatório reside 

na ampliação da competitividade, como realização dos princípios da supremacia 

do interesse público, isonomia e economicidade. Na verdade, a mais ampla 

participação dos interessados configura o caminho para a realização d es 

1:3-1130 
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princípios. Assim se passa porque a ampliação do número de licitantes produz a 

elevação do número de propostas e, por decorrência, incrementa-se a 

competitividade. 

Desta forma e como consagrado constitucionalmente, o 

Estado deverá adotar requisitos de participação, os quais deverão ser os mínimos 

possíveis (CF/88, art. 37, inc. XXI). Por mínimo possível, entenda-se que os 

requisitos deverão ser suficientemente rigorosos para excluir licitantes e 

propostas objetivamente inidôneas ou desvantajosas, sem adoção de exigências 

desnecessárias ou meramente formais. Se for imposto como dever algo que 

exceder ao mínimo necessário e imprescindível, caracterizar-se-á infringência ao 

Direito. 

A afirmação de que a fase de habilitação contempla 

exigências com sentido instrumental — ou seja, destinadas a medir apenas e tão-

somente a capacidade do licitante de executar o futuro contrato — não é casual. 

Resulta do regime constitucional da licitação e é traduzida na disciplina legal da 

Lei n° 8.666/93. 

40. 	 Nessa linha, a jurisprudência vem fulminando atos 

administrativos que limitam a participação de possíveis interessados sem 

qualquer utilidade para a satisfação do interesse público ou com base em 

circunstâncias meramente formais. 

40.1. 	 Esse entendimento reflete-se na jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, como se retrata nos julgados adiante transcritos: 

• "Administrativo. Mandado de Segurança. Concorrência para 

Exploração do Serviço de Radiodifusão n° 07/97 - SPO-MC. 

Disposições Editalícias. Balanço de Abertura. Exigência Ilegal. Lei n° 

8.666/93 (art. 21, §40) 

I. O interesse público reclama o maior número possível de 

concorrentes, configurando ilegalidade a exigência desfiliada da lei 

básica de regência e com interpretação de cláusulas editalícias 

impondo condição excessiva para a habilitação. (..) 
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3. Precedentes jurisprudenciais iterativos. 4. Segurança concedida." 

(MS 5693/DF, 1" Seção, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, julg. 

10.4.2000, publ. DJU 22.5.2000, p. 62); 

• "ADMINISTRATIVO. LICITAÇAO. HABITAÇÃO. VINCULA ÇÃO AO 

EDITAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

1. A interpretação das regras do edital de procedimento licitatório não 

deve ser restritiva. Desde que não possibilitem qualquer prejuízo à 

administração e aos interessados no certame, é de todo conveniente 

que compareça à disputa o maior número possível de interessados, 

para que a proposta mais vantajosa seja encontrada em um universo 

mais amplo. 

2. O ordenamento jurídico regulador da licitação não prestigia 

decisão assumida pela Comissão de Licitação que inabilita 

concorrente com base em circunstância impertinente ou irrelevante 

para o específico objeto do contrato fazendo exigência sem conteúdo 

de repercussão para a configuração de habilitação jurídica, da 

qualificação técnica da capacidade econômico-financeira e da 

regularidade fiscal.  (..) 5. Segurança concedida." (MS 5779/DF, 1" 

Seção, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, julg. 9.9.1998, publ. DJU 

26.10.1998, p. 5 — RDA 215/198 — original sem grifos); 

• "ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA 

EXCESSIVA.(..) 

3. O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente possível, a 

fim de possibilitar o maior número possível de concorrentes, tudo a 

possibilitar a escolha da proposta mais vantajosa. 

4. Não deve ser afastado candidato do certame licitatório w. meros 

detalhes formais.  No particular, o ato administrativo deve ser 

vinculado ao princípio da razoabilidade, afastando-se de produzir 

efeitos sem caráter substancial." (MS 5631/DF, 1" Seção, Rel. Min. 

JOSÉ DELGADO, julg. 13.5.1998, publ. DJU 17.8.1998, p. 7 — 

original sem grifos). 



• 
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• ADMINISTRATIVO — LICITAÇÃO — FORMALIDADES: 

CONSEQÜÊNCIAS 

I. Repudia-se o formalismo quando é inteiramente desimportante para 

a configuração do ato. 

2. Falta de assinatura nas planilhas de proposta da licitação não 

invalida o certame, porque rubricadas devidamente. (..) 

4. Recurso provido. (ROMS 15.530/RS, rel. Min. ELIANA CALMON, 

julg. 14.10.2003, publ. DJU 1.12.2003, p. 294); 

• MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 

PROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE 

ASSINATURA NO LOCAL PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. 

EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

1. A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que 

acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, 

restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da 

melhor proposta. 

2. O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, mormente tendo 

em conta que não houve falta de assinatura, pura e simples, mas 

assinaturas e rubricas fora do local preestabelecido, o que não é 

suficiente para invalidar a proposta, evidenciando claro excesso de 

formalismo. Precedentes. 

3. Segurança concedida. (MS 5869/DF, rel. Min. LAURITA VAZ, 

julg. 11.9.2002, publ. DJU 7.10.2002, p. 163); 

• DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO. VINCULA ÇÃO AO EDITAL. 

INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO PELO JUDICIÁRIO, FIXANDO-SE O SENTIDO E 

O ALCANCE DE CADA UMA DELAS E ESCOIMANDO 

EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS E DE EXCESSIVO RIGOR 

PREJUDICIAIS AO INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 



_ 
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CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA ESSE FIM 

DEFERIMENTO. 

O "edital" no sistema jurídico-constitucional vigente, constituindo lei 

entre as partes, é norma fundamental da concorrência, cujo objetivo é 

determinar o "objeto da licitação", discriminar os direitos e 

obrigações dos intervenientes e o poder público e disciplinar o 

procedimento adequado ao estudo e julgamento das propostas. 

Consoante ensinam os juristas, o princípio da vincula ção ao edital não 

é "absoluto", de tal forma que impeça o judiciário de interpretar-lhe, 

buscando-lhe o sentido e a compreensão e escoimando-o de cláusulas 

desnecessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo 

excessivo rigor possa afastar, da concorrência, possíveis proponentes, 

ou que o transmude de um instrumento de defesa do interesse público 

em conjunto de regras prejudiciais ao que, com ele, objetiva a 

administração. (..) 

O  formalismo no procedimento licitatório não si2nifica que se possa 

desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos 

irrelevantes.  Segurança concedida. Voto vencido. (MS 5418-DF, rel. 

Min. DEMOCRITO REINALDO, julg. 25.3.1998, publ. DJU 

1.6.1998, p. 24— sem grifos no original). 

40.2. 	 Esse entendimento também vem sendo corroborado por 

outros tribunais. 

Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal já 

reconheceu que "afronta a razoabilidade e a finalidade do processo de licitação, 

a exigência de excessiva formalidade realizada pela Administração" (TJDF — AP 

20010111234465, 4' C. Cível, rel. Des. VERA ANDRIGHI, julg. 5.5.2003, publ. 

DJU 20.8.2003, p. 65). 

Do mesmo modo, o E. Tribunal Regional Federal da 1' 

Região reputou que "Certo que a Administração, em tema de licitação, está 

vinculada às normas e condições estabelecidas no Edital (Lei n. 8.666/93, art. 

41), e, especialmente, ao princípio da legalidade estrita, rão deve, cont 
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homenagem ao princípio da razoabilidade), prestigiar de forma tão exacerbada 

o rigor formal, a ponto de prejudicar o interesse público que, no caso, afere-se 

pela proposta mais vantajosa" (TRF da 1' Região, REO 2000.36.00003448-1, 6' 

T., rel. Juiz DANIEL PAES RIBEIRO, julg. 14.5.2001, publ. DJU 19.4.2002, p. 

211). 

40.3. 	 Também o E. TJMG possui várias decisões nessa mesma 

linha. 

• "REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. LICITA ÇAO. EDITAL. APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FINALIDADE. CUMPRIMENTO. FORMALIDADE 

EXCESSIVA. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. A interpretação dos termos do 

Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria 

finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de 

concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 2. Confirma-

se a sentença." (REO L0024.06.090338-2/001(1), rel. Des. CÉLIO 

CÉSAR PADUANI, j. 17.5.2007, DJ 24.5.2007); 

• "MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL. 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. FINALIDADE. 

CUMPRIMENTO. FORMALIDADE EXCESSIVA. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. 'A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos 

que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, 

restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da 

melhor proposta'. (STJ - MS 5869/DF)" . (TJMG, AP n. 

1.0024.03.989248-4/002, Rel. Des. MANUEL SARAMAGO, DJ 

02/09/2005). 

• "MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - HABILITAÇÃO - 

INDEFERIMENTO - INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS INDICADOS 

PELA AUTORIDADE COA TORA - ORDEM CONCEDIDA 

1 - Não se pode privilegiar a forma do procedimento licitatório mais do 

que a sua finalidade, qual seja, a obtenção da elhor proposta para a Z 
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Administração Pública, mediante ampla participação dos interessados. 2 

- Sentença confirmada." (AP 1.0000.00.323141-2/000(1), rel. Des. 

NILSON REIS, j. 2.9.2003, DJ 12.9.2003). 

41. Portanto, a fase de habilitação impõe que as exigências 

editalícias sejam interpretadas de modo a se evitar decisões excessivamente 

restritivas e limitadoras. Nesta fase, importa a habilitação do maior número 

possível de licitantes capacitados a formular proposta de preços. 

Por isso, as exigências do edital quanto aos documentos de 

habilitação devem ser interpretadas como instrumentais. Somente podem ser 

rejeitados os documentos que incorrerem em vício efetivo e relevante. Caso 

contrário, haverá excessiva limitação da ampla concorrência entre os 

interessados, sem qualquer contrapartida em favor do interesse público. 

Como ressalta CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELLO, "Na fase de habilitação a promotora do certame deve se abster de 

exigências ou rigorismos inúteis." (Curso de Direito Administrativo. 17' ed., 

2004, p. 548). 

42. Não se pode olvidar que a característica de o procedimento 

licitatório ser formal não significa que se admitam exigências calcadas em 

formalismo exacerbado e que afastem indevidamente licitantes capacitados para 

a realização do objeto do contrato. 

Quanto a isso, MARÇAL JUSTEN FILHO já ressaltou 

anteriormente que: 

"Nesse panorama, deve-se interpretar a Lei e o Edital como veiculando 

exigências instrumentais. A apresentação de documentos, o 

preenchimento de formulários, a elaboração das propostas não se 

constituem em condutas ritualisticas. Não se trata de verificar a 

habilidade dos envolvidos em conduzir-se do modo mais conforme ao 

texto da lei. Todas as exigências são o meio de verificar se o licitante 

cumpre os requisitos de idoneidade e se sua proposta é satisfatória e 

vantajosa. 
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Portanto, deve-se aceitar a conduta do sujeito que evidencie o 

preenchimento das exigências legais, ainda quando não seja adotada a 

estrita regulação imposta originariamente na Lei ou no Edital. Na medida 

do possível, deve promover, mesmo de oficio, o suprimento de defeitos de 

menor monta. Não se deve conceber que toda e qualquer divergência 

entre o texto da Lei ou do Edital conduz à invalidade, à inabilitação ou à 

desclassificação". (ob. cit., p. 60). 

Essa orientação também é coerente com a manifestação 

unânime da doutrina no sentido da impossibilidade de que o procedimento da 

licitação se traduza naquilo que CARLOS ARI SUNDFELD denominou de 

"culto vazio das formas". (Ob. Cit., p. 23). 

43. No caso presente, a inabilitação do Recorrente é 

incompatível com a natureza instrumental da fase de habilitação. 

Como se apontou, a documentação comprobatória da 

qualificação técnica (profissional e operacional) atende integralmente tanto a 

letra como a finalidade do edital, demonstrando a sua efetiva qualificação para a 

execução do futuro contrato. Daí a impossibilidade de sua inabilitação. 

Espera, assim, a reforma da decisão recorrida, para o fim de 

se habilitar o Recorrente para o certame. 

VI — A PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

44. A Recorrente reputa que o explicitado acima já é mais do 

que suficiente para se reconhecer a sua inequívoca qualificação técnico-

operacional e técnico-profissional para participar do presente certame. Como 

demonstrado, a documentação de habilitação atende a todas as exigências do 

- --edital. 

De qualquer modo, se a Administração reputar que ainda /4 
subsiste qualquer dúvida a esse respeito (hipótese de que se cogita apenas a título 

de argumentação) cumpre prorriover as diligências necessárias para -confirmar 

fundamentos do presente recurso. 
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45. 	 Aplica-se aqui o disposto no art. 43, §3° da Lei 8.666/93, que 

estatui que "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase 

da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta". 

O referido dispositivo foi expressamente recepcionado pelo 

item 8.9 do edital. 

Essa norma, apesar de ter prescrito ser "facultada" à 

Administração a promoção de diligências para sanar dúvidas atinentes à 

documentação, deve ser interpretada no sentido de atribuição de um dever 

jurídico de assim proceder quando se verificar a hipótese contemplada pela Lei. 

Afinal, em virtude do princípio da legalidade, a 

Administração não tem "faculdade" para agir. Tem, na realidade, o dever jurídico 

de atingir a finalidade normativa pré-determinada. 

Nesse sentido, ADILSON ABREU DALLARI ressalta que 

"Evidentemente não se pode aceitar que o agente administrativo possa decidir 

livremente se deseja ou não promover uma diligência esclarecedora. Se assim 

fosse, sempre haveria risco de tratamento não igualitário; de condescendência 

com relação a algum licitante e de rigor com relação a outro. Portanto, a 

previsão legal estabelece um dever de promover diligências esclarecedoras, e 

não uma faculdade. Esclarecer eventual dúvida quanto a sua proposta é um 

direito do licitante"  (Aspectos Jurídicos da Licitação. 7' ed., 2006, Saraiva, p. 

138 — original sem grifos). 

Assim, se houver qualquer dúvida a respeito da 

documentação do Recorrente, a Administração deve realizar a diligência prevista 

no art. 43, §3° da Lei 8.666/93. Jamais poderá manter a inabilitação da 

Recorrente em função de interpretação equivocada e parcial da documentação de 

habilitação por ela apresentada. 



... 
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Em 18 outubrs de 2007. 

ONSIRII 	ENGENHARIA E COMEU S/ 
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Cesar A. Gui arãe Pereira 
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a ael Wall ch Schwind 
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38 
Justen. Pereira. 

Oliveira & Talarnini 
advogados associados 

VII— CONCLUSÃO 

46. 	 Em vista do exposto, o Recorrente espera o recebimento de 

seu recurso no efeito suspensivo (Lei 8.666/93, art. 109, §2°), abrindo-se prazo 

para manifestação dos demais licitantes (art. 109, §3°). 

Após seu processamento regular, espera o reconhecimento 

do pleno atendimento aos itens do edital reputados como pretensamente não 

atendidos, reconsiderando-se a decisão de inabilitação do Recorrente e 

reputando-se-o habilitado para o prosseguimento do certame (Lei 8.666/93, art. 

109, §4°). Caso não seja esse o entendimento adotado, espera a remessa do 

presente recurso à d. Autoridade hierarquicamente superior, a quem roga o 

provimento do presente recurso para esse fim. 

Protesta pela realização das diligências necessárias para a 

confirmação de tudo o que foi demonstrado no presente recurso, na forma 

anteriormente exposta. 

Pede Deferimento. 

•n o cio Construcap/ConvapI5 eira Guedes 
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ÃO DE NOTAS 'DA CAPITAL 
COMARCA DE SÃO PAULO 

ateusl3randãoDdachado 
Iffidu, 

TRASLADO 

65- 	 FLS.: 125-. 
O BASTANTE UE FAZ:— CONSTRUCAP - CCPS - ENGENHARIA 
O S/A.- 

Sação São Paulo 

9 

quantos este público instrumento de procuração 
bas 	e -Virem que aos dois (02) dias do mês de abril do 
Ano 	is m' e sete (2007), nesta cidade de São Paulo, 
Capit 1, no 3° Tabelião de Notas, perante Mim Tabelião, 
compa eceu como OUTORGANTE:- CGNSTRUCAP - CCPS - \ENGENHARIAi 
E C' 'RCIO S/A, inscrita no CNPJ sob n° 61.584.223/0001-38, 
com se estatuto social consolrdado registrado na JUCESP sob 
n° 53. 55/04.aos 29/01/2004, que ficam arquivados - neste 

'-TAbeliã na Pasta .364, sob n°! 013, com sede à Rua Bela 
Cint a, 	--I° andar, Consolação, nesta Capital, CEP 
olimS/oop, neste ato representada" nos termos do Artigo 13° 
do referido Estatuto, por seus Diretores:- EDUARDO RIBEIRO 
CAPOBIANCO, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da cédula de identidade RG 4.797.104 SSP/SP e 
CPF/MF 819.271.188/91 e ; ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 

(identidade RG' 7.611.632 SSP/SP 	Cp0MF 033.785.768/71t 
ambos regidentes e domiciliados negta Capital, coM o mesmo 
endereço comercial ida outórgante, eleitos até 30/04/2007 
pela AGO realizada aos 16/04/2004, registráda,na JUCESR sob 

\n° 220.427/04-5 	aos 30/04/2004; os preSentes„ face à 
'documentação apresentada, foram identificados ¡Dor mim 
/Escrevente e pelo Tabelião,, que esta subscreve, do que dou 
fé. E pela„ OUTORGANTE na forma representada, me foi dito que 
por este público instrumento e nos termos de direito, nomeia 
e cOnstitui sua bastante procuradora:- SUSANA CABARCOS 
PANIETTA, brasileira, divorciada, tecnóloga, portadora da 
cédula de identidade RG 6.816.967/X SSP/SP, inscrita no CREA 
sob n' 146.600/D e CPF/MF 046.487,218/96, residente e 
domiciliada nesta Capital, com endereço comercial à Rua Bela 
Cintra, 24, 2° andar, nesta Capital; a quem confere poderes 
para praticar os seguintes atos em nome da outorgante 
CONSTRUCAP - CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, junto as 
repartições públicas federais, estaduais, municipais, 
autarquias, sociedades de economia mista e outras, bem Como 
junto a quaisquer particulares: _a) depositar e levantar 
cauções exigidas em concorrê'ncia's públicas, tomadas'' de 
preços, ,convites e pregões; b) representar a empresa 
outorgante em concorrências públicas, tomadas de preços e 
convites, podendo entregar e assinar., as propostas,Y 
impugnações e i.ecursós, pedir e dar ,esclarecimentos»Vil 
declinar ou não o direito de recursos em qualquer fase da bEV‘ 
liCitaçAo; c) nomear terceiros para, em licitações públicas, 
-entregar propostas; pedir e dar esclarecimentos.-"A PRESENTE 

União Internacional 
do Notatiado Latino 

'(Fundada em 1948) 
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PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADE POR UM (01) ANO, A PARTIR DESTA 
DATA.- Assim o disseram, doique dou fé, me pediram e eU lhes 
lavrei o /presente instrumento, que depois de lidõ- e achado 
Oonforme, -aceitam, outorgam e assinam. Eu (a) Aremildo 
Zelante Nto 'Escrevente, a lavrei. Eu 1(a) José Trevizan 
Riva, S stituto do Tabelião, a subscrevi. (aa) Eduardo,_ 
Ribeir. Cal6obianco 	oberto/ Ribeiro -Capobiáco. 	(à) 
Subs 	do Tab 	José Trevizan Riva. (Legalmente 
se 	A 	ladada fielmente na data retro. Eu, 

, Aremildo Zelante Neto, Escrevente, 
a lavrei. Eu, 	evizan Riva, 	bstituto 	Tabelião, a 
subscre o e asin. 	público e ra 

_ 

\M„ A  
.„ 

• / 

Emls 	 72,38 
Sec.Faz 	 20,57 
Ipesp 	 15;24 
R.Civil 	 3,81 
TJ 	 3,81 
Sta.Casa 	 0,72 	, 
TOTAL 	11653- 
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ILMA. SRA. PRESIDENTE DA• COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N° 05/07 DA COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/07 

O CONSÓRCIO ESTACON - BLOKOS, constituído pelas empresas 
ESTACON ENGENHARIA S.A. e BLOKOS ENGENHARIA LTDA., licitante 
devidamente qualificado no certame em epígrafe, por seu representante 
legal infra-assinado e em conformidade a representação atribuída rio Termo 
de Compromisso de Constituição de Consórcio já anexado no procedimento 
acima mencionado, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, 

Ide 	
com fundamento no disposto na alínea "a" do inciso I do art. 109 da Lei n° 
8.666/93, combinado com o disposto na cláusula 8.14 do instrumento 
convocatório, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO COM  
EFEITO SUSPENSIVO,  contra o julgamento proferido pela D. Comissão 
Especial de Licitação, que resultou na inabilitação do RECORRENTE, com 
fundamento nos motivos de fato e de direito constantes das razões 
articuladas a seguir. 	- 

Nesse sentido, requer que Vossa Senhoria se digne a apreciar as 
questões aqui ventiladas, exercendo o direito de retratação facultado pela 
lei vigente, acatando o pedido formulado pelo RECORRENTE. 

Outrossim, na remota hipótese de Vossa Senhoria manter a decisão 
ora recorrida, requer se digne de remeter as razões do recurso par 
Ilustríssimo Senhor Diretor Presidente da CODEMIG, a fim de qu 
prazo de ,lei, profira decisão devidamente fundamentada. 

Rua da ,Consolação, 247— 12° andar —São Paulo /SP — Fone (11) 2142-9333 — Fax (11) 2142-9305 
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-RAZÕES /DE RECURSO  

Recorrente: 	CONSÓRCIO ESTACON BLOKOS 

Recorrida: 	COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO' 

Exma. Sra. Presidente da Comissão de Licitação: 

"Data máxima vênia", o julgamento proferido pela D. Comissão 
Especial de Licitação, que culminou com a inabilitação da proposta do 
RECORRENTE, nos termos da decisão comunicada a este Consórcio em 
11/10/07, através do, fax CODEMIG n°48/2007, jamais poderia prosperar, 
na medida que maculade pela ausência de qualquer suporte ou 
embasamento consistente, seja de fato ou de direito: 

Com efeito, a r. decisão da Comissão de Especial de Licitação não 
está precisamente alinhada comas disposições legais aplicáveis à matéria 
e, fundàmentalmente, foi proferida em total desconformidade com os 
comandos contidos no Edital da Licitação respeótivo. 	/- 

Desta forma, diante do equivocado julgamento, não resta alternativa 
ao RECORRENTE senão a interposição do presente recurso administrativo, 
que deverá ser recebido em seus régujares efeitos, para ver garantido seu 
direito à participação na fase de classificação do certame, determinando-se • 
a revisão 	totum" do decisório atacado, com a conseqüente inclusão, 
abertura e conhecimento da proposta do RECORRENTE na fase de 
classificação do processo licitatório. 

I - DECISÃO RECORRIDA 

1.1 	Aduz a D. Comissão, em apertada síntese, conforme à Ata 
do Julgamento da Habilitação, que o RECORRENTE foi inabilitado, para os• 
lotes 2 e 3, em decorrência de "supostamente"  não ter atendido aos 
seguintes itens do edita!: 

=> Lote 2: itens 6.1.3-a.2; 6.1.4.c.2 e seus subitens 2.2, 2.4, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11; 6.1.4.c.3, subitem 3.2. 

Lote,3: itens 6.1.3-a.2; 6.1.4.c.2 e seus subitens 2.2, 2.3, 
24, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11; 6.1.4.c.3, 
subitem 3.2. 

- 
Rua da Consolação, 247— 12° andar — São Paulo /SP — Fone (11) 2142-9333 — Fax (11) 2142-9305 
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1.2 	No entanto, a decisão proferida está equivocada, uma vez 
que o RECORRENTE apresentou sua proposta totalmente adstrita aos 
termos e exigências do Edital, restando imperioso, pois, o pronto 
repelimento do julgamento proferido, como a seguir será amplamente 
demonstrado. 

II - O RECORRENTE ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS  
EDITALÍCIAS QUESTIONADAS PELA COMISSÃO  

2.1 	Ora, iremos demonstrar, de forma evidente, não assistir 
razão à douta Comissão, uma vez que o Recorrente cumpriu, 
integralmente, com todas as exigências questionadas. 

2.2 	Lotes 2 e 3 - Exigência do item 6.1.3 - o2 

O item "6.1.3 - a.2" do edital estabelece que a proposta deve 
ter prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias. 

O Recorrente atendeu plenamente tal exigência do edital, 
pois de sua Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação,  
cujo texto seguiu fielmente o Modelo I do edital,  consta expressamente: 

"Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 
impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os 
aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância 
com as condições constantes no presente Edital e seus anexos". 

Ora; é evidente que, se o Recorrente declarou que 
concorda com todos os termos'do edital, o prazo de sua proposta é de 
120 (cento e vinte) dias. 

Veja-se que a CODEMIG, em 10/08/07, ao responder ao, 
Pedido de Esclarecimento n° 11, registrou que "conforme previsto no itein 
20.4 do edital prevalece a disposição do edital, ou seja, o prazo de 120 
(cento e vinte) dias". 

• 

Importante aqui observar que como a CODEMIG, em sua 
resposta, em nenhum momento solicitou oú determinou que os 
Licitantes alterassem o texto do Modelo I do edital, a ser apresentado 
na proposta,  outro não poderia ser o procedimento do Recorrente, a não 
ser seguir os termos do edital. 

_ 

Rua da Consolação, 247— 12° andar —São Paulo /SP — Fone (11) 2142-9333 — Fax (11) 2142-9305 
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Fica, dessa forma, demonstrado que o Recorrente cumpriu 
a exigência editalícia-em comento, sendo que este não poderia, de 
forma alguma, alterar o conteúdo de qualquer diretriz do edital, 
inclusive de seus MODELOS, sem a expressa determinação da 
CODEMIG. 

• Desta forma, plenamente comprovado o atendimento do 
Recorrente ao item 6.1‘.3 - a.2 do Edital, para os lotes 2 e 3, bem como a 
total ilegalidade do ato desqualificador, de rigor seja tal ato anulado, a fim 
de ser o Recorrente considerado habilitado, qUanto a este ponto, para 
prosseguir na presente I,iCitação. 

2.3 	Lotes 2 e3 - Exigência do item 6.1.4.c.2 e subitens  

2.3.1 A respeito dessa questão, assim declarou a I. Comissão, 
conforme registrado na Ata do Julgamento da Habilitação: 

"Para atendimento ao item 6.1.4,c.2 foram apresentados dois atestados: 
O atestado e CAT n° 1393 de fis 231 a 254 e o atestado e o "registro em 
atestado" de fls. 376 a 409. 
O atestado de fls. 376 a 409 não está acompanhado da Certidão de 
Acervo Técnico e sim do registro em atestado de fls. 376. 
Para averiguar a equivalência do referido registro à certidão de acervo 
técnico a Comissão Especial de Licitação, na forma autorizada pela Lei de 
Licitações e pelo edital em seu item 8.9 baixou diligência junto ao CREA-
ES, com o objetivo de validar como CAT o "registro em atestado" de fls.  
376, procedimento adotado diferentemente dos demais CREA's.  
Em' resposta obtida através do ofício OPER PF n°1617, de 09/10/2007 do 
CREA-ES emitido pelo Gerente Operacional - Eng° Civil Marcos Motta 
Ferreira, que também havia assinado pelo CREA-ES o "registro em 
atestado  ficou registrada a seguinte informação: "... afirmamos que a 
documentação correta para comprovação de capacidade técnica 
profissional  é a apresentação de Certidão de Acervo Técnico dos 
profissionais habilitados. ..." 
Diante da referida informação, cujo documento passa a fazer parte 
integrante da presente ata, a Comissão Especial de Licitação não acatou 
o atestado apresentado, eis que este não contava com o necessário 
registro no CREA-ES validando o acervo técnico, não contando o 
documento, portanto, com força de certidão. 
Excluído o referido atestado da contagem de quantitativos do item 2 e 
seus subitens, restaram somente o atestado e a CAT n° 1393 dells. 231 a 
254, cujos quantitativos não preenchem os itens ...". (grifo nosso) 

Rya da donsoiação, 247— 12° andar — São Pauto /SP — Fone (11) 2142-9333 — Fax (11) 2142-9305 
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2.3.2 A I. Comissão cometeu diversas incorreções na análise e  
julgamento do atestado da consorciada BLOKOS, emitido em 28/08/2007 
pela Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo e referente à 
Construção da Nova Sede da Assembléia Legislativa, no município de 
Vitória/ES, apresentado à fls. 377 a 409 da Documentação do Recorrente,  
cujo respectivo registro no CREA-ES foi acostado à fl. 376. 

2.3.3 Primeiramente, ao desconsiderar a própria exigência  
estabelecida no item 6.1.4.c do edital, abaixo transcrita parcialmente, e que  
aborda especificamente a capacidade técnico-operacional do licitante: 

, "c) Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional 
registrado no CREA da respectiva região onde os serviços foram 
executados, que comprove(m) que a licitante tenha executado -como 
contratada principal ou ...."(grifo nosso) 

2.3.4 O edital está, claramente, solicitando a comprovação da 
capacidade técnica do licitante, através da apresentação de,atestado(s) ou 
certidão(ões) de capacidade técnico-operacional  registrado no CREA,  ou 
seja, em nenhum momento, o edital exige a apresentação de "Certidão 
de Acervo Técnico". 

2.3.5 Não é permitido à Administração Pública exigir de uma 
forma e julgar de outra. É cediço, segundo a doutrina, a jurisprudência e a 
legislação vigente, que o ato convocatório con'substancia-se em lei interna 
de todo procedimento licitatório, razão pela qual há• de ser sempre 
observado, por todos que dele participem, seja a Administração licitadora, 
sejam os próprios licitantes. A este propósito, o Magistrado Federal JOSÉ 
AUGUSTO DELGADO esclareceu em "A Jurisprudência e a Licitação, BLC, 
maio/92: 

"12 - A lei interna da licitação é o edital, pelo que a Administração e os 
licitantes ficam vinculados ao seu texto, desde que não contenha 
dispositivos discriminatórios ou exigências incompatíveis com o objeto da 
licitação." 

"37 - O interesse públiCo deve preponderar no jUlgamento da licitação, 
pelo que fica vedada, na prática desse ato, qualquer dose de 
discricionariedade não autorizada por lei." 

2.3.6 No mesmo sentido, HELY LOPES MEIRELLES ensinou 
(Estudos e Pareceres de Diréito Público, vol. III,,RT, 1981, p.118): 

"O edital fixa e estabiliza as condições da licitação, tornando-as 
estáticas dai por diante, para que os interessados possam organizar 
a documentação solicitada e apresentar as propostas nos termos 

• 
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' 
desejados pela Administração. Se, se admitissem exigências-
diferentes das fixadas no edital, jamais os proponentes teriam 
segurança na documentação a ser exibida e nas propostas a serem 
apresentadas, como também o órgão licitador não teria padrão legal 
'Sara o julgamento da documentação e das ofertas, transmudando o 
procedimento vinculado da licitação em ato arbitrário da 
Administração. 
Bem por isso o modernissimo e autorizado Prof. Dromil adverte sobre as 
funções e importâncias do edital, nestes termos: "Pliego de condiciones 
(edital), cahier des charges, cahier des clausés administratives, capitolati o 
programa, como también se !lama en la doutrina, es el conjunto de 
cláusulas, formuladas unilateralmente por el licitante, que especifican el 
suministro, obra o serviço que se licita (objeto); ias pautas que regíran el 
contrato a celebrarse; los derechos y obligaciones de oferentes y co-
contratante (relación jurídica), y el mecanismo procedimental a seguir en 
la preparación y ejecución dei contrato (procedimiento)". 
"El objeto, el procedimiento y Ia relación jurídica emergente de la seleción 
estén contenidos en los pliegos. Su observancia Por parte dei- licitante y 
los oferentes, impuesta por la normativa jurídica, tiene por finalidad 
proteger los interesses de ambas partes, cumpliendo así una dobla 
función"." (destacamos) 

2.3.7 A mesma posição exibe o Egrégio TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO (Processo TC-650.626/91-5, D.O.U. de 21/06/94) 

"20 - Em qualquer espécie de procedimento licitatório o edital é a peça 
essencial. É o instrumento pelo qual o certame se realiza e a' 
Administração leva ao conhecimento público a abertura de concorrência 
ou de tomada de preços, fixa as condições de sua realização e convoca 
os interessados para apresentação de suas propostas. Portanto, como 
lei interna do processo,. atua como vínculo integral entre a 
administração e os proponentes." (destacamos) 

• assim como a Jurisprudência, consoante decisão do TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (RDA, 57: 309): 

"A concorrência pública deve obedecer aos requisitos previamente 
estabelecidos, especialmente no que toca à qualidade e condição 
dos concorrentes, além das especificações relativas aos serviços e 
preços." (destacamos) 

2.3.8 Este entendimento, pacífico e cristalino, encontr 
sustentação na própria Lei n° 8.666/93, a qual rege a presente licitação 
conforme expressamente constante do item 3.1 do Edital: 
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"Art.3° A licitação destina-se a garantir a observância 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 vincula ção ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos." 
"Art. 41 • A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada." (g.n..) 

2.3.9 Assim se.manifestou, também, o Relator Conselheiro Edgard 
Camargo Rodrigues, do Tribunal de Contas' de São Paulo, no TC 

• 013759/026/06, publicado' no D.O.E. de 26.04.2006. 
"... Consigno, outrossim, que é facultado a administração exigir atestados 
de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional inclusive de 
concomitante, desde que nos termos' • do art. 30, 'parágrafo 1, I, e parágrafo 
3, da Lei n. 8.666/93. A comprovação da capacidade técnico-profissional,  
para obras e serviços de engenharia, se aperfeiçorá mediante a 
apresentação da CAT (certidão de acervo técnico)  - Súmula n: 23 deste 
Tribunal; a qualificação operacional por meio da apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direitO publico ou privado,  
devidamente  registrados nas entidades profissionais competentes  - 
Súmula h. 24. ..." 

2.3.10 Tal manifestação do TCE de S.Paulo, a exemplo de tantas 
outras, não deixa dúvidas sobre a diferença existente entre Capacidade 
Técnico Profissional e Capacidade Técnico Operacional. 

2.3.11 Esclarecido o fato e sendo indiscutível que o edital, em seu 
item 6.1.4.c, que trata de Capacidade Técnico Operacional  (atestado 
técnico em nome do licitante), estabeleceu a exipência de atestado 
REGISTRADO NO CREA,  não há motivo, portanto, para questionamento 
da I. Comissão quanto à Certidão de Acervo Técnico e discussão quanto ao 
Registro de Atestado apresentado. 

• 
2.3.12 Mais além, deve ser observado que o texto -do ofício do 

CREA-ES OPER PF N° 1.617, de 09/10/07, no qual a I. Comissão se 
baseou para a desqualificação do atestado da consorciada BLOKOS ("... 
afirmamos que a documentação correta para comprovação de capacidade 
técnica profissional  é a apresentação de Certidão de Acervo Técnico dos 
profissionais habilitados. ...), trata especificamente de comprovação de 
capacidade técnica profissional, que não é o objeto do item 6.1.4.c 
edital. 
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2.3.13 Mais importante ainda, para esclarecer qualquer dúvida-  que 
ainda possa restar, é o próprio "Registro em Atestado" da fl. 376, 
documento aparentemente desconsiderado pela I. Comissão, do qual 
consta, expressamente: 

"O' presente atestado foi registrado no CREA-ES sob n° 2007.052055  - 
fls. 1 /34 para fins do artigo 30 § 1° inciso! da Lei 8.666/93, estando 
seus dadps em conformidade com as Anotações de Responsabilidade 
Técnica - ART's n° ...". 

aliado ao próprio texto do-art. 30 §1, inciso I, que estabelece: 
"Art. 30- A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
(-) 
§ 1° A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput " deste 
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades(  profissionais competentes, 
limitadas as exigências a: 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir 
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de ' nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade èompetente, ,detentor de atestado de responsabilidade técnica 
por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas 
está-  exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo' 
do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 
prazos-máximos; 
(..)" 

2.3.14 Também teria sido de relevo o exame pela I. Comissão do 
"carimbo" apostado pelo CREA-ES em todas as páginas do atestado er1.1 
tela: 

"O (PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NO CREA-ES SOB N° 
2007.052676 - FOLHA ..134 PARA FINS DO ARTI,G0 30 § 1° INCISO I 
DA LEI 8.666/93, ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART'S N° 	" 

2.3.15 Como resumo da exposição dos subitens,anteriores, pode-se 
registrar que a I. Comissão, ao desconsiderar na análise e julgamento do 
atestado da consorciada BLOKOS, os fatos abaixo relacionados, emiti 
julgamento incorreto, que deve ser de pronto retificado: 
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• a) o item 6.1.4.c do edital estabelece as exigências para 
comprovação da capacidade técnico operacional do licitante  e não de 
sua capacidade técnico-profissional; 

b) o item 6.1.4.c do edital exige que tal comprovação seja 
efetuada através de atestado(s) registrado(s) no CREA e não 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico; 

c) o atestado da consorciada BLOKOS está registrado no 
CREA-ES, conforme documento acostado à fl-. 376 de nossa 
Documentação para Habilitação; 

d) a I. Comissão questionou, indevidamente, o mencionado 
registro, enviando consulta ao CREA-ES sobre a equivalência de Registro e 
Certidão de Acervo Técnico, documento este não exigido pelo edital; 

e) o ofício do CREA-ES, em respbsta à diligência da I. 
Comissão, não desqualifica nem tece comentários sobre o registro do 
mencionado atestado; 

f) a frase extraída desse ofício, na qual a I. Comissão se 
baseou para desqualificar o atestado da consorciada BLOKOS, diz 
respeito única e exclusivamente, à questão •da capacidade técnico-
profissional, que não é o objeto do item 6.1.4.c do edital; 

g) a I. Comissão, com base no ofício do CREA-ES, 
declarou, incorretamente, que "... não acatou o atestado apresentado, eis  
que este' não contava com o necessário registro no CREA-ES validando o  
acervo técnico, não qontando o documento, portanto, com força de  
certidão"; 

h) o Atestado em tela está efetivamente registrado no  
CREA-ES,  conforme consta expressamente de todas as suas páginas, 

-bem como do Registro em Atestado" da fl. 376: 

( 	2.3.16 Veja-se qué o CREA-ES, em resposta à solicitação da 
empresa BLOKOS, encaminhou o ofício n° CR/DCR.263, datado de 
•07/11/2001, aqui anexado, e,sclarecendo que: 

"... expede dois documentos de valores equivalentes,  a saber 
, 1. CAI 	Certidão de Acerco Técnico, certifica o documento de 

conclusão mencionado na referida certidão; 	, 
2. Certificação do 'atestado (reconhecimento no próprio documento de 

conclusão, onde é mencionado os profissionais executofes). 
(..)" 

2.4 	Certamente esclarecida a questão da validade do atestado 
da consorciada BLOKOS e de seu respectivo registro no CREA-ES, para 
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fins de cumprimento do item 6.1.4.c e ficando, assim, afastada qualquer 
dúvida que pudesse pairar sobre o assunto, explicitamos, .a seguir, a forma 
de atendimento, pelo Consórcio, de seus subitens: 

Lotes 2 e 3 - Exigência do item 6.1.4.c.2 - subitem 2.2 

 

O item do edital, em comento, estabelece, conforme abaixo 
transcrito parcialmente: 

"6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA 
(-) 
c) Atestado(s) ou certidãorões) de capacidade técnico-operacional 
registrado no CREA da respectiva região onde os serviços foram 
executados, que ,comprove(m) que a licitante tenha executado como 
contratada principal' ou membro de consórcio para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras e serviços 
de características técnicas similares às do objeto da presente licitaçãó; 
cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são: 
(..) 
2'- Ter executado em até 2 (dois) Contratos, .obra(s) de edificação(ões), 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, 
cimbramentos/escoramentos, _ estruturas de concreto armado, com as 
seguintes parcelas significativas: 
(-) 
2.2 - Execução de estacas com .0 25 cm 
(pré-moldadas, Franki ou Escavadas): 	 5.600 m (lote 2) 

6.300 m (lote 3)" 

Para comprovação da "parcela significativa do item 6.1.4.c.2,  
subitem 2.2", para os lotes 2 e 3, o Recorrente apresentou, às fls. 378 a 409 
de sua Documentação, o atestado da consorciada BLOKOS, emitido em 
2'8/08/2007 pela Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
referente à Construção da Nova Sede da Assembléia Legislativa, no 
município de Vitória/ES (com o respectivo registro no CREA-ES acostado à 
fl. 376). 

Veja-se que da folha 384 do atestado consta, 
expressamente, a execução de 6.842 m de cravação de estacas pré-
moldadas com diâmetro mínimo de 400 mm, nos' termos abaixo 
transcritos: 

      

)04 
	

INFRA E SUPERESTRUTURA 

   

 

04.01 
	

INFRAESTRUTURA 
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(...) (-)
. 

(-) (...) 
04.01.04 Execução de cravação de 311 estacas pré-moldadas de 

concreto 	armado, . diâmetro 	400 	mm, 	incluindo 
fornecimento de materiais, mobilização e desmobilização de 

,equipamentos e pessoal 

m 5.598,00 

04.01.05 Execução de cravação de 68 estacas pré-moldadas de 
concreto 	armado, 	diâmetro 	520 	mm, 	incluindo 
fornecimento de materiais, mobilização e desmobilização de 
equipamentos e pessoal 

m 1.244,00 

Tal atestado é prova incontestável do atendimento, pelo 
Recorrente, da parcela de maior relevância "Execução de estacas com 

k 25 cm (pré-moldadas, Franki ou Escavadas)",  para ambos'os lotes, 
uma vez que demonstra a sua experiência anterior na execução de 
6.842 m de cravação de estacas pré-moldada com diâmetro mínimo de 
40 em, superando os condicionantes do edital (5.600 m com diâmetro 
25 cm para o lote 2 e 6.300 m com diâmetro 25 cm para o lote 3). 

Desta forma, plenamente demonstrado o atendimento do 
Recorrente ao item 6.1.4.c.2 - subitem 2.2, para os lotes 2 e 3 do Edital, 
bem como, a total ilegalidade do ato desqualificador, de rigor seja tal ato 
anulado, a fim de ser o Recorrente considerado habilitado, quanto a este 
ponto, para prosseguir na presente licitação. 

Lote 3 - Exigência do item 6.1.4.t.2 - subitem 2.3 

O item do edital, em comento, estabelece, conforme abaixo 
transcrito parcialmente: 

-6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA 
r(..) 
c) Atestado(s) . ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional 
registrado no CREA da respectiva região onde os serviços foram 
executados, que comprove(m) que a licitante tenha executado como 
contratada principal ou membro de consórcio para órgão ou entidade da 
administração pfiblica direta ou indireta , federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras e serviços 
de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, 
cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são: 
(..) 
2 - Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificação(õ 
fundáções, acabamentos, pisos, esquadrias e vidr 
cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto armado, com as 

, seguintes parcelas significativas: 	 • 	( 
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2.2 - Aço: 	 2.500.000 kg" 

Para comprovação da "parcela significativa do item 
6.1.4.c.2, subitem 2.3", para o lote 3, o Recorrente apresentou um total 
de 3.125.487,95 kq de aço, conforme segue: 

- às fls. 243 a 254 de sua Documentação, o atestado da 
consorciada ESTACON,  emitido em 03/12/1980 pela Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, referente à 
Construção da Sede do Departamento da Imprensa Nacional, em 
Brasília/DF (com as respectivas Certidões de Acervo Técnico, em nome do 
Eng° Civil Reginaldo Augusto Ataíde de Campos,e de outros, acostada às 

• fls. 231 a 242), do qual consta, expressamente, à fl. 244 (item 06.3), a 
execução da quantidade de 2.400 t de aço na estrutura da edificação; 

- às fls. 378 a 409 de sua Documentação, o atestado da  
consorciada BLOKOS,  emitido em 28/08/2007 pela Assembléia Legislativa 
do Estado do Espirito Santo, referente à Construção da Nova Sede da 
Assembléia Legislativa, no município de Vitória/ES (com o respectivo 
registro no CREA-ES acostado à fl. 376), do qual consta, expressamente à  
fl. 284, a execução de um total de 725.487,95 kq de aço,  nos termos 
abaixo transcritos: 

04 INFRA E SUPERESTRUTURA 
04.01 iNFRAESTRUTURA 
(...) (-) 
04.01.07 Execução de corte, dobra, montagem e colocação nas 

formas de armadura CA 50/60, com fornecimento de 
materiais 

kg 140.400,00 

(..,) (-) 
04.02 SUPERESTRUTURA 
(•••) (•••) 
04.02.02 Execução de corte, dobra, montagem e colocação nas 

formas de armadura CA 50/60, com fornecimento de 
materiais 

kg 3.687,95 

(-) (-) 
04.02.04 .Execuçãci de concreto armado estrutural, fck = 30 Mpa, 

com aplicação, cura e adensamento de concreto usinado, 
confecção, montagem e desmontagem de forma com 
cimbramento (15 m2/m3) e aplicação de armadura com 
corte, dobra, montagem (95kg/m3), inclusive fornecimento 
de todos os materiais necessários 

m3  6.120,00 

tt 

Rua da Consolação, 247— 12° andar — São Paulo /SP — Fone (11) 2142-9333 — Fax (11) 2142-9305 



• 

• 
, 

I 



ffitpcpiri %B1.01591A  
	  CONSÓRCIO 	  

Observe-se, no caso do item 04.02.04 da tabela acima, que 
o quantitativo de aço (581.400 kg) utilizado na superestrutura de 
concreto é determinado através do produto da taxa de armadura (95kg/m3) 
pela respectiva quantidade de 'concreto (6.120,00 m3). 

' Tais atestados são prova incontestável do atendimento, 
pelo Recorrente, da parcela de maior relevância "Aço", para o Lote 3, 
uma vez que a somatória das respectivas quantidades demonstra a  

"sua experiência anterior na execução de armação de 3.125.487,95 kq 
de aço, quantidade essa superior ao quantitativo mínimo de 2.500.000  
kg de aço'exigidos pelo edital no lote 3. 

Desta forma, plenamente demonstrado o atendimento do 
Recorrente ao item 6.1.4.c.2 - subitem 2.3 (lote 3) do Edital, bem comd a 
total ilegalidade do ato desqualificador, de rigor seja tal ato anulado, a fim 
de ser o Recorrente considerado habilitado, quanto a este ponto, para• 
prosseguir na presente licitação. 

Lotes 2 e 3 - Exigência do item 6.1.4.c.2 - subitern 2.4  

O item do edital, em comento, estabelece, conforme abaixo 
transcrito parcialmente: 

"6.1.4- DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA 

c) Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional 
registrado no CREA da respectiva região •onde os serviços foram 
executados, que comprove(m) que a licitante tenha executado como 
contratada principal ou membro de consórcio para órgão ou entidade da 

1 	 administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
• do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras e serviços 

de ciracterísticas técnicas similares às do objeto da presente licitação, 
cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são: 
(-) 
2 - Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), 
fundições, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros; 
cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto armado, com as 
seguintes parcelas significativas: 
(•-) 
2:4 - Formas: 	 128.000 m2  (lote 2) 

136.000 m (lote 3)" 

Rua da Consolação, 247— 12° andar — São Paulo /SP — Fone (11) 2142-9333 — Fax (11) 2142-9305 



13 

• 



NEffit@ÇPr:1 ELI BLOKOS 
MIN 	

ENGENHARIA 

	  CONSÓRCIO 

• Para comprovação da "parcela significativa do item  
6.1.4.c.2, subitem 2.4", para os lotes 2 e 3, o Recorrente apresentou  
um total de 205.487,43 m2  de formas, conforme segue: 

- às fls. 243 a 254 de sua Documentação, o atestado' da  
consorciada ESTACON, emitido em 03/12/1980 pela Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, referente à 
Construção da Sede do Departamento da Imprensa Nacional (com as 
respectivas Certidões de Acervo Técnico, em nome do Eng° Civil Reginaldo 
Augusto Ataide de Campos e"de outros, acostada às fls. 231 a 242), dele 
constando, expressamente; à fl. 244, no item 06.2, 'a área de forma  
estrutural para concreto aparente de 109.263,00 m2 ; 

- às fls. 378 a 409 de sua Documentação, o atestado da  
consorciada BLOKOS, emitido em 28/08/2007 pela Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, referente. à Construção da Nova Sede da 
Assembléia Legislativa (com o respectivo registro no CREA-ES acostado à 
fl. 376), constando, expressamente, de sua fl. 384, urna área total de  
96.224,43 n12  de forma,  nos termos abaixo transcritos: 

04 INFRA E SUPERESTRUTURA 
(.-) (—) 	 - 
04.02 	1 SUPERESTRUTURA 
04.02.01 Execução de confecção, montagem e desmontagem de 

forma de chapa compensada resinada esp. 	17 mm, 
incluindo cimbramento, com fornecimento de materiais 

m2  . 	736,48, 

04.02.02 Execução de confecção, montagem e desmontagem de 
forma de tábua para fundações, incluindo cimbramento e 
fornecimento de materiais 

kg 3.687,95 

(—) (...) 
04.02.04 Execução de concreto armado estrutural, fck = 30 Mpa, 

com aplicação, cura e adensamento de concreto usinado, 
confecção, montagem e desmontagem de forma com 
cimbramento (15 rn'2/m3) e aplicação de armadura com 
corte, dobra, montagem (95kg/m3), inclusive fornecimento 
de todos os materiais necessários 

m3  1 6.120,00 

ObserveTse qtle; no caso do item 04.02.04 da tabela acima, 
o quantitativo de formas (91.800 m2) utilizado na superestrutura qe 
concreto é obtido pelo produto da taxa de forma (15m2/m3) pela respectiva 
quantidade de concreto (6.120,00 m3). ' 

Táis atestados são Prova incontestável do atendimento,  
pelo Recorrente, da parcela de maior relevância "Formas", para ambos 
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os lotes, uma vez que a somatória de suas quantidades demonstra a  
sua experiência anterior na execução de 205.487,43 m2  de formas,  
valor este superior não só aos 128.000 m' mínimos exigidos pelo edital  
para o lote 2, como também aos 136.000 m2  mínimos exigidos pelo  
edital para o lote 3. 

'Desta forma, plenamente demonstrado o atendimento do 
Recorrente ao item 6.1.4.c.2 subitem 2.4 (lote 3) do Edital, bem como a 
total ilegalidade do ato desqualificador, de rigor seja tal ato anulado, a fim 
de ser o Recorrente considerado habilitado, quanto a este ponto, para 
prosseguir na presente licitação. 

=> 	Lotes 2 e 3 - Exigência do item 6.1.4.c.2 - subitem 2.6 

O item do edital, em comento, estabelece, conforme abaixo 
transcrito parcialmente: 

" "6.1.4- DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA 
(-) 
c) Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional 
registrado no CREA da respectiva região onde os' árviços foram 
executados, que comprove(m) que a licitante-  tenha executado como 
contratada principal ou membro de consórcio para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras e serviços 
• de características técnicas similares às do objeto -da presente licitação, 
cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são: 

- 
2 - Ter executado em até 2 (dois) ,Contratos, obra(s) de edificação(ões), 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, 
cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto armado, com as 
seguintes parcelas significativas: 
(..) 

, 2.6 -Vidros laminados e/ou vidros temperados 	14.200 tre (lote 2) 
14.200 m2  (lote 3)" 

Para comprovação da "parcela significativa do item 
6.1.4.c.2 - subitem 2.6", para os lotes 2 e 3, o Recorrente apresentou, 
às fls. 378 a 409 de sua Documentação, o atestado da consorciada 
BLOKOS,  emitido em 28/081200 pela Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, referente à Construção da Nova Sede da Assembléia 
Legislativa, com o respectivo registro no CREA-ES acostado à fl. 376. 
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Veja-se que do atestado (fls. 388 e 389) consta, 
expressamente, a execução de 14.657,50 m2  de vidro 
temperado/laminado,  nos termos abaixo transcritos: 

08 VIDROS 
08.01 Fornecimento e assentamento de vidro temperado fume, e = 

8 mm, em esquadria para pele de vidro 	_ 
m2  13.803,80 

08.02 Fornecimento e assentamento de vidro temperado fume, e = 
20 mm 

m2  26,00,  

08.03 Fornecimento e assentamento de vidrõ temperado fume, e = 
4 mm 

m2  384,00 

08.04 Fornecimento e assentamento de vidro temperado bronze, e 
= 8 mm 	 , 

m2  69,20 

08.05 Fornecimento e assentamento de vidro temperado bronze 
espessura 10 mm, com ferragens de fixação cromada para 
complementação do fechamento dos vãos no pilotis das 
juntas 

m2  234,50 

08.05 Fornecimento e assentamento de vidro de segurança, e.= 17 
mm 

m2  , 140,00 , 

Tal atestado é prova incontestável do atefidimento, pelo 
Recorrente, da parcela de maior relevância "Vidros laminados e/ou 
vidros temperados", para ambos os lotes, uma vez que a somatória de 
suas quantidades demonstra a sua experiência anterior na execução 
de 14.657,50 m2  de vidro temperado/laminado, valor este superior ao 
quantitativo mínimo de 14.200 m2  exigido pelo edital nos lotes 2 e 3. 

Desta forma, plenamente demonstrado o atendimento do 
Recorrente ao item 6.1.4.c.2 - subitem 2.6 (lcites 2 e 3) do Edital, bem 
como a total ilegalidade do ato desqualificador, de rigor seja tal ato anulado, 
a fim de ser o Recorrente considerado habilitado, quanto a este ponto, para 
prosseguir na presente licitação. 

i=> 	Lotes 2 e 3 - Exigência do item 6.1.4.-C.2 - subitem 2.7  

O item do-  edital, em comento, estabelece, conforme abaixo 
transcrito parcialmente: 

"6.1.4- DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA 

c) Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade tégnico-operacional 
registrado no CREA da respectiva região onde os serviços foram 
executados, que comprove(m) que a licitante tenha executado como 
contratada principal ou membro de consórcio para órgão ou entidade da 
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administração pública direta ou indireta , federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda,' para empresas privadas, obras e serviços 
de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, 
cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são: 
(..) 
2 - Ter executado eín até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, 
cimbramentos/escorame.ntos, estruturas de concreto armado, com as 

- seguintes parcelas significativas: _ 

- 	2.7 -Piso' de alta resistência e/ou granito e/ou elevado 42.000 m2  (lote 2) 
43:200 m2  (lote 3)" 

Para comprovação da "parcela significativa do item  
6.1.4.c.2, subitem 2.7", para os lotes 2 e 3, o Recorrente apresentou  
um total de 45.487,50 m2  de piso de alta resistência e/ou granito e/ou  
elevado,  conforme segue: 

- às fls: 243 a 254 de sua Documentação, o atestado' da  
consorciada ESTACON, emitido em 03/12/1980 pela 'Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, referente à 
Construção da •  Sede do Departamento da Imprensa Nacional (com as 
respectivas Certidões de Acervo Técnico, em nome do Eng° Civil Regin'aldo 
Augusto Ataide de Campos e de outros, acostada às fls. 231 a 242), dele 

,constando, expressamente, à fl. 244, no item 07, a quantidade de  
14.526,00 m2  de piso de alta resistência (korodur); 

- às fls. 378 a 409 de 'sua Documentação, o atestado da  
consorciada BLOKOS, emitido em 28/08/2007 pela Assembléia Legislativa 
do Estado do Espirito Santo, referente à Construção da Nova Sede -da 
Assembléia Legislativa (com o respectivo registro no CREA-ES acostado à 
fl. 376), constando, expressamente, de suas fls. 404 e 498, a área 'total de  
30.961,50 m2  de piso de alta resistência/piso elevado/piso em granito, 
nos termos abaixo transcritos: 

16 REVESTIMENTO DE PISOS 
(-) (...) 
16.05 Fornecimento e assentamento de piso em granito, com 

argamassa 	de 	cimento 	e 	areia, 	traço 	1:3,' inclusive 
rejur)tamento, 	arremates 	e 	fornecimento 	de 	demais 
materiais necessários 	. 

m2  1.392,50 	/ 

(:( 

16.06 Execução de piso em korodur anti-derrapante (monolítico 
de alta resistência), pigmentação colorida, esp. 10 mm, 
em 	quadros 	de 	(1x1m), 	com junta 	plástica, 	inclusive 

m2  21.401,00 
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mestração, 	transporte 	vertical 	ou 	horizontal, 
homogeinização da mistura de agregados, estucarnento, 
com fornecimento de materiais,  

16.06 Fornecimento e montagem de piso elevado em chapas de 
madeira 	aglomeradas 	com 	resinas 	inertes 	de 	alta 
densidade, superfície revestida com material antiabrasivo 
e bordas em PVC de alto impacto, revestido em pavflex na 
cor platina' 

m2  3.230,00 

16.11 Fornecimento e assentamento de piso em granito rústico 
para escadas externas, com argamassa de cimento e 
areia, 	traço 	1:3, 	inclusive 	rejuntamento, 	arremates 	e 
fornecimento de demais materiais necessários 

m' 51,00 

(-) 
20 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 
(-) (-) 
20.05 Fornecimento e assentamento de piso em granito rústico• 

para escadas externas, com argamassa de cimento e 
areia, 	traço 	1:3, 	inclusive 	rejuntamento, 	arremates 	e 
fornecimento de demais materiais necessários 	' 

m2  4.887,00 

Tais atestados são prova incontestável do atendimento,  
pelo Recorrente, da parcela de maior relevância "Piso de alta  
resistência e/ou granito e/ou elevado", para ambos os lotes, uma vez 
que a somatória de suas quantidades de piso de alta resistência, piso  
de granito e piso elevado atinge a 45.487,50 m2, valor este sugeri& aos  
42.000 m2  exigidos pelo edital para o lote 2 e também aos 43.000 m2  
exigidos pelo edital para o 'lote 3. 

Desta forma, plenamente demonstrado o atendimento do 
Recorrente ao item 6.1.4.c.2 - subitem 2.7 (lotes 2 e 3) do Edital, bem 
como a total ilegalidade do ato desqualificador, de rigor seja tal ato anulado, 
a fim de ser o Recorrente cqnsiderado habilitado, quanto a este ponto, para 
prosseguir na presente licitação. 

Lotes 2 e 3 - ExigênCia do item 6.1.4.c.2 - subitem 2.8 

O item do edital, em comento, estabelece, conforme abaixo 
transcrito parcialmente: 

"6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA 

c) Atestado(s) ou certidão(ões) •de capacidade técnico-operacional 
registrado no CREA da respectiva região onde os serviços foram 

• executados, que comprove(m) que a licitante tenha executado como 
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contratada principal ou membro de consórcio para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras e serviços 
de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, 
cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são: 
(-) 
2 - Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, 
cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto armado, com •as 
seguintes parcelas significativas: 

(—) 
2.8 -Impermeabilizações 	 7.200 m2  (lote 2) 

9.700 m2  (lote 3)" 

Para comprovação da `parcela significativa do item  
6.1.4.c.2, subitem 2.8", para os lotes 2 e 3, o Recorrente apresentou  
um total de 17.013,73 m2  em serviços de impermeabilizações,  conforme 
segue: 

- às fls. 243 a 254 de sua Documentação, o atestado da  
consorciada ESTACON, emitido em 03/12/1980 pela Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, referente à 
Construção da Sede do Departamento da Imprensa Nacional (com as 
respectivas Certidões de Acervo Técnico, em nome do Eng° Civil Reginaldo 
Augusto Ataide de Cámpos e de outros, acostada às fls. 231 a 242), dele 
constando, expressamente, à fl. 244, no item 11 - Tratamento, a  
quantidade de 4.505,00 m2  em filme de borracha tipo butil, com  
proteção de argamassa; 

- às fls. 378 a 409 de sua Documentação, o atestado da  
consorciada BLOKOS, emitido em 28/08/2007 pela Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, referente à Construção da Nova Sede da 
Assembléia Legislativa (com o respectivo registro no CREA-ES acostado à 
fl. 376), constando, expressamente, de suas fls. 404 e 498, a quantidade 
total de impermeabilização de 12.508,73 m2 ,  nos termos abaixo 
transcritos: 

06 TRATAMENTOS 
06.01 IMPERMEABILIZAÇÕES 

A 06.01.01 

' 

Execução de impermeabilização em manta asfáltica tipo 
butilica nas lajes, pisos, calhas, cisterna, caixas d'água, 
rufos e cortinas, incluindo regularização, espessura 3 cm e 
proteção mecânica, espessura 2 cm, com argamassa de 
cimento e areia, traço 1:3, com fornecimento de todos os 
materiais necessários 

m2  10.788,0(31 

• 

.1.,  
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06.01.02 
•incluindo 

Execução 	de 	imperrnéabilizaçãd em 	manta 	asfáltica, 
regularização, 	espessura , 3 	cm 	e 	proteção 

mecânica, espessura 2 cm, com argarnassa de cimento e 
areia, traço 1..3, com fornecimento de todos os materiais :,- necessários• 

m2  1.720,73 

Tais atestados são prova incontestável do atendimento,  
pelo Recorrente, da parcela de maior relevância "Impermeabilizações", 
para ambos os lotes, uma vez que a somatória de suas quantidades 
demonstra a sua experiência anterior na execução de 17.013,73 m2  de  
impermeabilizações, valor este superior aos 7.200 m2  exigidos pelo  
edital para o lote 2 e também aos 9.700 m2  exigidos pelo edital para o  
lote 3. 

Desta forma, plenamente demonstrado o atendimento do 
Recorrente ao item 6.1.4.c•.2 - subitem 2.8 (lotes 2 e 3) do Edital, bem 
como da total ilegalidade do ato desqualificador, de rigor seja tal ato 
anulado, a fin.] de ser o Recorrente considerado habilitado, quanto a este 
ponto, para prosseguir na presente licitação. 

E> 	Lotes 2 e 3 - Exigência do item 6.1.4.c.2 - subitem 2.9 

O item do edital, em comento, estabelece, conforme abaixo 
transcrito parcialmente: ' 

"6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA 
(..) 
c) Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional 
registrado no CREA .da respectiva região onde os serviços foram 
executados, que comprove(m) que a licitante tenha executado como 
contratada principal ou membro de consórcio para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta , federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras e serviços 
de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, 
cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são: 
(..) 
2 - Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), 
fundações, acabamentos, pisds, esquadrias e vidros,-
cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto armado, com as 
seguintes parcelas significativas: 

2.9 -Pintura e/ou revestimento Melamínico 
e/ou granito: 78.000 m2  (lote 2 

83.000 m (lote 3)" 
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Para comprovação da "parcela significativa do item 6.1.4.c2, 
subitern 2.9", para os lotes 2 e 3, o Recorrente apresentou, às fls. 378 a 409 
de sua Documentação, o atestado da consorciada BLOKOS,  emitido em 
28/08/2007 pela Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
referente à Construção da Nova Sede da Assembléia Legislativa, com o 
respectivo registro no CREA-ES acostado à fl. 376. 

Veja-se que do atestado (fls. 401, 402, 405, 406 e 408)  
consta, expressamente, a execução de 85.978,38 rre de  
pintura/revestimento melamínico/revestimento em granito,  nos termos 
abaixo transcritos: 

14 , REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 
(—) (—) 
14.08 

' 
_ 

" 

'Fornecimento e 'assentamento de granito na fachada, 
com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, inclusive 
rejuntamento, transporte horizontal e/ou vertical, limpeza do 
local de serviço, corte e chumbação do aráme galvanizado, 
arremates,, montagem e desmontagem de andaimes e 
fornecimento de demais materiais necessários 

m2  2.236,00 

14.09 Fornecimento e assentamento de granito decorativo em 
paredes internas, com argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3, inclusive rejuntamento, transporte horizontal e/ou 
vertical, limpeza do local de serviço, corte e chumbação do 
arame galvanizado, arremates, montagem e desmontagem 
de 	andaimes 	e 	fornecimento 	de 	demais 	materiais 
necessários 

m2  897,86 

(...) (...) 	' 
15 REVESTIMENTO DE TETOS 
(..,) (—) 
15.02 Execução de forro em gesso acartonado fixo, acabamento 

em pintura PVA, inclusive montagem e desmontagem de 
andaimes e fornecimento de todos os materiais- 

m2  839,16 

15.03 Execução 	de 	forro 	em 	gesáo 	acartonado 	removível, 
.acabamento em 	pintura PVA, 	inclusive montagem e 
desmontagem de andaimes •e fornecimento de todos os 
materiais ‘ 

m2  65,10 

(...) (—) 	 , 
15.10 

i 

Execução 	de 'forro 	tipo 	colméia 	em 	madeira 	de 	lei, 
acabamento em pintura PVA, em placas de 5.050 cm, 
inclusive 	montagem 	e 	desmontagem 	de 	andaimes 	e 
fornecimento de todos os materiais 

m2  570,23 

os) E 
d *rit 
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17 	, PINTURAS 

(—) (...) , 
17.03 Execução de pintura com tinta látex PVA, com duas 

demãos, inclusive fornecimento de materiais, montagem e 
desmontagem de andaimes 

m2  643,97 

17.04 	, 

• 
, 

Execução de pintura com tinta látex acrílica, com duas 
demãos, inclusive fornecimento de-  materiais, montagem e 
desmontagem de andaimes 

m2  49.230,16 

17,05 

• 

Execução de pintura a base de esmalte sintético em 
esquadrias 	de 	madeira, 	com 	duas 	demãos, 	inclusive 
fornecimento de materiais 

m2  193,18 

17.06 Execução de pintura texturizada, látex PVA, com 01 
demão, inclusive fornecimento de materiais, montagem e 
desmontagem de andaimes 	 , 

m2  1.097,18 

17.07 Execução de pintura com tinta látex PVA, com duas 
demãos em 'forro de gesso, 	inclusive fornecimento de 
materiais, montagem e desmontagem de andaimes 

m2  ‘ 13.516,70 

17.08 Execução de pintura de acabamento acetinada sobre 
forro de gesso, com 01 •demão, inclusive fornecimento de 
materiais, montagem e desmontagem de andaimes 	* - 

m2  13.516,70 

(...) (...) 
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 
18.01 'DIVISÓRIAS 
(...) (—) • 
18.01.03 , Fornecimento, 	montagem 	de 	sistemas 	modulares 	de 

divisórias para' piso/teto, com placas removíVeis revestidas 
de 	laminado 	melamínico, 	com 	revestimentos 	termo- 
acústicos 	internos 	em 	lã 	e -com 	rodapé 	com 	tampa 
removível; montantes em aço pintados com epoxi, com 
macaquinhos reguladores na parte inferiór, rodapé com 
berço para passagem de cabos e furos para tomadas 
universais 	' 	. 

m2  2.185,55 

18.01.04 Fornecimento, 	montagem 	de 	sistemas 	modulares 	de 
divisórias para piso/teto, com placas removíveis revestidas 
de 	laminado 	melamínico, 	sem 	revestimento 	termo- 
acústicos interno em lã e com rodapé com tampa removível; 
montantes em aço pintados com epoxi, com macaquinhos 
feguladores 	na 	parte 	inferior, 	rodapé 	com 	berço 	para 
passagem de cabos e furos para tomadas universais 

m2  

• 

243,44 

. 
. 

(—) (—)` 

Rua da Consolação, 247,— 12° andar — São Paulo /SP — Fone (11) 2142-9333 — Fax (11) 2142-9305 

• 



e 

• 

• 



C-RPIR ,ÇPn 
	 ne  BLOKOS 

   CONSÓRCIO 

18.01.07 Fornecimento 	e 	instalação 	de 	porta 	de 	madeira 	com 
tratamento acústico, revestida em laminado melamínico, 
com fechadura modelo La Fonte com chave 90 x 350' x 

pç 95,00 

2100 , 
(...) (.«), 	, 
19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 
19.01 	, Fornècimento e instalação de marquise em chapa metálica, 

inclusive pintura em esmalte sintético 	, 
m2  563,60 

Observe-se que, no caso do item 18.01.07 da tabela acima, 
considerou-se, conservativamente, apenas uma face de cada porta (95 
unidades x 2.100 x 900) para a determinação da área de laminado 
melamínico (179,55 M2). 

- Tal atestado é prova incontestável do atendimento, pelo 
Recorrente, da parcela de maior relevância "Pintura e/ou revestimento  
melamínico e/ou granito", para ambos os lotes, uma vez que a 
somatória das quantidades desses servicos perfaz a área de 85.978,38  
m2, valor este superior aos quantitativos exigidos pelo edital (78.000  
m2  para o lote 2 e 83.000 m3  para o lote 3). 

Desta forma, plenamente demonstrado o atendimento do 
Recorrente ao item 6.1.4.c.2 - subitem 2.9 (lotes 2 e 3) do Edital, bem 
corno .a total ilegalidade do ato desqualificador, de rigor seja tal ato anulado, 
a fim de ser o Recorrente considerado habilitado, quanto .a este ponto, para 
prosseguir na presente licitação. 

Lote 3 - Exigência do item 6.1.4.c.2 - subitem 2.10 

O item do edital, em comento, estabelecá, conforme abaixo 
transcrito parcialmente: 

116.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA 
(-).\* 
c) Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-opéracional 
registradó no CREA da respectiva região onde os serviços foram 
executados, que comprOve(m) que a licitante tenha executado como 
contratada principal ou membro de consórcio para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta , federal, estadual, municipal Ou 
do Distrito. Federal, ou ainda, paraempresas privadas, obras e serviços 
de características técnicas similares `és do objeto da presente licitação, 
cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos São: 
(..) 
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2 - Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, 
cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto armado, com as . 
seguintes parcelas significativas: 
(-) 

- 2.10- Cimbramento metálico 

Para comprovação da "parcela -significativa do item  
6.1.4.c.2, subitem 2.10", para o lote 3, o Recorrente apresentou um  
total de 671.700 m3  de cimbramento metálico, conforme segue: 

- às fls. 243 a 254 de sua Documentação, o atestado da - 
consorciada ESTACON, emitido em 03/12/1980 pela Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, referente à 
Construção da Sede do Departamento da Imprensa Nacional (com as 
respectivas Certidões de Acervo Técnico, em nome do Eng° Civil Reginaldo 
Augusto Ataide de Campos e de outros, acostada às fls. 231 a 242), • dele 
constàndo, expressamente, à fl. 251 (adendo ao atestado técnico, datado  
de 25/03/1991), o volume de 210.000 m3  de cimbramento metálico; 

- às fls. 378 a 409 de sua Documentação, o atestado da  
consorciada BLOKOS, emitido em 28/08/207 pela Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, referente à Construção da Nova Sede da 
Assembléia Legislativa (com o respectivo registro no CREA-ES acostado à 
fl. 376), constando, expressamente, de suas fls. 384 e 385, o volume de  
461.700 m3  de cimbramento metálico,  nos termos abaixo transcritos: 

04 INFRA E SUPERESTRUTURA 
04.01 INFRAESTRUTURA 
(-) (-) 
04.01.10 Montagem e desmontagem de cimbramento metálico para 

área equivalente de forma de 9.376,48 m2  
rn3  140.400,00 

04.02 SUPERESTRUTURA 
(-) (-) 
04.02.07 Montagem- e desmontagem de cimbramento metálico para 

área equivalente de fôrma de 91.800 m2  
m3  321.300,00 

220.000 m2  (lote 3)" 
( 

Tais atestados são prova incontestável do atendimento, 
pelo Recorrente, da parcela de maior relevância "Cimbramento 
metálico", para o lote 3, uma vez que a somatória de suas quantidades  
de serviços de cimbramento metálico atinge ao volume de 671.700 m3,  
valor este superior aos 220.000 m3  exigidos pelo edital para o lote 3. 
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Desta forma, plenamente demonstrado o atendimento do 
Recorrente ao item 6.1.4.c.2 - subitem 2.10 (lote 3) do Edital, bem como a 
total ilegalidade do ato desqualificador, de rigor seja tal ato anulado, a fim 
de ser o Recorrente considerado habilitado, quanto a este ponto, para 
prosseguir na presente licitação. 

=> 	Lotes 2 e 3 - Exigência do item 6.1.4.c.2 - subitem 2.11  

O item do edital, em comento, estabelece, conforme abaixo 
transcrito parcialmente: 

"6.1.4-• 	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA 
(..) 
c) Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional 
registrado no CREA da respectiva região onde os serviços foram 
executados, que comprove(m) que a licitante tenha executado como 
contratada princiPal ou membro de consórcio para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras e serviços 

• de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, 
cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são: 

2 - Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, 
cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto armado, com as 

• seguintes parcelas significativas: 

2.11 - Conjunto de Subestações 
com potência de transformação de: 

4 

3.500 kVA (lote 2) 
3.750 kVA (lote 3)" 

Para comprovação da "parcela significativa do item 
6.1.4.c.2, subitem 2.11", 'para os lotes 2e 3, o Recorrente apresentou 
um conjunto de subestações com potência instalada total de 5.250 
kVA, conforme segue: 

- às fls. 243 a 254 de sua Documentação, o atestado da 
consorciada ESTACON, emitido em 03/12/1980 pela Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, referente à 
Construção da Sede do Departamento da Imprensa Nacional (com as 
respectivas Certidões de Acervo Técnico, em nome do Eng° Civil Reginaldo 
Augusto Ataide de Campos e de outros, acostada às fls. 231 a 242), dele 
constando, expressamente, à fl. 245, no item 16, a instalação de uma 
subestação com potência de 3.000 kVA; 
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- às fls. 3''8.'a 409 de sua Documentação, o atestado da  
consorciada BLOKOS, emitido em 28/08/2007 pela Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, referente à Construção da Nova Sede da 
Assembléia Legislativa (com o respectivo registro no CREA-ES acostado à 
fl. 376), constando, expressamente, de suas fls. 391, item 11.01.01, a  
execução de uma subestação abrigada com potência de 2.250 kVA. 

Tais atestados são prova incontestável do atendimento, , 
peio Recorrente, da parcela de maior relevância "Conjunto de  
Subestações", para ambos os lotes, uma vez que a somatória das  
potências instaladas das subestações constantes dos-mesmos atinge  
a 5.250 kVA, valor, este superior aos 3.500 kVA exigidos pelo edital  
para o lote 2 e também aos 3.750 kVA exigidos pelo edital para o lote  
3. 

Desta forma, plenamente demonstrado o atendimento do 
Recorrente ao item 6.1.4.c.2 - subitem 2.11 (lotes 2 e 3) do Edital, bem 
como a total ilegalidade do ato desqualificador; de rigor seja tal ato anulado, 
a fim de ser o Recorrente considerado habilitado, quanto a este ponto, para 
prosseguir na presente licitação. 

• 2.5 	Lotes 2 e 3'- Exigência do item 6.1.4.c.3 - subitem 2.2  

• 2.5.1 A respeito dessa questão, assim declarou a I. Comissão, 
conforme registrado na Ata do Julgamento da Habilitação: 

"O atestado e a CAT 909/ 911 / 908 / 910 de fls. 275 a 334 diz respeito à 
obras da Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários denominados ETE 
1 e ETE 2 (Rua da Mata e Av. Tavares Bastos, Belém/PA), e tratando-se 
de obras e serviços de recuperação/urbanização das citadas estações, 
conforme análise dos serviços indicados nos itens planilhados e seus 
quantitativos. Não atende, portanto, o item em referência que exige a 

• execução de contrato de obra., compreendendo sistema de esgoto à vácuo 
ou estação de tratamento de esgotos, não atestando construção das ETEs 
e sim de sertiiços de recuperação tais como os serviços abaixo, retirados 
da planilha de serviços e quantidades do atestado: 
1 - ETE 01 (Rua da Mata-Marambaia) 
1.3 - Estaçõe's Elevatórias 
1.3.1 - Estações Elevatórias de Esgoto - EE 01 
1.3.1.2 - Urbanização 
1.3.2- EEE-02 
1.3.2.2 - Urbanização 
1.3.2.4 - Recuperação base dos containers • 	 QP,W 
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1.3.2.4.10— Revestimento e tratamento de superfícies , 
1.5.1 — Prédio da Administração. 
1.5.1.3 - Revestimento e tratamento de superfície 
1.5.2 — EEE 01 
1.5.2.3 - Revestimento e tratamento de superfície 
1:5.4— Reator Anaeróbico de Fluxo Ascendente (RAFA) 
1.5.4.3 - Revestimento e tratamento de superfície 
1.5.5 — Tanque de Aeraçáo, Decantador Secundário e Elevatória de 
Retirada de Lodo 
1.5.5.7 — Tratamento de fissurás com abertura inferior 0,3mm do tanque 
de aeração 
1.5.5.8 — Recuperação de paredes de tanque de aeraçáo que apresentam 
segregações com armadura exposta e infiltração 
1.5.6 — Leitos de Secagem 
1.5.13 — Urbanização 
1.5.13.3 - Revestimento -e tratamento de superfícies 
1.5.13.4 — Pavimentação 
2— ETE 02 (Av. Tavares Bastos) 
2.4 - Caixa Retentora de Areia/Caixa de Drenagem 
2.4.7 —, Recuperação das paredes de células que apresentam 
segregações com' armaduras expostas 
2.5 - Reator Anaerobico 
2.5.7 - Recuperação de paredes'de células que apresentam fissuras 
2.5.8 - Recuperação de paredes de células que apresentam segregações 
com armaduras expostas 
2.6— Floculaçáo e flotação/Câmaras de saturação e Elevatória E 02 
2.6.3— Recuperação e adequação estrutural nos filtros existentes 
2.8 — Urbanização 
2.8.7 — Pavimentação 
2.11 — Reforma do prédio da administração" 

2.5.2 O item do edital, em comento, estabelece, conforme abaixo 
transcrito parcialmente: 

"6.1.4-• 	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA 

c) Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional 
registrado no CREA da respectiva região onde os serviços foram 
executados, que comprove(m) que á licitante tenha executado como 

, contratada principal ou membro de consórcio para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras e serviços de 
características técnicas similares às do objeto da presente licitação, cujas 
parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são: 
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(-) 
3 - Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os seguintes 
serviços: , 

3.2.- Sistema de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos;" 

2.5.3 Para comprovação da "parcela significativa do item 6.1.4.c.3,  
subitem 3.2", para os lotes 2 e 3, o Recorrente apresentou, às fls. 279 a 332  
de sua Documentação, o atestado da -Consorciada ESTACON, emitido em 
10/11/2005 pela Companhia dê Saneamento do Pará, referente às Obras 
das Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários denominadas ETE-1 e 
ETE-2, localizadas na Rua da Mata e Avenida Tavares Bastos, 

• 
respectivamente, em Belém/PA', com as respectivas Certidões de, Acervo 
Técnico, em nome' do Eng° Civil Eduardo Cateb Bitar e de outros, 
acostadas às fls. 275 a 278. 

Veia-se que do atestado consta, expressamente, uma  
descrição detalhada dos serviços de construção, fornecimento de  
equipamentos e montagem eletromecânica de duas Estações de  
Tratamento de Esgotos.  

Tal atestado é prova incontestável do atendimento, pelo 
Recorrente, da parcela de maior relevância "Sistema de esgoto à 
vácuo ou estacão de tratamento de esgotos", para ambos os lotes. 

2.5.4 A mencionada análise sobre o atestado em tela parece ter 
sido efetuada por profissional sem intimidade com o assunto; relaciona, em 
sua grande maioria, apenas itens de serviços executados nas estações 
elevatórias, que fazem parte do escopo das obras contratadas, sem atentar 
para os itens de serviço referentes à construção e montagem  
eletrorriecânica das Estações de Tratamento de Esgotos. 

Deve ser aqui observado que, dentre os serviços apontados 
pela I. Comissão como característicos de obra ( de reforma foram 
incorretamente relacionados •os de "revestimento, e tratamento de 
superfície", que são serviços normalmente executados em diversos tipos de 
obra. 

2.5.5 Em caso de dúvida quanto ao escopo das obras e serviços e 
tendo optado a I. Cómissão por hão diligenciar sobre o assunto junto à 
Companhia de Saneamento do Pará', emitente do atestado, bastaria uma 
verificação técnica mais acurada na docunientação em comento. 

 

Rua da Consolação, 247— 12° andar — São Paulo /SP — Fone (11) 2142-9333 — Fax (11) 2142-9305 



• 

• 



  

ele 
BLOKOS 

ENGENHARIA 
ERRWÇPIrl 

   CONSÓRCIO 

2.5.6 O atestado apresentado pela consorciada ESTACON 
descreve, em detalhes, as unidades/módulos constituintes das estações de 
tratamento, fornecidos e instalados, e apresenta os quantitativos de 
serviços executados. 

2.5.7 Mais além, pelo atestado complementar, datado de 
10/02/2006, e respectiva CAT n° 0080/SEOP/2006 emitida em nome do 
eng° Mecânico João de Deus da Costa Alves, apresentados às fls. 333.e 
334 da Documentação para Habilitação, facilmente se verifica que foram 
fornecidos e montados os seguintes equipamentos na ETE 2 (Av. Tavares 
Bastos), evidenciando .não se tratar o objeto do atestado em tela de, nos  
termos da Ata de Julgamento da Habilitação, serviços de recuperação e  
urbanização das estações, mas sim de construção e montagem  
eletromecânica de estações de tratamento de esgotos: 

✓ Grade Grossa; 
v• Calha Parshal; 
✓ Grade Fina; 
v e 	Caixa Retentora de Areia; 
✓ Reatores Anaeróbicos com Manta de Lodo (Módulo 1); 
V 	Sistema de Remoção de Lodo Flutuante; 
✓ Unidade de Mistura do Coagulante: Calha Parshal; 
✓ Câmaras de Floculação; 
• Câmarastle Flotação; 
✓ Poço de Acumulação de Lodo do Sistema de Flotação; ' 
,7 	Elevatória de Lodo do Sistema de Flotação. 

2.5.8 Desta forma, plenamente demonstrado o atendimento do 
Recorrente ao item 6.1.4.c.3 — subitem 3.2 (lotes ,  2 e 3) do Edital, bem 
como a total ilegalidade do ato desqualificador, de rigor seja tal ato anulado, 
a fim de ser o Recorrente considerado habilitado, quanto a este pontO, para 
prosseguir na presente lictação. 

III - NECESSIDADE DE REFORMA 
DA DECISÃO ORA RECORRIDA 

• 3.1 	Nestas condições, alér'n de inaceitável, a decisão proferida é 
nitidamente ilegal 1.  e "despropositada, tendo em vista a inequívoca 
comprovação, conforme a detalhada exposição precedente, do atendimento 
fiel a todas as disposições contidas no Edital. 

Rua da Consolação, 247— 12° andar — São Paulo /SP — Fone (11) 2142-9333 — Fax (11) 2142-9305 



-1 

.. 

\ ( 

• 



 

lie 
BLOKOS 

111 	ENGENHARIA RffiNçpsui 
	  CONSÓRCIO 

3.2 	Por todo O exposto; diante -da inaceitável decisão proferida 
pela Comissão, deve ser a mesma prontamente reformada, para o que 
requer expressamente o RECORRENTE: 

- seja dada eficácia suspensiva ao presente recurso nos termos do 
previsto no § 2° do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dado que presente a 
hipótese catalogada na alínea "h" do inc. I, do "caput" -do mesmo preceito 
legal, e; 

- seja o presente recebido e devidamente processado, em ambos os • 
seus efeitos, observado o rito previsto na legislação aplicável, passando a 
integrar o processo administrativo referente,a esta contratação, e; 

- seja analisado para que, por força do argumentado, lhe seja dado 
provimento, com' a reconsideração da decisão proferida, determinando-se a 
habilitação do RECORRENTE no processo licitatório. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

São Paulo, : de .,ubro de 2.007.. 

SORCIO EST CON-BLOKOS 
Eng° Paulo ogério Lima 

Representante Legal 
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Conselho 'Regional de.Engenharia, Arciütetura e Agronomia do Espírito Santo ES 

   

Of.CR/DCR.263 

Vitória, 07 de novembro-de R001, 

Prezados Senhores, 

. Em atenção à sua- consulta, a respeito dos documentos ,para 
habilitação de profissionais e emPresas em processos licitatórios, esclarecemos 
que o- CREA-ES expede dois- documentos de. vaiares eqUvalentes a saber: 

1. CAT—Certidão de Acervo Técnico, certifica o documento de conclusão ' 
mencionado-na. referida 'certidão. , 

, 
2. Certificação-do atestado-(reconhecimento no-próprio documento- de conclusão), 

onde é mencionado os profissionais executores. 

Vale lembrar que a acervo- técnica da uma pessoa jurídica, é representado 
pelos acervos técnicos dos profissionais do seu-  quadro técnico e de seus 
consultores técnicos devidamente contratados- (Resolução 31-7i88 — Art.° 40). 
Desta forma, em caso de certificação, os profissionais mencionados na chancela 

CREA-ES, deverão 'constar na quadro- técnico da empresa licitante, confqrme 
CRQ -; Certidão de Registro e Quitação. 

Quanto ao vista nos. atestado, esclarecemos que apenas- as- CRQs são, 
visadas, no Regional em cuja atividade será exercida. 	• 

Outra sir ¡formações, entrar em. 	tato pelos-telefones 3334-9908, 3334-9920. 

Sede: Av, César Mal. 700 - 1° andar - Ed. Yung Bento Ferreira • Tel.: 334-9900,- Fax.: 324-3644 - CEP 29052-232 -Vitória - ES 
Inspetorias: Unhará (tei,: 24-1781) - Cachoeira de Itapomirim (tel.: 522-2373) - Colottna (tel.: 721-0657) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CODEMIG - COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 

Processo Interno: 265/07 

Licitação no 05/2007 

SCHAHIN ENGENHARIA S.A. e CONSTFtAN S/A - 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, compromissadas em consórcio, já 

qualificadas nos autos do procedimento administrativo referente à 

concorrência pública em epígrafe, integrantes do Consórcio Schahin 

Engenharia S/A - Constran S/A - Construções e Comércio, vêm à 

presença de V. Exa., respeitosamente e por intermédio de seus 

procuradores abaixo firmados, interpor o presente RECURSO  

ADMINISTRATIVO  contra a decisão desta Comissão que as 

inabilitou para o certame em causa, o que fazem arrimadas nas 

razões expostas a seguir. 

I - FATOS 

cODE, 
Cuida-se de procedimento licitatório instaurado 

pela CODEMIG - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 

7dô 
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MINAS GERAIS, sob a modalidade Concorrência, de número 05/2007, 

para contratar a execução das obras e serviços de engenharia, 

inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e 

sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do 

Estado de Minas Gerais. 

Transcorridos os trâmites de praxe, referentes à 

publicação do instrumento convocatório e entrega de propostas pelas 

empresas interessadas, a Comissão entendeu pela inabilitação do 

Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A - Construções e 

Comércio, entendendo que estas não teriam preenchido as 

exigências de qualificação técnica. 

• Tal entendimento não merece prosperar, consoante 

restará demonstrado ao final da presente peça recursal. Ao contrário 

do quanto alegado na Ata do Julgamento da Habilitação em Processo 

Licitatório, as Recorrentes cumpriram com todas as exigências do 

Certame. Verifica-se da simples leitura desta peça recursal e das 

exigências editalícias que as Recorrentes atenderam a tudo quanto 

determinado pelo Edital, ao contrário do alegado por esta D. 

Comissão, que, como se demonstrará adiante, fez uma interpretação 

equivocada do edital, apegada à literalidade de suas disposições, 

110 	sem considerar o verdadeiro conteúdo dos atestados apresentados 

pelas Recorrentes. 

II - INCONSISTÊNCIA DAS RAZÕES DE INABILITAÇÃO DAS RECORRENTES. 

EFETIVO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO 

EDITAL 

Depreende-se da decisão recorrida que 

Recorrentes foram inabilitadas pelo suposto descumprimento a: 

as 
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1. Transcrição da exigência do Edital - item 6.1.4.b.1 - Lotes 

1, 2 e 3: 

"6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA  
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- Lote 1 - não atendimento aos itens 6.1.4, b.1, 

6,1,4, c.2 e c4, subitens 4.1. e 4.3. 

- Lote 2 - não atendimento aos itens 6.1.4, b.1 e 

6.1.4, c.3, subitem 3.3. 

- Lote 3 - não atendimento aos itens 6.1.4, b.1 e 

6.1.4, c.3, subitenn 3.3. 

De maneira geral, pode-se atribuir a inabilitação 

das ora Recorrentes a 4 (quatro) principais exigências, 

considerando-se que: 

- o item 6.1.4.b.1 do Edital possui a mesma 

redação e, portanto, as mesmas exigências para os lotes 1, 2 e 3; 

- o item 6.1.4.c.2 do Edital foi exigido somente 

para o lote 1; 

- o item 6.1.4.c.4.1 do Edital foi exigido somente 

para o lote 1; 

- o item 6.1.4.c.4.3 do Lote 1 do Edital possui a 

mesma redação e, portanto, as mesmas exigências que o item 

6.1.4.c.3.3 dos lotes 2 e 3; 

Diante disso, o presente recurso é estruturado 

considerando-se estes 4 (quatro) principais argumentos, conforme a 

seguir aduzido: 

técnica 

er_
'..  

b) Atestado(s) ou certidão(s) de capacidade 
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comprovando que a licitante possui em seu quadro 

permanente, na data prevista para abertura do presente 

certame, profissional(is) de nível superior ou outro(s) 

reconhecido(s) pelo CREA nas respectivas categorias 

profissionais exigidas, detentor(es) de atestado(s) ou 

certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente 

registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram 

executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), 

executado para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

federal, ou ainda, para empresa privada, obras e serviços de 

características técnicas similares as do objeto da presente 

licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de 

valor significativo são as seguintes, não se admitindo 

atestado(s) de fiscalização ou supervisão de obras e 

serviços: 

Lotes 1, 2 e 3 

1- Ter executado em Contrato de Empreitada por Prego 

Global ou EPC ou TURN-KEY, os serviços de construção 

predial e acabamentos." 

Justificativa  

Esta exigência é exatamente a mesma para os lotes 

1, 2 e 3. O consórcio SCHAHIN ENGENHARIA S/A - CONSTRAN S/A 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO apresentou, para atendimento a este 

item, um único atestado de capacidade técnica referente ao Projeto 

SIVAM e respectivas CATs dos profissionais Milton Taufic Schahin - 

Engenheiro Civil, Ramon Nicolas Olmos - Engenheiro Eletricista, 

Paulo Hayrton Gorgulho Junqueira - Engenheiro Civil / Eletricista / 

Mecânico, constante das páginas 204 a 525. 
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Vê-se, do exame da Ata do Julgamento da 

Habilitação em processo Licitatório, que a inabilitação decorreu do 

argumento de que "as obras em análise não apresentam a 

similaridade com a obra licitada, tanto nas características 

construtivas ... quanto nas quantificações dos serviços executados 

...". Tal argumento não merece prosperar. A exigência editalícia, 

conforme acima especificado, era de que se apresentasse 

comprovação de "ter executado em Contrato de Empreitada por  

Prego Global ou EPC ou TURN-KEY, os serviços de construção predial  

e acabamentos". Ora, tais itens foram plenamente atendidos. Senão, 

vejamos: (i) o item I - Dados Contratuais, página 1/82 deste 

atestado, folhas 204 do volume 1/2 dos Documentos de Habilitação, 

menciona "Tipo de Contrato: Empreitada Global"; (ii) às folhas 206 é 

apresentada descrição geral da obra, ressaltando-se o item 

"Construção das edificações dos diversos órgãos funcionais", 

atendendo plenamente, portanto, à exigência de execução de 

serviços de construção predial; (iii) às fls. 219, é feita descrição do 

item "Acabamentos e arremates", sendo apresentada, na seqüência, 

descrição específica de todos os itens. Desta forma, tem-se que o 

item em tela foi plenamente atendido, sendo infundada a 

inabilitação. 

Os itens destacados a seguir demonstram, sem se 

limitar, os serviços de construção predial e acabamentos. 

No item 11.2.1 - Atividades de Projeto, Construção, 

Instalação / Montagem página 4/82 deste atestado, folha 207, 

consta "As edificações de todo o complexo totalizaram 96.302 m2  de 

área construída (...). Foram construídas 176 edificações, reformadas 

5, executadas todas as redes de utilidades, sistemas de energia e 

climatização e sistemas eletrônicos complementares (detecção e 

alarme de incêndio, sonorização, supervisão de ar condici 

energia elétrica e supervisão e controle)." 
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Na página 15/82 deste atestado, folha 218 da 

documentação, consta o item de "Revestimentos", com as 

respectivas subdivisões em Pisos, Paredes e Tetos e seus 

detalhamentos. 

Na página 16/82 deste atestado, folha 219 da 

documentação consta o item de "Acabamentos e Arremates", com as 

respectivas subdivisões em Pisos, Paredes e Tetos e seus 

detalhamentos. 

Na página 31/82 deste atestado, folha 234 da 

documentação e folhas subseqüentes, consta o item de "Instalações 

Prediais", com os respectivos detalhamentos. 

Na página 74/82 deste atestado, folha 277 da 

documentação consta o item de "Especificações das Instalações 

Implantadas", com os respectivos detalhamentos dos acabamentos. 

Além disso, foi apresentado às folhas 759, 760 e 

761 o Resumo do respectivo atestado, dando conta das principais 

informações acima destacadas. 

2. Transcrição da exigência do Edital — item 6.1.4.c.2 — Lote 1: 

"6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA  

c) Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica-

operacional registrado no CREA da respectiva região onde os 

serviços foram executados, que comprove(m) que a licitante 

tenha executado como contratada principal ou membro de 

consórcio para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras e serviço 

de características técnicas similares às do objeto da 
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presente licitação, cujas parcelas de maior relevância 

técnica e de valores significativos são: 

Lote 1 

2 - Ter executado em 1 (um) Contrato, estrutura(s) em 

concreto armado e/ou protendido com altura mínima de 

35m e vão livre mínimo de 80m, inclusive vigas pré-

moldadas ou moldadas in loco e com as seguintes 

parcelas significativas: 

• 	2.1. Concreto Estrutural: 10.000 m3 ; 

2.2. Formas: 42.000 m2; 

2.3. Aço: 1.000.000 kg; 

2.4. Protensão: 100.000 kg. 

Justificativa: 

O consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A 

Construções e Comércio, para atendimento a este item, apresentou 

• às páginas 658 à 669 um único atestado técnico referente à 

Construção de Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná e Acessos 

Rodoviários e Ferroviários, e respectiva CAT No SCZ-02629. 

Este atestado foi executado tanto em concreto 

armado como em concreto protendido, como é possível comprovar 

através da página 660, na qual consta o texto: "Viaduto de acesso 

rodoviário: 1.170,00 m (...) Superestrutura: Viga protendida". No 

item "Superestrutura" da página 662, em seu primeiro parágrafo 

consta a seguinte redação: "(...) sobre estrutura de concreto armado 

na parte superior da treliça (...), comprovando, portanto, 

exigência de estrutura em concreto armado. 
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Para comprovação de "lançamento de vigas pré-

moldadas" o mesmo atestado apresenta os seguintes textos: 

• Concreto fck = 30 MPa vigas pré-moladas: 6.084,00 m3  - pág. 

666 

• Lançamento de vigas pré-moldadas para vãos de 15 a 45 m, com 

peso total P 	50 t, por guindaste treliça: 6,00 un - pág. 666 

• Lançamento de vigas pré-moldadas >50 t: 234, 00 un - pág. 666 

• Fôrma plana especial para vigas pré-moldadas: 37.243,61 m2  - 
111 	pág. 666 

Vê-se, do exame da Ata do Julgamento da 

Habilitação em processo Licitatório, que a inabilitação decorreu do 

argumento de que "o atestado e a CAT de fls. 658 a 699 não 

atendem ao item referido por não apresentar a estrutura em 

concerto armado e/ou protendido com altura mínima de 35m e vão 

livre de 80m ...". Tal argumento não merece prosperar, conforme 

adiante especificado: 

Com relação à altura mínima de 35m, na página 

661 consta no atestado o item "Infra-Estrutura" com a seguinte 

redação: "Lâmina d'água: 40,00 m (média, chegando a até 55,00  

m)", comprovando, portanto, ter altura mínima maior que a exigida. 

Ainda, na primeira folha do atestado, página 660, 

consta o seguinte texto: "Ponte Ferroviária: Vão entre Pilares:  

100,00 m". No item "Superestrutura" da página 662, em seu 

segundo parágrafo consta a seguinte redação: "(...) , lançadas em 

vão de 100 m cada (...)", comprovando, portanto, a exigência de vão 

livre superior a80 m. 

Atendidas, portanto, as exigências editalícia 

razão pela qual as Recorrentes devem ser habilitadas. 

8 de 19 





Schahin 

 

Á CONSTRAN 
CONSÓRCIO SCHAHIN-CONSTRAN 

Constran SA - Construções e Comércio 

As parcelas relevantes referentes a concreto 

estrutural, fôrmas, aço e protensão foram comprovadas da seguinte 

forma e com as seguintes quantidades: 

Concreto Estrutural 

• Concreto submerso fck = 25 MPa: 24.714,50 m3  - pág. 662 

• Concreto fck = 25 MPa: 16.306,67 m3  - pág. 662 

• Concreto fck = 30 MPa: 437,77 m3  - pág. 662 

• • 	Concreto fck = 20 MPa: 0,84 m3  - pág. 662 

• Concreto fck = 30 MPa: 3.150,24 m3  - pág. 663 

• Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, cura e 

acabamento de concreto fck = 18 MPa: 3.346,02 m3  - pág. 666 

• Concreto fck = 15 MPa para tubulão e ar comprimido: 138,41 m3  

- pág. 666 

• Concreto fck = 15 MPa para tubulão a céu aberto: 217,67 m3  - 

pág. 666 

• Concreto fck = 30 MPa: 4.130,94 m3  - pág. 666 

• Concreto fck = 30 MPa vigas pré-moladas: 6.084,00 m3  - pág. 

666 

• Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, cura e 

acabamento de concreto fck = 30 MPa: 1.340,37 m3  - pág. 666 

• Concreto fck = 30 MPa: 3.616,47 m3  - pág. 668 

• Concreto fck = 20 MPa: 11,43 m3  - pág. 668 

• Concreto fck = 15 MPa: 17,99 m3  - pág. 669 
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A somatória de todos estes itens de concreto 

estrutural totaliza 63.513,32 m3  e, portanto, é maior que a 

quantidade de 10.000 m3  exigida. 

Fôrmas 

• Fôrma para blocos e pilares: 16.292,70 m2  - pág. 662 

• Fôrma para pré-moldados: 50.475,00 m2  - pág. 663 

• Fôrmas para concreto aparente p/ tabuleiro rodoviário: 2.878,85 

m2  - pág. 663 

• Fôrma plana para concreto aparente: 17.630,82 m2  - pág. 666 

• Fôrma plana especial para vigas pré-moldadas: 37.243,61 m2  - 

pág. 666 

• Fôrma para blocos: 5.784,57 m2  - pág. 668 

• Fôrma de fundação: 176,25 m3  - pág. 669 

A somatória de todos estes itens de fôrmas totaliza 

194.924,35 m2, que é, portanto, bastante maior que a quantidade de 

42.000 m2  exigida. 

Aço 

• Fornecimento, corte, dobra e montagem de armação em aço CA-

50 (gaiolas): 2.404,36 t - pág. 662 

• Fornecimento, corte, dobra e montagem de armação em aço CA-

50 (blocos e pilares): 1.607,41 t - pág. 662 

• Fabricação, transporte, montagem e lançamento de estrutura 

metálica em aço SAC-50: 20.515,49 t - pág. 663 

• Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço CA-50: 1.485,04 t 

- pág. 663 
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• Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço CA-50 - placas 

pré-moldadas: 432,70 t - pág. 663 

• Armação aço CA-25: 19.525,04 kg - pág. 663 

• Aço CA-50 para concreto armado: 2.696.315,15 kg - pág. 666 

• Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço CA-50: 532,24 t - 

pág. 668 

• Armação de aço CA-50: 1.188,72 kg - pág. 669 

A somatória de todos estes itens de aço, 

convertidos para a mesma unidade, totaliza 29.694.268,91 kg, que 

é, portanto, bastante maior que a quantidade de 1.000.000 kg 

exigida. 

Protensão 

• Aço para concreto protendido, cordoalha 12 x Y2", inclusive 

bainha rígida e/ou flexível e Injeção de nata de cimento: 

394,42t 

A protensão apresentada é de 394,42 t, equivalente 

a 392.420,00 kg, e, portanto, muito maior que a quantidade de 

100.000 kg exigida. 

Assim, os dispositivos acima referidos estabelecem 

que os atestados apresentados pelas Recorrentes devem comprovar 

que o profissional pertencente a seu quadro funcional detém 

experiência nos subitens referidos, sendo que tal experiência deverá 

ser comprovada pela efetiva realização das obras e/ou serviços 

indicados em cada um dos subitens. 

Daí que a aferição de atendimento da capacidade 

técnico-profissional decorre da comprovação de que os integrantes 
o 

do quadro funcional das licitantes possuem expertise para a ci3n: 

00F",. 
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atividades do objeto contratual previstas no edital. Com  base nesse 

entendimento, resta mais do que evidente o atendimento pelas 

Recorrentes de todos os subitens referentes a este ponto. 

3. Transcrição da exigência do Edital - item 6.1.4.c.4.3: 

"6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA  

• c) Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica-

operacional registrado no CREA da respectiva região onde os 

serviços foram executados, que comprove(m) que a 

licitante, tenha executado como contratada principal ou 

membro de consórcio para órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas 

privadas, obras e serviços de características técnicas 

similares às do objeto da presente licitação, cujas parcelas 

de maior relevância técnica e de valores significativos são: 

4 - Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os 

seguintes serviços: 

4.3 - Sistema "Structural Glazing" e/ou pele de vidro" 

 

Justificativa: 

  

O consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A 

Construções e Comércio, para atendimento a este item, apresentou 

às páginas 526 a 561 o atestado técnico referente à Construção do 

Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center e 

respectiva CAT. 
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A Comissão verificou apenas a inexistência, nos 

documentos, das expressões Sistema "Structural Glazing" e/ou pele 

de vidro, grafadas de maneira idêntica à do edital, sem verificar se 

houve a real comprovação da atividade descrita e não somente a 

correspondência ortográfica. Dessa forma, a Comissão considerou as 

recorrentes inabilitadas pela não concordância ortográfica da 

expressão "pele de vidro". Contudo, cumpre-nos ressaltar que aquilo 

que se entende e caracteriza por "pele de vidro" não se restringe 

apenas à especificação nominal da expressão. Ao revés, abarca 

outras especificações que, sem embargo da ausência de referência 

específica à denominação "pele de vidro", são idênticas entre si. 

Trata-se da colocação dos vidros colados em 

estrutura auxiliar, sem a utilização de caixilhos, nos quais não se vê 

qualquer perfil. Essa é a metodologia conhecida como "pele de vidro" 

aplicada à fachada externa de vidro do Internacional Guarulhos 

Shopping Center. 

No referido atestado, consta no início da página 

531 da Documentação, a redação "Laminado reflexivo azul 8 mm - 

3.981 m2", a qual está contida no tópico "Esquadrias", subtápico 

"Vidros", conforme pág. 530, ou seja, o atestado especifica a 

utilização de vidro laminado reflexivo azul 8 mm em área total de 

3.981 m2. 

O vidro laminado é um vidro essencialmente 

utilizado para fachadas externas, uma vez que consiste em duas ou 

mais lâminas de vidro intercaladas por película interna de plástico, 

de proteção contra quebras e rachaduras, tornando o vidro mais 

resistente para a finalidade que será utilizada, ou seja, fachadas 

externas. 

A montagem do vidro laminado reflexivo obedeceu 

à metodologia de aplicação deste vidro em estrutura auxiliar. T 
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pode ser comprovado pela ausência, no atestado, de indicação de 

qualquer outro material utilizado para sua fixação. 

Cabe ressaltar que o quantitativo total de caixilhos 

utilizado para a obra não poderia ter sido utilizado nesta fachada de 

vidro, já que seriam insuficientes, se fosse o caso desta aplicação. 

As exigências apontadas no edital devem ser 

verificadas em seu conteúdo, isto é, cabe aos analisadores da 

documentação técnica verificar a efetiva experiência anterior das 

licitantes em serviços similares quanto ao exigido pelo instrumento 

• convocatório. 

Desta forma, ainda que não constando, com as 

precisas mesmas palavras do edital, mas satisfazendo o atendimento 

à exigência editalícia, por ter comprovado a execução anterior 

quanto ao determinado pelo instrumento convocatório, e com a 

mesma metodologia requerida, não há razão que possa justificar a 

inabilitação das ora Recorrentes. 

Apresentamos 	ainda, 	como 	elemento 

comprobatório, uma declaração da empresa "Engevidros Engenharia 

de Fachadas e Coberturas de Vidro", na qual é esclarecido e descrito 

• o sistema Engevidros Skylight aplicado à obra em referência, 

sistema este que tem os direitos autorais registrados no CONFEA - 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 

ressaltando ainda que o referido sistema constitui uma forma 

sofisticada de pele de vidro. 

Cabe ainda destacar que o próprio serviço de 

Sistema "Structural Glazing" e/ou pele de vidro que será executado 

na obra objeto deste certame, e que ,portanto, está sendo exigido 

no Edital para comprovação de experiência, é exatamente o mesmo 

apresentado no atestado da Construção do Condomínio Civil 

Internacional Guarulhos Shopping Center e executado pela Schahi 
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considerando que os itens "9.2 - Esquadrias de Alumínio" e "11 - 

Vidros" do "Anexo X - Especificações Técnicas" do Edital especificam 

o Sistema Engevidros Skylight ou similar. A mesma informação pode 

ser constatada no "item 6. Cobertura" do "Anexo IX - Planilhas de 

Serviços e Quantidades" do Edital além da constância do Projeto de 

Detalhamento de Arquitetura - Folha D-403 do "Anexo XI - Relação 

de Projetos" do Edital. 

Ora, no caso em tela nem seria cabível o 

argumento de que o que se busca é uma interpretação extensiva de 

41 

	

	exigência editalíca. O que foi realizado pela D. Comissão foi apenas 

uma busca, nos atestados apresentados, de palavras grafadas 

exatamente da mesma maneira, e não a real verificação da 

comprovação da realização da atividade exigida no item. 

Como é cediço, a utilidade de se estabelecer 

exigências quanto à comprovação de capacitação técnica dos 

licitantes não se presta ao papel de ser instrumento de inabilitação 

de candidatos. Pelo contrário, tem o condão de assegurar à 

Administração-Contratante o efetivo cumprimento do objeto 

contratado, evitando-se que eventual vencedora do certame acabe 

por restar impossibilitada de executar o contrato por insuficiência 

técnica. 

Assim, as restrições e eventuais inabilitações 

advindas da apuração da capacitação técnica dos licitantes devem 

estar necessariamente acompanhadas da efetiva comprovação de que 

determinado concorrente não demonstrou condições técnicas de 

executar o objeto licitado. Não é esse, evidentemente, o caso das 

Recorrentes, tendo em vista que os atestados apresentados 

evidenciam, de forma inquestionável, a capacitação de seus 

profissionais para a realização das obras e serviços de engenharia 

ora licitados. 

• 
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Na hipótese de ainda restarem dúvidas a esta D. 

Comissão, requerem as Recorrentes seja promovida diligência 

destinada a esclarecer a instrução do processo administrativo, nos 

termos do previsto no §3° do art. 43 da Lei 8.666/93. Dito artigo 

faculta à Comissão de Licitação a realização de diligências com o fito 

de esclarecer pontos duvidosos dos documentos de habilitação dos 

licitantes. 

III — DO DIREITO 

Feitas as observações anteriores, há que se 

destacar, inicialmente, em complementação a todo o exposto, que o 

Edital é a base de toda a licitação, pois dita ele as regras que 

nortearão todos os licitantes na elaboração de suas propostas para a 

sua homologação final. 

Sendo o Edital a base da licitação, devem os 

licitantes atendê-lo em todos os seus itens e exigências para que, ao 

fornecerem a sua proposta, contendo todos os dados, documentos e 

informações, na forma solicitada, permitam à Administração a 

análise da capacitação de cada licitante, conferindo à Administração 

a segurança de que o objeto licitado será realizado em sua 

totalidade. 

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles (in Direito 

Administrativo Brasileiro, página 260, 21a Edição): 

"Edital é o instrumento pelo qual a Administração leva 

ao conhecimento público a abertura da concorrência, 

de tomada de preços, de concurso e leilão, fixa a 
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condições de sua realização e convoca os interessados 

para apresentação de suas propostas. Como lei interna 

da concorrência e da tomada de preços, vincula 

inteiramente a Administração e os proponentes." 

Nestes termos, dispõe o artigo 3° da Lei Federal de 

Licitações e Contratos: 

"Art. 3° 

A licitação destina-se a garantir a observância 

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 vincula ção ao 

instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são corre/atos" 

Segundo Hely Lopes Meireles, em "Direito 

Administrativo Brasileiro", editora RT, 16a edição, 

"O princípio do procedimento formal é o que 

impõe a vincula ção da licitação às prescrições 

legais que a regem em todos os seus atos e 

fases ... Procedimento formal, entretanto, não 

se confunde com excesso de formalismo, que  

se caracteriza por exigências inúteis e  

desnecessárias  (grifos nossos)." 
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Ressalte-se que o maior objetivo das Recorrentes é 

ampliar a competitividade do certame licitatório da execução das 

obras, propiciando lícita amplitude do leque de propostas a serem 

cotejadas pela Administração, na busca da contratação mais 

vantajosa para o Poder Público, administrador do Erário e 

compromissário devedor dos recursos estrangeiros vindouros, a 

serem aplicados em benefício da coletividade municipal. 

Em qualquer procedimento de licitação pública 

devem ser observadas as normas constitucionais regentes, que lhe 

• 
conceituam como um "procedimento competitivo formal, que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 

permitindo-se nessa competição somente as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações contratuais". 

Leciona 	a 	doutrina 	unânime 	de 	Direito 

Administrativo que o princípio constitucional da igualdade determina 

que "os iguais devem ser tratados com igualdade e os desiguais, com 

desigualdade, na exata proporção desta". 

Por esse motivo, é expressamente vedado pela 

legislação ordinária admitir-se condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame licitatório, 

estabelecendo preferências ou distinções impertinentes ou 

irrelevantes para o específico objeto do contrato; em suma, é 

vedado tratar os iguais com desigualdade. 

Deve o Administrador Público zelar pelo 

cumprimento do contrato administrativo - e ele dispõe de elementos 

permitidos por lei para assegurar que o licitante adjudicatário tenha 

condições de honrar as obrigações assumidas quando da oferta de 

sua proposta. 
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Á CONSTRAN //A 114 rA 
Schahin Constran SA- Construções e Comércio 

CONSÓRCIO SCHANIN-CONSTRAN 

IV — DO PEDIDO 

Pelo exposto, requer-se que, recebido o presente 

recurso no efeito suspensivo, esta douta Comissão de Licitação 

reconsidere a decisão ora recorrida, reformando-a para reconhecer a 

habilitação das Recorrentes. 

Termos em que pede deferimento. 

• 	2007. 
	De São Paulo para Belo Horizonte, 18 de outubro de 

 

SCHAH1N ENGENHARIA S.A. 

Milton Taufic Schahin 

Diretor 

 

COMÉRCIO 

David de Jesus Silva 

Procurador 
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ENGEVIDROS ENGENHARIA DE FACHADAS E COBERTURAS DE VIDRO 
ORÇAMENTO 

CURITIBA, 17 de outubro de 2.007 

ENGEVIDROS 
À 
SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
Rua Vergueiro, 2.009 - 4° andar 
SÃO PAULO - SP 

OBRA: CENTRO ADMINISTRATIVO DE MINAS GERAIS 
A/C: Eng° Carlos Eduardo Castro 

r, 

Prezadqs senhores: 4 L, 

Atendendo solicitação de
< 

 V. Sas., elaboramos descrição do sistema utilizado para a 
-  execução dos trabalhos em 3.981,00m2  de caixilhos e vidros instalados na obra do Shopping 

Internacional de Guarulhos na ciciade de Guarulhos - SP, bem como comparativo deste tipo de 
trabalho com o sistema "pele de vricifO" convencional. 

Os caixilhos utilizados na obra foram do tipo "Caixilhos em alumínio especialmente 
projetados e patenteados pela Engevidros, pintados eletrostaticamente, Sistema Engevidros 
Skylight, dotados de calhas internas nos próprios perfis de alumínio, que coletam a água de 
condensação e a conduzem para o exterior. O sistema proporciona completa estanqueidade pois, 
tanto no sentido longitudinal como no sentido transversal, o vidro é totalmente apoiado sobre 
gaxetas de EPDM encaixadas em ranhuras apropriadas existentes nos perfis de alumínio e entre os 
vidros é aplicado silicone de cura neutra Dow Coming em todo o perímetro. O sistema tem travessa 
com apoio para os vidros, o que bloqueia o deslizamento dos mesmos, impedindo a ruptura do 
silicone de vedação. O sistema Engevidros Skylight é uma exclusividade da Engevidros, com 
direitos autorais registrados no CONFEA- Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia sob n. 1215, Proc. CF 1299/98 e publicados no diário oficial em fevereiro de 1999. 

Este tipo de caixilharia, normalmente utilizados em coberturas e em fachadas verticais, 
constituem uma forma sofisticada de pele de vidro, visto que podem ser utilizados em coberturas, 
onde as solicitações de vedação são muito superiores às das fachadas verticais, e tambem por contar 
com sistema de coleta de água de condensação, que as fachadas pele de vidro convencionais não 
permitem. E por permitirem aberturas do tipo projetante e deslizante. 

Transcrição da definição de "Pele de vidro" conforme consta do Dicionário Ilustrado de Arquitetura 
de autoria de Maria Paula Albernaz e Cecilia Modesto Lima da editora Pro editores edição de 
2.003. 

"Elemento de vedação externo a estrutura do edifício feito unicamente de grandes paineis de vidros 
e seus caixilhos de aluminio.Alguns desses paineis podem se constituir em janelas.Em geral, e 
utilizada em predios de varios pavimentos.E uma solução de fachada recente nas edificações 
brasileiras, influenciada pela arquitetura americana dos anos 60.Sua aplicação em areas de clima 
mais quente esta condicionada a instalação de ar-condicionado,portanto se apresentando muitas 
vezes inconveniente.E tambem chamada Curtain Wall e fachada cortina". 

Rua 24 de maio, 1.230 C ritiba- PR 	P: 80.230-080 Fone: (41)3332-5335 / Fax: (41)3332-6878 
www.engevidros.com.br  /// engevidros@engevidros.com.br 	 1 de 1 
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Paulo Roberto Femandes - Tabelião 

Reconheço h firma sem valor econômico p ee nethanç de RICARDO 
ANTUNES DE MACEDO, do que dou In 

São Paulo.rapItal, 18 de out Em test° ubro de 2007. ; Valor recebldaRS2.5 da verdade,. RICARDO LEANDRO FERNÁ3NDES - Escr 
'Válido sament e dont selo de autenticidade.Selos pagoJ 50iverba. 113310018i 
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PROCESSO N. CF. 
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0 .33 

DATAID94:701j4LNie 

NOME: 
ENGEVIDROS ENGENHARIA E COMtRCIO DE VIDROS LIDA 

ENN RE ÇO: 
W;Marechal Floriano Peixoto, 2245 c"tuRITIBA 'PR 111)230-1: 

• PROFISSÃO N° REG. CREA:, 
11215/F  

I DEN11DADE 
	  IM5218/0001.07  

I 
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ESPECIFICAO DOS MATERIAIS 
1 — OS ALUMINIOS TEM PINTURA ELETROSTATICA OU ANODIZACAO 

2 — OS VIDROS SAO LAMINADOS FABRICACAO BLNDEX 

3 — O SLICONE USADO E NEUTRO N. 814, DA EMPRESA DOW CORNING 

TTRA.0 

SISTEMA ENGEVIDROS SKYLIGHT 
COBERTURAS E FECHAMENTOS 
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MJ - IMPRENSA NACIONAL 
SIG - Quadra 6- Lote 800- 70610-460 -Brasflia/DF 
Telefone (PABX): (061) 313-9503 
FAX: (061) 313-9485 
CGC/MF: 00394494/0016-12 

EFEPL 
CONSELHO FED ENGEN ARQUIT E AGRONOMIA 
SEPN 508, BLOCO B 
ASA NORTE 
70740-527 BRASILIA DF 

Código 
2697 

CGC 
33.665.647/0001-91 

Nr. Fatura 

003796 
Nota Empenho Data Emissão 

02/03/1999 
Data de Vencimento 

01/04/1999f, 
Valor 

1.921,40 

Valor por Extenso 
UM MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS. 

oiscriminaçâo 
Publicação no Diário Oficial - Seção I - Fevereiro/1999. 

Sequência 	Dia Descrição 

1 	25 DIREITO AUTORAIS 

Unidade 	Quantidade 	Preço Unitário 

	

130 	14,78 
Valor Total: 

Total 

1.921,40 

1.921,40 

Observações 
Pagamento não efetuado até a data dc vencimento implicará suspensão dos serviços e inscrição no CADIN/BACEN. 

;amento extra SIAFI: é obrigatório a utilização do boleto para a identificação do seu crédito.  
AutenIcação Mecânica 
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' Isr,37 QUINTA-FEIRA, 25 FEV 1999 

- CONSIDERANDO que as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas, 
corseie/em corpo de doutrina ~Oba que sambam< romu de procedimentos técnicos a serem 
dmnnudas quando da radizaçáo de adultas; 

CONSIDERANDO) que. constante evolução e a assome impmtinda da auditoria que erige 
atualização e aprimoramento das normas endereçados a SUS lesstin.ie, de modo a manter permanente 
justaposição e ajustamento ame o tratbdho a ow mdindo e o nado ou processo densa redizaçÃo; 

CONSIDERANDO que a toma adotada de fazer uso de trabalhos de Instituições com as quais o 
Comento Federal de Contabilidade Mantém relações regulares e oficiais, está de nardo com as 
diretrizes constantes dessas relações; 

CONSIDERANDO o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho das Normas Brasileiras de 
Contabilidade, imitittido pelas Pararias CYC 	its, 26,21, 30, 34, 42, 43 e 44" 

CONSIDERANDO que o Grupo de Trabalho das Normas Brasileiras de Conatbilidade, 
acedendo ao que está disposto na Resolução CFC n't 751, de 29 de dezembro de 1993, elaborou o hem 
NBC T 10.18 - Entidades Sindicais e Associações de Classe da NBC T 10 - Dos Aspectos Contábeis 
Especifico em Entidades Diversas; 

CONSIDERANDO mie por :se, asa de stribuislo que, para ukqedo docemente, deve ser 
empreendido pelo Conselho Federal de Contabilidade em regime de franca, real e aberta cooperação 
com o Barato Central do BnuR a Comado de Valores ~Main o Instituto Brasileiro de 
Contadores, o Atestei° da EducaçAo e do Desporto, a Secretaria Federal de Controle, a Secretaria da 
Remita Federal, a Semearia do Toamo NaCcrud e a SuposimasdEnda de Seguros Privados; resolva 
Art. - Aprovar a Norma Brasileira de Contabilidade, assim discriminada: NBC T 10.18 - Entidade 
Sediada e Associações de Classe. 
Art. 2" .Esta Resolução entra an vigor a partir da data de ala publicação. 

	

DIÁRIO OFICIAL 	 

Registro n° 1.199. Proc. CF tf 0768/98. Interessado: So Sing Ming, Engenheiro Civil. CREA-SP 	0607729763. 

com endereço à Al. das Horténcies. 133, Alpha 05. Santana da Parnaiba - SI' Autor. Características da obra: 
Identificada pelo autor como: "Treliças Multiformes". Trata-se do Projeto de um sistema de treliças. (atenuool 
estruturais alongados) destinados ao suporia de pesos, corno acessório nos trabalhos de construção civil. Conforme 
descrição do autor, suas caracteristicas visam um difeenciamento de outras congineres, apanhe da introdução dai 
seguintes disposições: 1. Combinação múltipla do tamanho da seção geométrica e seus comprimentos entre e 
componentes, 2. Dispositivos pare o aumento ou diminuição do comprimento pré-fabricado da treliça. e sul 
recomposição é feita por parafuso no campo de montagem sem a soldadura. 3. Divisão dos componentes pan 
minimizar o volume. 4. Composto de dois tipos de perfis: um possui, resistência mecânica alta e seção geométrico 
de momento baixa, e outro, resistindo meciniu baixa e momento de energia alta, para formar com otimismo aro 
componente estrutural, isto é, bana composta. O sistema, portanto, possibilita produção em série na fábrica, alio 
de facilitar o transporte e o estoque de materiais. 

Registro n° 1.200. Proc. Cl' na 0775/98. Interusado: Aluizio Alberto Monteiro D'avila. Engenheiro Civil. CREA 
SP n° 0600103319, com endereço à Rua Porto Martins, 546 - Brooklin Paulista - São Paulo - SP. Aura 
Caracteristicas da obrai Identificada pelo autor como: "Sistema f.stnnunl composto com solidarização posterior' 
Trata-se do desenvolvimento técnico composto de pré-vigas principais ern concreto armado que suportam viga 
secundinas metálicas, sobre IS quais se apoiam lajes mistas de aço e concreto tipo -Steel-deck". O sistema perrnit 

que as chapas que formam o "Steel-deck". sejam montadas sobre vigas metálicas e principais, todas na condição d 
isostáficas. cujos dimensões e armações são suficientm para resistir ao peso próprio e à sobrecarga correspandenl 
ao pessoal e equipamentos necessários para complernentação da estrutura. Posteriormente são introduzidas 
armações negativas na laje formada pelo "Steel-deck" nas vigas compound, constituidas por perfis metálicos cor 
conectores e meu superior era concreto armado e nas vigas principais. Uma vez colocadas as armaduras negativa: 
é feita a concretagem da capa superior de todas as peças, dando ao conjunto. agora hiperestatico. uma resistência 
rigidez e monolitismo iguala um sistema moldado "in loco" e com a capacidade ponante de carga total do projeu 
Este sistema, segundo o autor, é inédito e foi projetado para ampliação do BM. Shopping Um Belo Horizonte, ao 
sua Responsabilidade Técnica. 

Registro n.  1.201. Proc. CF. n 0781/OS. Inte mudo: Liliane Ferreira Novo. arquiteta. CREA-SP na 5060298791 
com endereço Rua João de Miranda, 17, Si, Paulo - SP. Autora. Caracteristicas da obra: Identificada pela autor 
como: "Ceasa/Arujr. Trata-se do projeto de arquitetura para um complexo comercial, concebido para ocupar 
(dois) lotes, perfazendo uma área total de 292.222,89 m', localizados no km 196 (antigo km 365) da Rodovi 
Presidente Dutra. sentido Sào Paulo - Rio de Janeiro no Municipio de Anoja - SP. Toda obra compõe-se de ar 

edificio pêra "entreposto de produtos honifrutigranjeiros": um edificio para "entreposto ataculista em geral". um 
edificio para "block, de apoio"; um galpão para leilões: um galpão para -desdobramentos e 'momos": um edifica 

para "hotel", lanchonete, "posto de serviços, abastecimento de combustiveis e apoio a caminhoneiros". 

Registro e 1.202. Proc. CF n"0787/98. Interessada: Luciana de Azevedo Lucena , Arquiteta Urbanista. CREA-MC 
n° 98000316, com endereço à Rua Estados Unidos 114/1 01 - SION - Belo Horizonte - MG. Autora 
Caracteristicas da obra: Identificada pela autora como: "Espaço Mineiro de Integração Cultural - Sambódrorno' 
Trata-se do projeto para criação de um complexo, para comportar adequadamente o público, os grupo 
carnavalescos e a tradicional Feira de Artesanato existente na cidade de Belo Horizonte-MG, Com curtem 
totalmente metálica, estará inserida numa região bastante próxima do grande centro da cidade, facilitando o acesso 
quer seja poro' pedestres, vekulos de passeio, coletivos ou mura. Localiza-se na Av. Juscelino Kubtscheek cor 
Av. dos Esportes. Bairro da Gameleira. Consistirá basicamente de uma passarela para desfiles, com seis blocos d 
arquibancada e camarotes, dispostos linearmente vis de cada lado. Os blocos de arquibancada e camarote contar 
com uma cobertura metálica que serve como proteção contra tempestades ou sol fone. Além de constituir um 

proteção anoto uma Sie2 absorve bem o som. Nos pilotis encontram-se sanitários. bares. Opões para armazeno 
as barracas da Feira de Artesanato e local para colocação das cadeiras de pista foram cobertas através do balanço d 
istruoura existente no pavimento superior. Projeto total é composto do sistema de infra-estrutura básica e de apok 
bem como do estudo urbanistico. 

Registro n°1.203. Proc. to.  814/98. Interessada: Zanir Soares Duarte, Arquiteta. CREA - RJ o° 851-013067-D. cot 
endereço á Rua Di Pio Borges, 557, São Gonçalo - RJ. Autora. Caracteristicas da obra: Identificada pela auten 
conto: "Shopping (Estudo com 3 pavimentos)". Trata-se do desenvolvimento de um projeto, ainda em fase c 
esboço, para localizar-se na estrada da cachoeira (Av. Rui Barbosa), Pendotiba. Largo da Bahia. Niterói - RJ. N 
que se refere ao urbanismo, foram' estudados: I. Integração de anuo ao posto de combustfvel já existente. 
Acesso para canos de passeio. taxi e ponto de Ónibus. 3. Integração de área anexa, para possibilitar a instalmoo 
um ponto comercial, 4. Deslocamento do acesso da rua que se colocava na frente do futuro Shopping. No mia 
refere a arquitetura: 1.0 Shopping com 03 (três) nivel: possui acesso pelo I° piso através de urn estacionamenoo 
nivel do solo existente, permitindo que o desnivel do terreno seja aproveitado para possibilitar a execução de un 
obra com baixo custo, 2. Acessos frontais feitos por escadas que possibilitam o acesso do público, passageiros o 
ónibus, táxi, etc.,). Pequeno estacionamento tipo, desembarque rápido, permitindo acesso Is agencias bancárias 
Localização dos tótens em pontos estratégicos. 5. 3° pavimento cota vista panorárnica. 6. Circulação de seuk. 
independente. Tudo compondo uma área total construída de 3.600mt. 

Registro e 1.204. Proc. Cl' o° 0854/98. Interessado: Manoel Siqueira Marques, Arquiteto. CREA-RJ ro.  9837-1 

com endereço à Rua Eurico Mello, 137. Rio de Janeiro-RJ. Autor. Caracteristicas da obra: Identificada pelo aut. 
como: "Agrovila-Modelo". Trata-se de um projeto que tem como objetivo o estabelecimento de modelo padd 
para assentamentos agropuuários. prevendo implantação em Parques com área de 25 (vinte e cinco) hectare 
compondo-se com o planejamento básico const utivs, dividido em 03 (eis) áreas distintas: Ala Residencial 
Projeções para até 32 blocos de apartamentos tipo-caso com 03 (trás) pavimentos sobre pilotis, contem 
residências com I. 2 ou 3 quartos, acessados por rampas com 5% de declividade. Projeção para 04 (quatro) Vilas. 
casas geminadas, contendo cada Vila. 08 (oito) uniJades residenciais, também com I. 2 ou 3 quartos. Na 
adininistrativafeulturaliçoinereinUesponivs - projeç,ks de prédios, campos c quadras. destinadas aos program 
necessários as atividades especificas, bem como. ire próprias, destinadas a festividades e cultos religiosos. Na a 
de armazenamento e industrial-OS (oiro) projeções para construção de Opões parias atribuições especificadas. 

Registro n° 1.205. Proc, CF n.  0876/98. Interessado: Marco António de Oliveira. Arquiteto. CREA•SP 

5060820700. com  endereço à Rua Luzia Balzane, 331, Guanolhos-SP. Autor. Caracteristicas da obra: Identifica 
pelo autor como: "Projeto para construção de residência unifuniliar". Trata-se da concepção arquitetônica pa 
riu edificação residencial, com localização prevista para a Rua "13". LI. 36, Qd. 05. Parque r Uso- Sio Pauli 

!ir', composta de 02 (dois) pavimentos. com  a seguinte distribuição: I° pavimento'' lavanderia. hall, sala de estai 
bar, sala de lareira e sala de jantar, copa e cozinha, lavanderia, dependências de empregada, garagem e área 

churrasqueira e sauna, r pavimento - hall de escadas circulação, sala Intima. dois dormitórios, banheiro, atentou 
suite de casal com doses e banheiro de casal com varandas. Projeto construtivo, previ 243.74m2 de área total, nu 
terreno de 504m2 para o qual foi desenvolvido um tratamento paisagistico em todo perimetro externo , 
edificação, composto por floreiras, trabalhos de nivel,. tratamento de piso e iluminação e poskrionnente 
instalação da piscina com deck de madeira. 

Registro n° 1.206. Proc. Cl' na 0877/98. Interressada: Jacqueline Silva Guando, Arquiteta. CREA-SP 
0601598235, com endereço à Rua Corinto. 780- Jardim Rimo, São Paulo - SP. Autora. Caracteristicas da oh, 
Identificada pela autora como: "Conjunto habitacional com 1.020 apartamentos em taipas. com  localização à A 
Raimundo Pereira de Magalhães, 12.011 - Parada de Taipas - SP. Trata-se de um projeto de arquitetura, et 
desenvolvimento técnico tem como característica principal a implantação. quando houve uma preocupaç 
constante em relação ao número de edificios, que são 10 (dez), ao domem de apostamentos que sio 1.020 (um mi 
vinte), no que confere ao lazer infaniil, com projeto de playgoound, quadras poliesponivas. com  o projeto infira 
juvenil e adulto, área de preservação ambiental, áreas de estacionamento, o tipo de pavimentação nas vias desces 
e nas área dos adiados. No levantamento topográfico realizado, foram aproveitadas as caucteristicas acidentad 
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Registro n.  1.193. Proc. CF e 0344/98. Interessado: José Ayres de Campos, Engenheiro Mecânico CREA•SP e°  

0601-351412. com  endereço à Al. das Aicás, 956- Apto 143 - São Paulo - SI' - Autor. Jaime Flávio Pimenta. 

Engenheiro Civil, CREA-SP to°  0600125666, com endereço à Rua Arq. Jaime F. Rodrigues - São Paulo-' SP o' 
0600401533, com endereço a Rua Nova York. 499. Apto 142-SP, Co-Autor. Caracteristicas da obra: Identificada 
pelos Autores corno: "Reforrna do Sistema de Geração da UNE Ilha dos Pombos". Trata-Se do Projeto básico para 
proposta de reforma da UNE Ilha dos Pombos, contemplando os planos de metodologia de construção e montagens 
das obras. Foram propostas reformas: No paredão do canal adutor, no vertedouro canal sul: na tomada d'água do 
canal adutor, na casa de força e tomada d'água de geração, nos geradores, na subestação. na  relocação das estradas 

de acesso, nas turbinas, nos transforrnadores reforma das unidades geradoras sem paralisação da geração de usina e 
intervenções para minimizar • geração de energia, potência total proposta: 180.000kw. número de unidades 
geradoras: 5. Proposta para atendimento ao adilai de licitação CY-6-6079-02/96 da Lighi-Serviços de Eletricidade 

S.A. 

Registro n°1.194, Proc. CF n° 0567/98. Interessado: Francisco Armando Salles. Arquiteto. CREA-SP n. 81.104-0. 

com  endereço à Rua Floriano Peixoto 16, Conj. 710. Santos-SP. Autor. Caracteristicas da obra: Identificada pelo 
autor como: "Esboço e projeto para estacionamento da Casa do Azulejo "Shopping Nome". com localização a Qd. 
Professor Celso da Cunha Alves, s/n - Santos - SP. O trabalho técnico desenvolvido compreende: Levam/imanto 
fotográfico e de campo, guarita, comunicação visual dos muros internos e externos. edificações da Ilha Central. 
iluminação e demarcação das vagas para veiculos. painel divisório com Sede do "Chorões Saniista Clube", e a 
perspectiva do estacionamento. 

Registro o° 1.195. Proc. CF o° 0570/98. Interessados: Sociedade Torre de Vigia de Biblias c Tratados, entidade 
filantrópica. CGC n° 33755687/000I.24, com endereço Rodovia Mário Baptista Mori (SP.14 I) Km 43, Cesário 
Longe - SP, e Sérgio Benocco PinOlti. Eng. " Civil CREA-SP n°0600785499. com  endereço à Rodovia Mário 
Batista Mor) (SI'. 141)Kno 43, Casario Lenge - SP. Autor. Características da obra: Identificada pelo autor como 
"Projeto de Engenharia para uma edificação destinada a Reuniões Religiosas - Planta CRC-SR-P I". Trata-se do 
desenvolvimento de um modelo padrão de local de reuniões religiosas utilizados pelas testemunhas de Jeová, para 
construção em diversas localidades do território nacional. A edificação com 221.00mt, deverá comportar um 
auditório contendo 177 assentos fixos, um palco que abrigará urna tribuna e mobiliário para oratória, uma "sala b" 
utilizada para escola de oratória, e sanitários masculino feminino. O projeto objetiva exemplificar as caracterlsticas 
básicas dc um sistema construtivo rápido e funcional, independentemente de uniformização de fachadas. 

n.  1.196. Processo CF 	0605/98. Interessado: Ronaldo Carvalho Batista. Eng.' Civil - CREA-RJ rt. 

9 	-D, com endereço à Rua Corcovado n° 65. Apto 902, Jardino Botânico - Rio de Janeiro - RJ. Autor. 
Caracteristicas da obra: identificada pelo autor como: "Projeto conceituai de dispositivo dinirnico para reduzir 
oscilações de 'pontes". Constituidos por massas, molas c amon«edores, tem como objetivo, reduzir as oscilações 
provocadas pelo tráfego de veiculos pesados e pela ação dos ventos. foi concebido para instalação dentro da 
estrutura metálica da Ponte Rio Niterói, em conformidade com o contrato firmado entre a concessionária da ponte 
Rio Niterói. Ponte S.A e a Fundação Copperee. Trata•se, segundo o autor, de uma solução inovadora, proposta pela 
primeira vez no território Nacional. 

Registro o° 1.197. Proc. CF n• 0655/98. Interessado Zung Che Yee, Engenheiro Agrónomo. CREA•PR n° 3.729-0, 
com endereço à Caixa Postal ri• 13.537, Curitiba - PR. Autor. Caracteristica da obra: Identificada pelo autor como: 
"Curso de Perito na Justiça Civil" - Módulo I - Capachação báska. Trau.se de material didático para o citado 

curso, destinado aos profissionais interessados, ao ingressarem nas atividades de Pericia's de Ações Possessdrias, 
onde, todos os profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia. de forma geral, encontram•se habilitados. com  
base na Resolução 218 do CONFEA. O conteúdo programático contido no curso cin questão, e sua respectiva 
apresentação pelo Autor, tem por objetivo oferecer condições básicas de suprir esses profissionais com os 
conhecimentos técnicos necessários, em tomo da questão Dorninial e Possessdria e seu entrelaçamento no tocante 
Lei dos Registros Públicou, em especifico, ao registro de imóveis. O trabalho apresenta-se em forma de apostila: 
"Módulo 1 - Capachação&asitsa".. cujo indice divide o terna eni 04 (quatro) panes. relativas à prova pericial. 
pericio como atividade it giásionft"icia judicial, exercicios práticos e como anexo. uma relação das cornarem 
do Estado do Paraná. ra,, 

4 	04) AZ: /4r, 
Registro n°1.198. Prititke/ 	voy 	Angel Pons, Engenheiro Agrónomo. CREA•RS n° 

34.368. com  endereço Fition 	 llentenáno, Caxias do Sul - RS - Autor. 

Caracteristicas da obra:IdentificadkoRsPALIo 	, 	 • ia da Agricultura". Trata-sede um trabalho 

técnico literário 03e abjetiva apresencioNsmokrfoLpisf8rIco K4rq4saos 	evolução das técnicas adotadas na 

agricultura, desde or4 	ios da cultura libang#,'Ogoi, otás, Ore, 	ponunidade em que o autor visa 

contemplar um público 	rsifi o, com um estifiPdg tiratur tio-kocogioporion com um destacado nivel de 

abrangência. 	 2i 	 õU,o'Sibe 
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a 	. em beneficio de todo projeto, inclusive, em relação ao córrego que faz divisa como empreendimento. 
pririciparente. no que diz respeito a possibilidade de evitar-se o assoreamento de mesmo. No planejamento das 

^Zoes foi previsto implantas-se edil-orações residenciais com apartamentos de 02 dormitórios, sala, cozinha, 
bbit'ff banheiro de serviço e um pequeno terraço integrado a sala, com um direcionamento para classe média-baixa, ou 
seja, um sistema de moradia económica, com um padr3o cuidadosamente estudado, para oferecer uma boa 
qualidade de vida aos moradores. 

Registro n.  1.207. Proc. e 0878/98. Interessado: João José Rigueto. arquiteto, CREA-SP e 0601072440. com  
endereço á Rua Dr. Gilberto Silva de Andrade, 159, Piracicaba - SP. Autor. Caracteristicas da obra: Identificada 
pelo autor como: "Edificio Residencial". Trata-se de um projeto de arquitetura de uma edificação para uso 
estritamente residencial. previsto para 12 (doze) pavimentos tipo. construido em estrutura de concreto armado com 
fechamento em alvenaria do tipo tijolo cerâmico. Dimensionamento de escada. duto e poço de elevadores em 
função do número dg pavimentos, tipo (12), laje tipo, contendo área comum (escada, balis, datas. poço de 
elevadores e 4 (quatro) apartamentos tipo, com as seguintes especificações, 01 (uma) sala para 02 (dois) ambientes, 
01 (uma) varanda pequena, 03 (três) dormitórios. 01 (uma) suite, corredor de circulação. I (urna) cozinha e 01 
(uma) área de serviço. Arcas construidas: Laje tipo 359,68m', cada apartamento tipo, com maior dimensão. 81,27m. 
e menor dimensão 78,03m'. 

Registro e 1.208. Proc. CF n° 0908(98. Interessado Gilberto e Oliveira Carneiro Lins, Arquiteto, CREA-R1 n° 

60.602, coso endereço 11 Rua Gama Malcher, n° 68 - Rio de Janeiro - RJ. Autor. Caracteristicas da obra: 
Identificada pelo Autor como: "Cabanas pré-fabricadas de madeira". Trata-seda projeto de arquitetura para 03 
(três) modelos de cabanas pré-fabricadas erro madeira de lei, sendo desenvolvidas dentro de um sistema construtivo 
de partido único. Os 03 (trés) modelos terão a mesma configuração técnica e a mesma área. Compondo-se de 
módulo básico e módulo varanda, cada um com 36m' de área (72rn de área total), sua estrutura. painéis e vedação, 
esquadrias. estrutura de telhado, tudo concebido em madeira de lei, coberturas em telhas cerimicas ou plástica, 
pisos ern ardósia, instalações elétricas e hidráulicas embutidas. 

Registro tf 1.210. Proc. CF n°0930/98. Interessados: Cooperativa de Produtores de Cana, açúcar e álcool do estado 
de São Paulo- Ltda. - COPERSUCAR, registrada no CREA-SP sob n° 15,241. CGC 61.149.589/0001-89, com 
endereço a Rua Borges de Figueiredo, 237 - São Paulo - SP. e RANDON S.A. Implementos e Sistemas 
Automotivos registrada no CREA-SP sob n° 	CGC n° 88.612.049/0002-27. com  endereço na Rodovia 
Presidente Dutra, Km 229- Guarulhos - SP. Autor: Edson Estavas Moraes, Engenheiro Agricola, CREA-SP o° 
819/88, com endereço à Rua Conselheiro António do Prado. 333 - Campinas - SP. Co-Autores: Izeequiel António 
da Silva, Engenheiro Mecânico, CREA-SP na 176293, com endereço a Rua Antonieta 75 - Guarulhos -SP e 
Francisco Herculano Penha Mana, Tecnólogos em Mecânica-Desenhista Projetista, CREA-SP n° 149.891, com 
endereço à Av. Quatro, 436- Rio Claro - SP. Caracteristicas da obra: identificada pelos autores como "Rodariam 
11.800". Trata-se do Projeto de Engenharia para um sistema de vagões de carga para acoplagem em caminhões. 
destinados ao transporte de cana-de-aeúcar inteira ou picada. Dentro de suas configurações técnicas e plásticas 
apresenta-se segundo seus autores como possuidor do maior volume de caixa de carga, atualmente disponível, 
menor que os convencionais existentes no mercado: utiliza na descarga equipamentos convencionais existentes nas 
usinas como hilos e pontes rolantes, não havendo necessidade, portanto. de investimentos na área industrial . Possui 
um sistema que proporciona o intercâmbio com qualquer modelo de cavalo mecânico existente no mercado. 

Registro n° 1.211. Proc. CF a° 0.939/98. Interessado: José Bacalichuk Sobrinho, Engenheiro Civil. CREA-RS n° 
12.383, com endereço à Rua Murillo Furtado, 117, Apto 402. Porto Alegre - RS. Autor. Caracteristicas da Obra: 
Identificada pelo autor como: "Aproveitamento Hidrelétrico com poténcia acima de.1.000MW. numa única usina, 
com quase 900m de altura de queda d'água". Trata-se de uma concepção alternativa para o aproveitamento dos 
recursos hidrelétricos do Rio das Antas,. seusafluentes e outros Rios da Região Nordeste do Estado do Rio Grande 
do Sul. O Projeto objetiva apresentar-se como urna opção mais atraente em termos de concepção técnica e mais 

.rentável economicamente do que os estudos anteriores que previam a construção de quase 50 (cinqüenta) pequenas 
Usinas Geradoras. Segundo o autor sua implantação pode ser conduzida no todo ou parcialmente, em uma única, ou 
diversas fases ou etapas, levando-se em conta, tratasse de uni estudo técnico, que prevê ampla Ilexibilização de 
aproveitamento. 

° 1.212. Proc. CF e 1.050/98. Interessados: SEC - Serviços Especializados de Consultoria Ltda.. CGC n° 
9/0001-92, cora endereço à Rua General Tamisas 361/402. Rio de Janeiro - RJ. Enunanciel Mendonça 

Registro n° 1.213. Proc. CF na 1.177/98. Interessada: Maria Regina Mello Feijó. Arquiteta . CREA- RJ Ir 84.1-
049948.4, com endereço à Rua Sara Vilela ir 3. Rio de Janeiro - RJ. Autora. Caracteristicas da obra: Identificada 
pela autora como: "Transformação e restauração de área da Fábrica América Fabril". Com localização no Horto' 
Florestal - Jardim Botánico - Rio de Janeiro, a área encontra-se delimitada ao Norte pela Rua Fernando 
Magalhães, ao Sul pela Rua PaAleco Leão . a Leste pelas Ruas Mestre Joviano e Alberto Ribeiro, e a Oeste pela 
Rua Estella. Dentro destes lièdesCas.edificações são tombadas permitindo, portanto, remodelação volumétrica 
interna, mas mantendo sempelits fachs,,om seu estilo e caracterostecas angulais construodas para a fabrica na 
época da fundação. Esta ntb a% krinse ocupada na maioria por antigos funcionários. Alguns 

proposto é organizar um elkpoYlOitkás 	'. kénaD ra junio aos órgãos competentes da Prefeitura local, 
proprietários, outros, posselkay.kefift4à 	eilf 	atp. com  perigo de se descaracterizar. A intenção do projeto 

representantes dos habitantes ar "), ik'stort9 	notte reiVO im Botânico . e escritórios representativos 
da CIA. América fabril, no sentidodekoke 	ProlVo A, envolvimenro de atividades anisticas. 
respeitando o interessed% oradores e pro 	oofddroçoa`efth 	a ['quina ~Ra área de lazer e cultura com 
baixo custo e notado vaiof 	cão social, num flos 	filoit eniéte,fflidade. 

Co,, 5.9.,'00 
.00 	o 

 
o,. , 	, ,o ,  

Registro n° 1.214. Prop CF of 1.297/98. Interessado: Zung Che Yee, Engenheiro de Segurança do Trabalho 
CREA-PR n° 3.729-D, com endereço na Caixa Postal ri 13.537 - Curitiba - PR. Autor. Caracteristicas da obra 
Identificada peló autor como: "Os Cortadores de Palmito (Euterpe Edulis) do Estado do Paraná - condições d. 
segurança do trabalho em atividade extrativa (estudo de caso)". Trata-se de um trabalho técnico literário 
apresentado pelo autor em forma de monografia na Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial 
obtenção do titulo de Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. O objetivo do estudo do caso, foi o d. 
avaliar as condições de trabalho dos cortadores de palmito. entendido como os trabalhadores que realizam 
atividade de cone e transporte do palmito, na floresta da Mata Atlintica do Estado do Paraná, e, cuja atividad 
laborai, de caráter extrativa é parte de um subsistema agro-industrial de perfil essencialmente urbano. Apresenta-s 
um estudo detalhado sobre as condições de trabalho, dentro do "habitar natural de desenvolvimento vegetativo d,  
pahniteiro. entendido por onde se obtém o palmito Euterpe Edulis, É feita a identificação e caracterizaçO. 
pormenorizada das etapas, das atividades realizadas pelos cortadores, das doenças ocupacionais. e da forma d 
transporte até a indústria de processamento. Dos aspectos estudados sobre a atividade laborai do posto de trabalh 
dos cortadores de palmito, foram realizados através de acompanhamento de suas atividades na mata: Oeafila er 
que também foram realizadas avaliações de Segurança de Trabalho. monitorar.= de insolubilidade previstos n 
Legislação vigente. O trabalho desenvolvido identificou que as Normas Regulamentadoras. quer as dirigidas i 

atividades essencialmente urbanas (NR's) como as ditas rurais (NRR's) não são coerentes com á realidade dr 
cortadores de palmito, posto que mesmo nas condições fatigantes de exposição do cortador de palmito (d 
adentrarnento da mata para identificação, abate da palmeira , corte para obtenção do palmito e seu enfeixament 
para transporte nos ombros, na média de 2 hora diárias), não se evidenciou a identificação de insalubridade, . 
distorção encontra-se vinculada com a fórmula de cálculo, identificada tão somente com a temperatura corpora 
pelo desgaste fisico, mesmo que a atividade se dê em ambiente sombreado, no sub-bosque. O estudo do cas 
também fornece subsídios a geração de coeficientes técnicos, destinadas a fiscalizações de ordem trabalhista 
previdenciária. como também, elementos para a fiscalização estadual, à partir dos elementos dos quais dera, 
origem as autorizações de cone de palmito, metodologia esta, ainda não adotada até a presente data. 

Negislifoifir21"57FrorEinn.g"9/Wrateressados, Engevidros. Engenharia e Comércio de Vidros Lida 
registrada no CREA-PR sob n° 11215/E. CGC n°410265218/001-007. com  endereço à Rua Marechal Floriar 
Peixoto 2.245, Curitiba - PR; Ricardo Antunes de Macedo , Engenheiro Civil. CREA-PR n° 5,104-O, com 
endereço à Rua Pasteur .443, Apto 2.402. Curitiba-PR - Autor. José Gonçalves de Figueiredo . Engenheiro Civil 
CREA-PR n° 5.872-D, com endereço i Rua Augusto Severo, 245, Apto 501. Curitiba -PR. Co-auto 
Caracteristicas da obra: Identificada pelbs autores como "Sistema estrutural de aluminio para clarabóias com cole 
de água de condensação". Denominada: "Sistema Engevidros Skylight, trata-se de um projeto de esquadrias 
aluoninio para execução de clarabóias e fechamentos VediCliS COT vidros ou Outros materiais transparentes 
translücidos, com coleta de água de condensação interna, através de calhes na própria esquadria de alurninio e 

detalhe próprio. O alurninio é instalado sobre a estrutura de aço, alumínio, madeira ou concreto, dimensionaria eis 
USO. 

Registrou' 1.216. Proc. CF na 1.345/98. Interessado: Francisco Deolindo Filardi, Engenheiro Civil. CREA- RJ o 
12.199-D, com endereço à Rua Breno Guimarães, 170, Rio de Janeiro - RJ. Autor. Caracteristicas da obn 
Identificada pelo autor como "Nova Ligação Rodoviária Rio Niterói". Trata-se de um estudo técnico, em fase e 
esboço destinado a apresentar uma solução alternativa para construir uma nova ligação viária entre as cidades d 
Rio e Niterói, no estado de Rio de Janeiro. Com  essa proposta, o autor pretende ver redistribuído o tráfego gerad 
pelas malhas urbanas, estadual e federal, tirando no lado do Rio de Janeiro, expressivo volume de veiculas que lei 
origem-destino diferentes da atual ligação, tais como da Baixada Fluminense, Zona Oeste e Estados do Sul d 
Brasil e que demandam à Região dos Legai, norte do estado e estados do sudoeste e nordeste do Brasil. 

Registro n° 1.217. Proc. CF n• 1.620/98. Interessados: W Faria Engenharia & Arquitetura Ltda., empresa registrai 
no CREA-MG sob o n° 13.914, CGC e 21677588/0001-92. com  endereço á Rua Rio Grande do Norte, 156,70 

, Belo Horizonte - MG, e Washington Gomes de Faria Júnior, Engenheiro Arquiteto. CREA-MG n° 5169/D. co. 
'endereço a Rua Centauro, 650/401, Belo Horizonte - MG. Caracteristicas da obra: Identificada pelo autor com. 
"Apartamento dedais quartos'- Prédio Residencial". Trata-se de um projeto arquitetõnico para prédio com ou se 
pilotis, em alvenaria portaste ou estruturado em concreto armado ou aço tesuatura metálica), composto ta 
apartamentos de dois guanos, tom ou sem varanda privativa, com 45.74m' de área privativa, podendo ter área 
Construção e divisões internas variáveis para mais ou menos em relação ao projeto ora apresentado: desde que se, 
mantida configuração do partido proposto. Área de estacionamento para carros de passeio. descoberta ao nivel 
terreno ou coberta no pilotis ou subsolo. O prédio poderá ainda se compor de tantos pavimentos quantas possam s. 
aprovados pelos poderes públicos competentes, na conformidade de aproveitamento do terreno/lote e de acorc 
com a legislação especifica da Prefeitura e Corpo de Bombeiros locais. O prédio será servido por Cirealaplo 
verticais (escadas) ou elevadores, quando for ocaso. O projeto foi desenvolvido a partir do núcleo hidráulico c 
apartamento. constituiria pela cozinha, área de serviço e banheiro, em tomo do qual são posicionados o hall 
entrada, a sala conjugada e a circulação para os guanos, com notável economia de espaço e racionalização di 
serviços de construção, já que não apresenta área privativa ociosa. 

Registro n° 1.218. Proc. CF rr 1.621/98. Interessados: W. Faria Engenharia & Arquitetura Ltda., empresa registrai 
no CREA-MG sob n" 13.914. CGC 	21677588/0001-92, com endereço á Rua Rio Grande do Norte. 156/70 
Belo Horizonte - MG, e Washington Gomes de Faria Júnior, Engenheiro Arquiteto, CREA-MG 	5.169/D. co 
endereço a Rua Centauro, 650/401, Belo Horizonte - MG. Características da obra: Identificada pelo autor com 
"Apartamento de dois quartos - Prédio Residencial". Trata-sede um projeto arquitetõnico para prédio com ou se 
pilotis, em alvenaria portaste ou estruturado em concreto arnado ou aço (estrutura metálica), composto 
apartamentos de três quartos. com  ou sem varanda privativa. com  53.68m. de área privativa. podendo ter área o 
construção e divisões internas variáveis para mais ou para menos em relação ao projeto ora apresentado: desde cio 
seja mantida configuração do partido proposto: Área de estacionamento para carros de passeio, descoberta ao alo 
do terreno ou coberta no pilotis ou subsolo. O prédio pode: á ainda se compor de tantos pavimentos quantos possa 
ser aprovados pelos poderes públicos competentes, na conformidade de aproveitamento do terreno/lote e de acon 
cole a legislação especifica da Prefeitura e do Corpo de Poinbeiros locais. O prédio será servido por circulaçõ 
verticais (escadas) ou elevadores, quando for ocaso. O ps.jeto foi desenvolvido a panir do núcleo hidráulico 
apartamento, constituido pela cozinha. área de serviço e b.onheiro em tomo do qual são relacionados o hall 
entrada. a sala conjugada e a circulação para os quartos. com  notável economia de espaço e racionalização d. 
serviços da construção, já que não apresenta área privativa e ociosa. 

Registros" 1.219. Proc. CF o° 1,660/98. Interessada: Carla Maria Zanchek Arquiteta e Urbanista, CREA - SC 
43.294/1. com  endereço a Rua João Pio Duarte, 250, BI, 2. Apta 103, Florianópolis - SC. Autora. Características 
obra: Identificada pela autora como: "Parque Manguezal do Itacorubr. Trata-se de um projeto que prop 
transformar o Manguezal do Itacortibi em um Parque como propósito de valorizar o ecossistema, através de un 
utilização mais adequada, resgatando-o como componente paisagistico. A Sede: Centro de estudos, com salas o 

aula, alojamento administraçâo, laboratórios , laboratórios e estufas. As trilhas interpretativas: Feitas sob 
palafitas, criando caminhos dentro do manguezal. Comunicação visual: Placas explicariam, indicativas 
localização. Serão criados, ainda, equipamentos com estares, trapiches. mirantes, quiosques, brinquedos infanti 
elementos de marcação. Além disso deve ser feito monitoramento do aterro sanitário. A proposta consis 
basicamente em estabeleceram maior contato entre o homem e o meio ambiente que acerca, para que ele conhs 
e aprenda a protegê-lo. criando equipamentos associados e natureza, com intuito de despertar a sensação 
percepção do espectador. 

Registros' 1.220. Processo CF n• 1.697/98. Interessado: Paulo Roberto Ceschin Foggiato. Arquiteto, CREA-PR 
30,943, com endereço à Rua Loureço Pinto, 196,9' andar/Conj. 903, Curitiba - PR, Aootor. Caracteristicas da olor 
Identificada pelo autor como: "Projeto de poltronas - cadeiras e mesas de apoio-, Trata-se do desenvolvimento o 
um projeto de arquitetura para mobiliário com design e componentes construtivos alternativos, basun 
diferenciados do padrão médio que se encontra no mercado. Esta série, de projetos visa oferecer aos profissiona 
da área de decoração e arquitetura e ao público consumidor novas opções de mobiliário. O que distingue a série é 

•""io 
Registros' 1.209 Proc. CF n. 0920/98. Interessados: Cláudia Maria de Souza Gomes do Amaral Corrêa, Arquiteta 
e Urbanista. CREA-SP n• 0601714483, com endereço à Rua Bela Cintra, 1466, Apto 101. São Paulo - SP. Autora 
Mana Vieira Bogéa, Arquiteta e Urbanista, com endereço à Rua Oscar Freire, 1753, Apto 71. A. São Paulo-SP. Co-
autora. Característica da obra: Identificada pelas autoras como: "Residência Luiz Marcelo Moncau e Mônica 
-rabio". Concebida para ocupação do Lote 15, quadra 40 da Rua 31 de Março (antiga Rua 24) - Morumbi - SP. 
Trata-sede uma residência unifamiliar em um único bloco, tendo como programa: Pavimento térreo, composto de 
garagem coberta para 03 (três) automóveis, jardim interno, asile para funcionário . três untes sociais, escritório e 
hometheater, servidos por copa, sanitários e solariam, pavimento superior composto por siada, servido por copa 

sanitária , depósito e terraço. Pavimento inferior, chapelaria. lavabo, sala lareira, sala jantar, living. copa /cozinha, 
lave 	dependências para funcionários, despensa e varanda. Área de lazer. composta por churrasqueira. 
pi 	adra de squash e vestiário. O projeto foi desenvolvido, visando aproveitamento das condições do terreno 
que 	anta acentuado declive, no qual Os pavimentos foram assentados, visando evitar grandes movimentações 
de terra. Na concepção construtiva estão previstas, estrutura em concreto armado, alvenaria de vedação com blocos 
cerâmicos, cobertura com lajes impermeabilizadas ou estrutura em madeira com telhas de barro e esquadrias em 
madeira. 

R 

Ma 	es, Engenheiro Civil. CREA-RJ n• 3.066/79 - 51t. Autor: Roberto Leocádoo Penna Chaves. Engenheiro 
Civil, CREA-121 n° 8585/67-5°R, com endereço à Rua Marques de São Vicente, 232/201. Rio de Janeiro - RJ. Co-
autor. Características da obra: Identificada pelos autores como: "Usina Hidrelétrica do Rio Grande - Santa Rosa 
II". Com localização nos Municipios de Bom Jardim e Cordeiro - Estado do Rio de Janeiro - RJ. Trata-se de um 
projeto desenvolvido a partir de um estudo de inventário e Anteprojeto de uma Usina Flidrelétrica no Rio Grande. 
cuja característica essencial é do desvio de parte das descargas do Rio Grande por uno sistema adutor atravessando 
um meandro do rio até uma casa de forra, de onde as águas do Rio Grande passam por tem canal de fuga: 
barragem-loral: Acerca de 8 km à juraste da Foz do Ribeirão Santo António. Tipo: Barragem de concreto. Sistema 
adutor de túnel direto da tomada d'água à casa de força. Local: Acerca de 6 km à joranie da foz do Ribeirão São 
Lourenço. O autuado salienta que este projeto apresenta-se como uona modificação introduzida na obra. já 
registrado no CONFEA, sob 809, Processo CF - 1566/93, e tem como objetivo, além das malharias de ordem 
técnica , apresentar, também, uma notável melhoria na questão do meio ambiente. eliminando-se obras nas encostas 
dos morros e evitando também entradas intermediárias no túnel. 
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DIÁRIO OFICIAL 	 SEÇÃO 1 	2: QUINTA-FEIRA, 25 FEV 1999 1 . 0  
seu esign valorizado, aliando a forma plástica, o conforto e a especificação de madeiras nativas que possuem o 
respalda, do 1BAMA, estas peças trazem uma nova gama de texturas e cores para os ambientes. A referida série 
divide-se basicamente em 03 (três) estilos: 1) que trabalha a madeira em peças maciças e laminadas, junto com o 
aluminio, possibilitando para esta última o uso de material reciclável para os componentes fundidos. 2) que usa 
basicamente a madeira era forma de compensado laminado em poltronas e mesas laterais. 3) Mesas de centro e 
laterais explorando técnicas de textura e relevo possiveis de serem feitas em madeira. 

Registro n.  1.221. Proc. CF n° 1.700/98. Interessados: Sérgio Moreira Dias Engenharia. Projetos e Consultorias 
Ltda., empresa registrada no CREA-RJ sob o n°90200994.0. CGC e 30.116.453/0001-49. cosa endereço á Av. das 
Américas 4.430 GR-303-Pane, Rio de janeiro - RI e . Sérgio Rabaça Moreira Dias, Engenheiro Civil. CREA-RJ 
n 7 21.402-0, com endereço à Av. Gal. Guedes de Fontoura, 1081. Cj. 01 - Rio de Janeiro - RJ. Autor. 

Carameristicas da obra; Identificada pelo autor como "Autodránno Internacional Nelson Piques - Projeto 
Revitalizarão". Trata-se do projeto de Revitalização do Autódromo Internacional Nelson Piques, conforme 
apresentado na Proposta Técnica, envelope "B", na Concorrência para Transferência de Gestão. atendendo ao 
Edital 003/98 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. Este projeto visa principalmente a 
atualização dos equipamentos. a modernidade, eficiência, conforto e segurança para o público. introdução de 
atividades comerciais e de serviços, aproveitamento e otimização dos espaços disponíveis. 

Registro n.  1.222. Processo CF n° 1.701/98. Interessados: Margareth Bastos Muniu, arquiteta, CREA-10 o° 
96123174-3, com endereço à Rua Dr. Mário Viana, 369/503-1, Niterói - RJ. Autora e Leonardo Barbosa Aguiar, 
arquiteto. CREA-RJ n.  9610039-3, com endereço à Rua Liberalina, 155, São Gonçalo - RI. Co - autor. 
Características da obrai Identificada pelo autor como: "Residência unifamiliar". Traia-se de um projeto de 
arquitetura para urna residência, com localização prevista para à Rua Gmtbo Gonçalves. 8ss. Santa Rosa - Niterói - 
RJ. com  uma configuração de estudo preliminar, onde poderiam haver pequenas inserções ou subtrações, dentro da 
escala proposta, sem contudo intervir diretamente na concepção do projeto básico. compos:o por: garagem para 02 
(dois) veículos, varanda, hall de entrada, salas de jantar, estar, sala para TV/Som, banheiro social, copa cozinha, 
despensa, varanda de fundos, dependências para empregado, pátio e piscina, no pavimento térreo; no segundo 
pavimento a composição prevê: um mezzanino, 02 (duas) subas com varandas e doses, e uma tuim casal, com 
maiores dimensões gerais, e estar Intimo; no último pavimento, composto por área de serviço. solicium, banheiro. 
varanda, um amplo escritório, e sala de TV/som e/ou biblioteca. Tudo caracterizando-se dentro de um contexto de 
configuração, plástica e de dimensionamento. utilização de materiais e acabamentos, segundo o autor, definidores 
dos critérios de originalidade do projeto. 

Registro n.  1.223. Proc. CF e 1.702/98. Interessada: Eliane Bevilacqua Lordello dos Santos Souza. arquiteta, 
CREA - ES n.  5032-0, com endereço á Rua Lauro Soares Machado, 205. Mula da Praia - Vitória - ES. Autora. 
Cora 	miem da obra: Identificada pela autora como: "Estudo preliminar para urbanização integrada dos bairros 
in 	o projeto Rota Manguaral". Trata-se de um projeto interdiscsplInar que visa unir os valores naturais, 

pai 	cos e culturais de Vitória, objetivando a criação de visitas monitoradas ao ecossistema manguezal, com 
Gris turísticos e ecológicos, integrando por meio de passeios de barco, o cais do hidroavião na orla do bairro Santo 
António á Ilha das Caieiras - tradicional bairro dos pescadores e desfiadeiras de siri, c Goiabeiras - tradicional 
bairro das paneleirm de barro. O estudo preliminar de urbanização integrada objetiva valorizar os aspectos comuns 
aos três bairros: A convivência com o ecossisterna de manguesal, o artesanato relacionado à pesca e aos mariscos e 

culinária Upica, visando ampliar esta integração, para o nivel urbanimico num tratamento dc projeto integrado. 
que busca suas referencias na identidade dos três bairros. 

Registro n.  1.224. Proc. a° 1.721/98. Interessado: Paulo Roberto Ceschin Foggiato. arquiteto, CREA - PR n' 
30.943. com  endereço à Rua Lourenço Pinto. 196/9.  andar e 1.903. Curitiba-PR. Autor. Caracterfsticas da obra 
Identificada pelo autor como: "Painéis pré-moldados para construção civil FLEXWALL."0 presente trabalhs 
refere-se ao projeto de um sistema de painéis pré-moldados em concreto, tipo alveolar considerando-se desde 
conceituação da linha de montagem, da fabricação destes, até os detalhes de modelagem de uda peça e o 
elementos necessários para a manipulação dos painéis na linha de montagem e no canteiro de obras. Este moia+, 
visa proporcionar a utilização destes elementos como vedação interna e caserna. em edificios residenciais 
comerciais, casas e sobrados possibilitando maior economia de tempo, evitando o desperdicio em canteiros de obr. 
e melhor acabamento da superficie base para pintura e outros materiais de revestimento. Os painéis possuen 
dimensões variáveis na largura e na altura (pé-direito) de acordo com o vão ser vencido. Estes painéis possuen 
rebaixos em suas extremidades superior e inferior para encaixe de guias metálicas. às quais serão fixadas oor mei, 
de parafusos. essas guias serão aparafusadas nas lagm e vigas, de modo a tornar a parede final uma superficie 
mas com a vantagem de permitir o seu rernanejamento de acordo com as necessidades de espaço. Estes rebaixo 
permitem a passagem de conduites para fiação elétrica e tubulação hidráulica de acordo com os respectivo 
projetos. Outra vantagem deste sistema é o seu uso em obras de estrutura convencional. (lajes e vigas). protendid. 
(ausência de vigas) e pré-fabricadas. A melhor caracteristica deste sistema é a de oferecer aos usuários deste 
imóveis, a solidez, conforto e segurança da alvenaria de tijolos tradicional. 

HENRIQUE LUDUVI CE 
Presidente do Conselho 

Poder Judiciário 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Diretoria-Geral 

DESPACHOS DO DIRETOR-GERAL 
Em 18 de fevereiro de 1999 

Processo ST.I a' 47E9/96. CONTRATADA: NOE - Núcleo OdontolOgico Especializado Ltda. OBJETO: Prestação de serviços 
odantolOgicos. FUNDAMENTO: An. 23, capta. da Lei n' 8.666/91 DATA DA AUTORIZAÇÃO: 17/02/99. DATA DA 
RATIFICAÇÃO: 18/02/99. Ratifico na fauna do An. 26. da Lei e 8.666/93. 
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Elaborada a partir dos relatórios da pesquisa "Estrutura e Organização do 
Poder Executivo Frente à Opção pelo Sistema de Governo", realizada pelo 
CEDEC (Centro de Estudos de Cultura Contemporânea), a obra baseia-se em 
análise bibliográfica estrangeira e nacional e em entrevistas com quadros 
superiores da Administração Federal, assessores parlamentares, acadêmicos e 
consultores da área. 

A ENAP (Escola Nacional de Administração Pública), com este 
trabalho, se propõe a aprofundar e sistematizar os estudos e análise sobre a 
situação atual da Administração Pública Brasileira, seus problemas e 
soluções, questão relevante no momento de consolidação da democracia, em 
que as instituições estão sendo repensadas. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Suely Izabel Correa Lima 

Enviado em: quinta-feira, 18 de outubro de 2007 07:37 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: SOLICITAÇÃO - TIS 

Conceição, 
Fineza atender com o fax da publicação. 
Suely 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: quarta-feira, 17 de outubro de 2007 11:34 
Para: Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO - TIS 

De: Marilene [mailto:marilene@tisseguranca.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 17 de outubro de 2007 10:32 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: SOLICITAÇÃO - TIS 

Bom dia, Srta. Suely! 

Conforme nossa conversa peço a gentileza de enviar-me por email a Publicação sobre a 
Habilitação das empresas que estão aptas a concorrerem para o processo de construção do Centro 
Administrativo do estado de Minas Gerais. 
Muito obrigada! 

T I S — Tecnologia, Inteligência e Planejamento em Segurança 
Marilene Silva 
Coordenadora de Negócios 
marilene@tisseguranca.com.br  www.tisseguranca.com.br  

55 (31) 3223-6111 ou (31) 9216-1141 

-,çE) 

18/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quarta-feira, 17 de outubro de 2007 11:42 
Para: 	'marilene@tisseguranca.com.br  
Assunto: 	ENC: SOLICITAÇÃO - TIS 
Prioridade: Alta 

Prezado(a) Senhor(a): 

Informamos que o processo esta com vista franqueada aos interessados do dia 15/10/2007 ao dia 
19/10/2007, a cópia solicitada poderá ser obtida pessoalmente na Sede da Codemig e será entregue a 
pessoa credenciada mediante recibo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

De: Marilene [nnailto:marilene@tisseguranca.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 17 de outubro de 2007 10:32 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: SOLICITAÇÃO - TIS 

Bom dia, Srta. Suely! 

Conforme nossa conversa peço a gentileza de enviar-me por email a Publicação sobre a 
Habilitação das empresas que estão aptas a concorrerem para o processo de construção do Centro 
Administrativo do estado de Minas Gerais. 
Muito obrigada! 

T I S — Tecnologia, Inteligência e Planejamento em Segurança 
Marilene Silva 
Coordenadora de Negócios 
marilene@tisseguranca.com.br  www.tisseguranca.com.br  

 

' 

 

55 (31) 3223-6111 ou (31) 9216-1141 

   

17/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODÈMIG 
Enviado em: quarta-feira, 17 de outubro de 2007 11:34 
Para: 	Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: 	ENC: SOLICITAÇÃO - TIS 

De: Marilene [mailto:rnarilene@tisseguranca.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 17 de outubro de 2007 10:32 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: SOLICITAÇÃO - TIS 

Bom dia, Srta. Suely! 

lio Conforme nossa conversa peço a gentileza de enviar-me por email a Publicação sobre a 
Habilitação das empresas que estão aptas a concorrerem para o processo de construção do Centro 
Administrativo do estado de Minas Gerais. 
Muito obrigada! 

T I S — Tecnologia, Inteligência e Planejamento em Segurança 
Mar/Iene Silva 
Coordenadora de Negócios 
marilene@tisseguranca.com.br  www.tisseguranca.com.br  

55 (31) 3223-6111 ou (31) 9216-1141 

17/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

i 	De: 	 Administrador do sistema 
-. Para: 	 marilene@tisseguranca.com.br  

Enviado em: 	 quarta-feira, 17 de outubro de 2007 11:42 
Assunto: 	 Entregue: NOTICE: mau l delivery status. 

Sua mensagem 

Para: 	marilene@tisseguranca.com.br  
Assunto: 	ENC: SOLICITAÇÃO - TIS 
Enviada em: 	17/10/2007 11:42 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

marilene@tisseguranca.com.br  em 17/10/2007 10:23 
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.CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

, De: 	 Marilene [marilene@tisseguranca.com.br] 
• Enviado em: 	 quarta-feira; 17 de outubro de 2007 11:03 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: SOLICITAÇÃO - TIS 

El 
A1T1531/W444 

(3) 
Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<marilene@tisseguranca.com.br> em 17/10/2007 11:41 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
17/10/2007 11:02 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Marilene [marilene@tisséguranca.com.br] 
Enviado em: quarta-feira, 17 de outubro de 2007 11:12 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Re: SOLICITAÇÃO - TIS 

Obrigada! 

Original Message 	 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
To: marilene@tisseguranca.com.br  
Sent: Wednesday, October 17, 2007 11:41 AM 
Subject: ENC: SOLICITAÇÃO - TIS 

Prezado(a) Senhor(a): 

Informamos que o processo esta com vista franqueada aos interessados do dia 15/10/2007 ao dia 
19/10/2007, a cópia solicitada poderá ser obtida pessoalmente na Sede da Codemig e será entregue a 
pessoa credenciada mediante recibo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

De: Marilene [mailto:marilene@tisseguranca.corn.br]  
Enviada em: quarta-feira, 17 de outubro de 2007 10:32 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: SOLICITAÇÃO - TIS 

Bom dia, Srta. Suely! 

Conforme nossa conversa peço a gentileza de enviar-me por email a Publicação sobre a 
Habilitação das empresas que estão aptas a concorrerem para o processo de construção do Centro 
Administrativo do estado de Minas Gerais. 
Muito obrigada! 

o T I S — Tecnologia, Inteligência e Planejamento em Segurança 
Marilene Silva 
Coordenadora de Negócios 
marilene@tisseguranca.com.br  www.tisseguranca.com.br  

55 (31) 3223-6111 ou (31) 9216-1141 

17/10/2007 
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Aviso de ErJitais 
Aquisição de Material 

Cemig Distribuição S.A. - CNPJ n° 06.981.180/0001-16 - Pregão Ele-
trônico: 530-G70383. Objeto: CABO CONDUTOR, para Aquisição 
Imediata, do tipo menor preço por hem atualizado, regime de contrata-
ção empreitada por preço unitário. Envio das propostas: Por meio do 
sítio www.canig.corn.br  - Portal de Compras da Canig, no período 
compreendido entre 01101 da data desta publicação e 7h30 de 08/11/07, 
data da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 9h. O pregão 
será realizado pela pregoeira juliana Moreira Rodrigues n" de pessoal 
50134, tendo conto equipe de apoio: Alexandre A. Medeiros Barbosa. 
Ir" de pessoal 51889 (que poderá atuar corno pregoeiro substituto) e 
Clarice Nogueira G. A. Pimenta - n° de pessoal 51707. Edital disponí-
vel a partir da data desta publicação no Portal de Compras da Cetnig, 
ou, de 2 a 6' feira, de 9h às 1111 e de 14h às 1711, na Superintendência 
de Material e Serviços - MS. à Avenida Barbacena, 1200- bairro Santo 
Agostinho - CEP: 30190-131. Belo Horizonte- MG. Belo Horizonte, 
10/10/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejamento e 
Aquisição de Material - Canig. 

Companhia Energética 
de Minas Gerais 

COMPANHIA ABERTA CNPJ 17.155.730000,64 

5cm 10 733.758.-X 

leloogeaen. 
pm Pd. CrdifilG 

28- Quinta-feira, 11 de Outubro de 2007 
	

DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 	 MINAS,GR,. 

ar.jvuG Companhia Energética 
de Minas Gerais 

COMPANHIA ABERTA CNPJ 17.15S.710/0001-64 

ruiu iç&u 

rosmn AT ,01111,1-as ao 	pellOt. ,uitipie Ocueole entre vali da data desta 
publicação e 7h30 de 25/10/07, data da realização do pregão. Abertura 
da sessão pública: 911. O pregão será realizado pelo pregoeiro Leandro 
Corrêa de Castro • de pessoal 56279, tendo como equipe de apoio: 
Helder Dias Soares • is° de pessoal 31028 e Aguimar de Jesus Vieira - 
ri" de pessoal 32612 (que poderá atuar txuno pregoeiro substituto). Edi- 
tal disponível a partir da dato desta publicação no Portal de Compras 
da Cernig, onde 2' a 6' feira, de 91, às 11h e de 14h às 17h, na Super- 
intendência de Material e Serviços - MS, à Avenida Barbacena, 1200 - 
bailio Santo Agostinho - CEP: 30190-131 Belo Horizonte - MG. 
Belo Horizonte, 08/1 0/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de 
'Planejumentoedkquisição de Material - Cernig. 

Aquisição de Material 
Pregão Eletrônico - MS/MT 500-G70372 
Companhia Energética de Minas Gerais - Ceinig - CNPJ n." 
17.155.730/0001-64 	Cemig Disvibuição S.A. - CNPJ n° 
06.981.180/0001-16 Cemig Geração e Transmissão S.A. - CNPJ n° 
06.981.176/000I.58. Esclarecimentos 1 publicado no Portal de Com-
pras da Cemig no dia 09/10/07 - Adendo 1 publicado no Portal de 
Compras da Canig no dia 09/10/07 - Belo Horizonte, 09 de outubro de 
2007,- Wagner Delgado Costa Reis. Gerente de Planejamento e Aqui-
sição de Material - CEMIG. 

Aquisição de Material 
A CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CNPJ n° 
06.981.176/0001-58 e a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ n° 
06.981.180/0001-16 - Pregão Eletrônico: 500-G70378. Objeto: BAN- 
CO BATERIAS ESTACIONÁRIAS., para Aquisição Imediata, do tipo 
menor preço por lote equalizado, regime de contratação einpreilodo por 
prego unitário. Envio das propostas: Por meio do sido 
www.cemig.com.br  Portal de Compras da Canig, no período com-
preendido entre 01101 da data desta publicação e 7h30 de 24/10/07, data 
da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 9h. O pregão será 
realizado Fero pregoeiro Ivan Moyses Figueiredo Manques. tf de pes-
soal 40978. tendo como equipe de apoio: Antonio Mareio Pires No-
gueira - 23026, Alexandre A. Medeiros Barbosa - n° de pessoal 51889 
(que poderá atuar corno pregoeiro substituto), Juliana Moreira Rodri-
gano - riu de pessoal 50134, leira de Sá Machado - rd' de pessoal 56269 
e Clarice Nogueira G. A. Pimenta - n° de pessoal 51707. Edital dispo-
nível a partir da data desta publicação no Portal de Compras da Conig, 
ou, de 2' a 6' feira, de 911 às 1111e de 1411 ás 17h, na Superintendência 
de Material e Serviços MS, r1 Avenida Barbacena, 1200- bairro Santo 
Agostinho. CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte, 
08/10/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejanento e 
Aquisição de Material - Cernis. 

Aquisição de Material 
Cernia r2:stribuição S.A. - CNPJ n° 06.981.180/0001-16 - Pregão Ele-
trônica' 530-G70377. Objeto: CABO CONDUTOR. paru Aquisição 
Imediata. do tipo menor preço por item equalizado, regime de contrata-
çáo emp,éitadu por preço unitário. Envio das propostas: Por meio do 
sítio www.cernig.com.br  Portal de Compras da Cemig, 110 perrOd0 
cornauendido entre 01,01 da data desta publicação e 71130 de 24/10/07, 
data da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 911. O pregão 
será realizado pela pregoeira Clarice Nogueira G. A. Pimenta - riu  de 
pessoal 51707, tendo coam equipe de apoio: Alexandre A. Medeiros 
Barbosa - Ir de pessoal 51889 (que poderá atuar como pregoeiro subs-
tituto) e Ivan Moyses Figueiredo Marques- ri" de pessoal 40978. Edital 
disponível a partir da data desta publicação no Portal de Compras da 
CanSg, ou, de 2' a 6' feira, de 9h as Ilh e de 14h rts 171,, na Superin-
tendência de Material e Serviços - MS, à Avenida Barbacena, 1200 - 
bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. 
Belo Horizonte, 08/10/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de 
Planejamento e Aquisição de Material - Cernia. 

Aquisição de Material 
Cernia Distribuição S.A. - CNN n° 06.981.l80/000l-16- Pregão Ele-
trônica: 530-G70379 Objeto: fitoteca, mídias e comutadores para 
AQUISiÇÃO IMEDIATA, do tipo menor preço por lote equalizado, 
regime de contraindo empreitada por preço unitário. Envio das pro-
postas: Por meio do sítio www.canigexun.br . Portal de Compras da 
Cemig, tto período compreendido entre 0h01 da data desta publicação e 
7h30 de 25/102007, data da realização do pregão. Abertura da sessão 
públic, 9h. O pregão será realizado pela pregoeira Irma de Sá Macha-
do - n" pessoal 56269, tendo corno equipe de apoio Reginaldo Sebe-
:nem Ferreira - n° pessoal 37574 e Alexandre A. M. Bru-bosa - tt pes-
soal 51889, que poderá atuar como pregoeiro substituto. Edital dispo-
nível a sucie da data desta publicação no Portal de Compras da Cerni?, 
ou, de a 6' feira, de 9h às 11h e de 14h às 17h, na Superintendêncra 
de Mamial e Serviços MS, à Avenida Barba-ene, 1200 • bairro Santo 
Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte. MG. Belo Horizonte, 

500a01.1 e ;moia lie compensação, acabanento com grano, capa e con-
tracapa. valor RS10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Dotação orça-
mentária: 8175700062-ADM-Serviços Gráficos Diversos. Prazo: 12 • 
(doze) meses a contar da assinatura. Data de assinatura: 12/092007. 

Licitane INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
-Consórcio Estarem Engenharia S/A e Blokos Engenharia Lida 
LOTE 2 
Motivo: ião etendinlent0 dos itens: 6.1.3 - a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subi- 
tens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7. 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c:3, suba., 3.2; 
LOTE 3 
Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 - a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subis 
tens 2.2, 2.3,2.4, 2.6, 2.7, 2.8.2.9. 2.10, e 2.11 e 6.1.4, subi tem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1.2 e 3: 
- Consórcio Schuhin Engenharia S/A - Constran S/A - Consentes e 

LOTEI 
OTEl 

Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 
4.1 e4.3 
LOTE

o tivo2 m não atendimento dos itens: 6.1.4, 6.1 e 6.1.4, c. 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 
Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b. I e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap 
Engenhai° S/A e Construtora Ferreiro Guedes S/A 
LOTE 1 
Motivo aio atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2 
Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e bem 
6.1.4, e.2 subitens 2.7 c 2.11 
LOTE 3 	 • 
Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2.e do item 6.1.4, c,l. e item 

Belo Horizonte, 10de 'outubro de 2007 • •, 	• 
• Comissão Especial de Licitação 	• 	. 

12cm 10 733.759 -g: 
elástica, distinalos à ampliação do sistema sie esgongin-to-sarátVio-d; Pouso Alegre/MG. • 
Fornesodor e Valor SAINT GOBAIN CANAITZAÇÃO' 
R$42.449.40 (Qumenta e dois mil quotrocenms e quarenta e nove mau .  • e quarenta centavos). 
Reconhecimento do situação: Ronaldo César Selim Superintendente .• 
de Apoio Logístico e Gehon Palmieri Abati, Diretor .rIssinc, Corpo-- 
retive. Ratificação do Ato: Matei° Nunes, Diretor - Presidente da
PASA MG: 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL 11'05.2007/0547 - PEM. 
Objeto: Conexões em PVC 
Dio da Licitação: 25 de outubits'dd 2007;,10-08:45 horas. Local: Rue 
Camisola, 606- Bairro Santo António - Belo HOrizonte:13dital dispo-
nível em: 11/10/2007. Mais infornaçoes: www.copasa.com.br  
Licitações e Compras/Pregão). 

PREGÃO PRESENCIAL SPAL ti" 05.2007A)565 - PPM 
Objeto: Cal Hidratada aio 20 kg. 
Dia do Licitação: 25 de outubro de 2007, Hora: 09:00 horas, à Rua Ca-
rungola, 606- Bairro &IMO António - Belo Horizonte. Edital disponí- 
vel em: 11/10/2007, no alta: www.copasacom.br  (link: LiCitSÇACS e 
Compros/E'regtio). 
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL ta 05.2007,0550 - PEM. 
Objeto: Porcas, Tubetes e AM/CIOS. 
Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007, tas 09:15 horas. Local: Rua 
Camisola, 606. Bairro Santo António - Belo Horizonte. Edital dispa-
nível an: 11/10/2007 Mais informações: www.copaso.com.br  
Licitações e Commus/Preg.). 

PREGÃO PRESENCIAL SPAL n°05.2007/0485 • PPM 
Objeto: Tubos em PVC. 
Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007, Hora: 14:30 horas, à R. Co-
rougola, 606 - Bairro Santo António. Belo Horizonte. Edital disponí- 
vel em: 11/10/2007, no sita: www.coposacombr (uni: Licitações e 
Compro/Pregão). 

. 	• 
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL 05.2•17/0562 • PEM. 
Objeto: Registros de Gaveta Chutos em Feno Fundido. - 
Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007, às 14:45 horas. Local: Rua 
Carangolo, 606. Bairro Santo Antônio 'Reto Horizonte. Edital dispo-
nível em: 11/10/2007 Mais informações: www.copasa.00rnbr (Ide 
Lieiuiçães e Compras/Pin.). 

•• 	•  

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n" 05.2 
Objeto: Hastes para Perfuração de_ Poços. 	 - • 
Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007, 	. Loéel: Rua', 
Corongolo, 606- Bairro Santo António Belo tiorizonte. Editordispo,J;'• 
nível em: 11/10/2007 Mais informaçôer,www.copisacom.br  
Licitações e Çompros/Pregttoj'. • .- 	• • ,  , 

RESULTADO DE LICITAÇÃO' 
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - n°05.2007/0422 
Objeto: Tampôes em Ferro Fundido. • 
Vencedores FUNDIÇÃO IMPERIAL LIDK por, o item 01, no Wdor 
de RS65.318.18 e CRISTAL FUNDIDOS LIDA para o item 02, itei 
valor de RS 11.364.50: 	. • 	 -• 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - n°05.2007/0463 - PEM 
Objeto: Tubos em PVC. 
Vencedor UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LIDA, para todos •oil 
itens, no valor de R$78.289,98. 

PREGÃO PRESENCIAL SPAL a' 05.2007/0428- PPI 
Objeto: Tubos em PVC. 
Vencedor UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LIDA para oidos 
itens, no valor de RS 487.875,02„ 	c.c.",•••• 

PREGÃO ELETRONICO__,SP4'ill 	/p440 
Objeto Pistas Suspensaisl'sjs7  
Vencedor: ARQUIMIG SISTEMAS-Ma"  ItiAltIOSI;i0A., 
dos os itens, no valor de ES .77,88O,00.:: 	i,.2a• 

Primeiro altivo ao Contrato 1376/2005. Contratado: Squadra Tecnolo-
gia em Software Ltda.. Objeto: I) Acrescer 7.500 (sete mil e quinhen-
tas) Unidades de Desenvolvimento de Sistemas ao quanitativo previsto 
no caput Cláusula Terceira e, conseqüentemente, ao Parágrafo Quin-
to da Cláusula Sexta: II) Erro razão do acréscimo de USDs, alterar o ve 
ror estinudo do maroto, constante da Cláusula Quinta, para 
R51.37e250,00 (uni milhão, trezentos e setenta e Seis ind e duzentos e 
cinqüenta reais . Data de assinatura: 04.10.2007. 

CCV-BF-I37.532. Pronessário Comprador Cordeiro Fios e Cabos Elé-
tricos Ltda. Objeto: Promessa de compra e venda de 02 (duas) cabina-
dores, decorrente da Concorrência BDMG-022/2007. Valor ES 
630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). Prazo: 36 (trinta e seis) me-
ses, contados a partir de 21/112007. Datada assinatura: 21/09/2007. 

Primeiro aditivo no Contrato 18522007. Contratada: J.DANIEL EN-
GENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual até o dia 
10 de novembro de 2007. Data de assinatura: 27.09.2007. 

16cm 10 733.771 -X 

iCCODEMIG 
Companhia de Desenvolvánento Econômico de Minas Gerais 

CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

Concorrência 05/2007 Processo Intenso 265/07 • 
Objeto - Contratação em regime de empreitada por preço global da 
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para 
implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 
Licitastes HABILITADOS para os lotes I, 2 e 3: . 
-Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e ConStrutora 
Barbosa Mello S/A 
-Consórcio Constraffles e Comércio Camargo Conta S/A, Mendes Ju-
nior Tmding e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
-Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS 
Lula, Construtoru Queiroz Gaivão S/A 

palannoW 
Extrato do A°. T.A. eo Contrato de Fornecimento 	,103/07.-.;  
EMG/SEDESE e Visual Sistemas Eletrónicos..Ltda - BH.12lgeitP 
ter °Anexo Ido Cotinatordo Ivestaçfio de serviço, oa,fOltiO,do,  dimeisto do SIN&Hmor06MG Partsomoszação•rlsõervkOs tiOS, 
tos de Atendimento 6:spwalie~:ddi-w,-cliii.NfiveiOttatiW." 
polia, conforme destiritil•t especitlea410;1)õANEX01 
sinoturaF09/10//07., •*-1-0,SCS.V.r.,' • t)=  

- 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTESEt DA:11.1~13,-. 
1. Extrato do 3' Termo Aditivo ao Convenio. n1568/2006.,  Partee,' .EMG/SEEloo-Mosioiple 

,leitede:28X/Mitembro'ile2007:41k 
'assinam. 
2. &nato do 3° Terno Aditive,o64.vmdcga"-fites 
EM 	HEJ e o .municímo de.Forntma.-MG~orriagyar 
gemia de 23 de Junho de 2007-ater23ila deionibio.2007:Vatit-Shi • non.: 20/06/2007. 	• 

2cm10133:739•r:Se;1  

SECRETARIA ISE ESTAD&DÉESPORTi4Nlisà•RIVENTLIDE.,,-  , 1. Retifica-se a publicação do dia 03/10/2013786gibe 44Voidgm102, do 
valor do convênio, celebrodo com o Muoickrlo_, 	.•;41oRtitintoia:e Secrat.,-g, 
teria de Estado de Esportes e da Juventude, daiEstaddlde Minas rseild0,' Onde se II, . Valor RSI 1.000,00 (onze mil reels), do449110.59.4abtift'i(' ria o'. 1531:27.812.689.4628.000133.40.41.101.1, con 
hm R512.900,00 (doze- mil tr -novecentos reais), Leia-se, 
R111.000,00 (onze • mil ;•••• reais), dotostoo - orçainerniria 
1531.27.812.689.4628.000133.40.48.80.1.1, -cgitnponida wdért 113 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos teals).•-: • 
2. Retificam o publicação do dia -09/10/200-.471% que se refere a Resolução n.°02-6/2007, Ondesé.lt Servidora Ana.~.l', 
mut de Magalhães Ventilo :tones; Mosp.1018282.23..eia-se:-~s2,-; Ana Cristina de MagoonitsitVembiotoPes. blasji2704984.4°,; un  

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORIES"'H DA JUVENTUDE 
I. Extrato do Convênio n°.1702007, EMG/SEEJ orr Liga Desportiva 
de landba do Município de Jonadbg • MG. ..0106: apoio finaniSeins•sw`, 
para Pagamento de traasPone de ode., apisição de Undonixa,e!:oba 
para participação no 'Campeonato Minero de Futebol -dej 
Prazo: 03 meses a contar da dota da GSSIII41ura.-,Valon -RSJ 
(quinze mil «e- sminse mais).",Dotaçõs 
27.812.282.4535:0001:3.3"43Ell3$sl, 
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ÁCCODEMIG 
Companhia é Datanvolvimento Económico da Mn,, GerMs 

RECIBO 

Recebi cópia da ATA DE HABILITAÇÃO e seus anexos da Concorrência 05/2007, 

Processo Interno 265/07, que tem por objeto a execução das obras e serviços de 

engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas 

necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2007. 

José Antônio de Pá • ua — Cl- MG-1.283.938 

CONSÓRCIO: MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A; 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A e SANTA 

BARBARA ENGENHARIA S.A 

CPEUmcsb. 

  

  

Rua Aimores, 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quarta-feira, 17 de outubro de 2007 09:10 
Para: 	'drummondjose@ig.com.br' 
Assunto: 	ENC: Concorrência Pública Centro Administrativo 
Prioridade: Alta 

Prezado Senhor: 

Informamos que o processo esta com vista franqueada aos interessados do dia 15/10/2007 ao dia 
19/10/2007, a cópia solicitada poderá ser obtida pessoalmente na Sede da Codemig e será entregue a 
pessoa credenciada mediante recibo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

De: Jose Geraldo Drummond [mailto:drummondjose@ig.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 16 de outubro de 2007 17:02 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Concorrência Pública Centro Administrativo 

Á Comissão de Licitação 
A/C-Srta Suely Izabel Correa Lima 

Gostaria que esta douta Comissão de Licitação me encamihasse todas as Atas e O resultado da 
referida Licitação pois vou acompanhar par e passo todo esse Processo Licitatório. 

Atenciosamente, 

José geraldo drummond 
Te1-99967642/97083624 

MG-693.001/SSPMG 

CC-Tribunal de Contas 
Ministério Público 

25/1/2008 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODÉMIG 

Enviado em: quarta-feira, 17 de outubro de 2007 08:13 
Para: 	Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: 	ENC: Concorrência Pública Centro Administrativo 

Controle: 	Destinatário Entrega 	 Ler 

Suely Izabel Correa Lima Entregue: 17/10/2007 08:13 Lida: 17/10/2007 08:14 

De: Jose Geraldo Drummond [mailto:drummondjose@ig.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 16 de outubro de 2007 17:02 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Concorrência Pública Centro Administrativo 

9 Á Comissão de Licitação 
A/C-Srta Suely Izabel Correa Lima 

Gostaria que esta douta Comissão de Licitação me encamihasse todas as Atas e O resultado da 
referida Licitação pois vou acompanhar par e passo todo esse Processo Licitatório. 

Atenciosamente, 

José geraldo drummond 
Te1-99967642/97083624 

MG-693.001/SSPMG 

CC-Tribunal de Contas 
Ministério Público • 

25/1/2008 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 17 de outubro de 2007 0910 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

, 

 

ATT13856.bd (393 ENC: Concorrência 
B) 	Pública Cent... 

Notification. 
This is an automatically generated Delivery Status 

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

drummondjose@ig.com.br  

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Jose Geraldo Drummond drummondjose@ig.com.br] 
Enviado em: terça-feira, 16 de outubro de 2007 17:02 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Concorrência Pública Centro Administrativo 

Á Comissão de Licitação 
A/C-Srta Suely Izabel Correa Lima 

Gostaria que esta douta Comissão de Licitação me encamihasse todas as Atas e O resultado da 
referida Licitação pois vou acompanhar par e passo todo esse Processo Licitatório. 

Atenciosamente, 

José geraldo drummond 
Te1-99967642/97083624 

MG-693.001/SSPMG 

CC-Tribunal de Contas 
Ministério Público 

25/1/2008 
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ÁCCODEMIG 
Competia de Desemoloimento Econômico de Pus Gerais 

RECIBO 

Recebi cópia da ATA DE HABILITAÇÃO e seus anexos da Concorrência 

05/2007, Processo Interno 265/07, que tem por objeto a execução das obras e 

serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 

equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 

Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2007. 

  

  

  

c- LLuu,>Q.J 

 

Angelo, enise Franco — CREA 65173/D 
CONSÓRCIO: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A, 

IR 	CONSTRUTORA y LTDA e CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A 

CPEL/mcsb. 

Rua Aimorés, 1,697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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CODEMIG 
Companhia de DosenvoMmente Econômico de Minas Gerais 

9.171 SSP G 
E S.A 

Jad 

RECIBO 

Recebi cópia da ATA DE HABILITAÇÃO e seus anexos da Concorrência 

05/2007, Processo Interno 265/07, que tem por objeto a execução das obras e 

serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 

equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 

Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2007. 

CPEUmcsb. 

  

  

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  





JADER CAMPOS DANIEL 

derente de Conta 
Diretoria de Vendas Corporativo 

Oi: 31 31 8807 6798 Av. Afonso Pena, 
Tel.: 31 31 3229 2069 4001 • 10° andar 
Fax: 31 31 3229 2715 Serra 30130-008 
jdanieleoi.net.br  Belo Horizonte MG 
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Belo Horizonte, 16 de outubro de 2007 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
Dra. Suely Izabel Correa Lima 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Prezados Senhores: 

Venho por meio deste, solicitar a ATA DE HABILITAÇÃO  da Concorrência 05/2007 da 
CODEMIG, processo interno 265/07. 

Atenciosamente, 



1 
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,CCODEMIG 
Companhia de Desemohimento Econômico de Minas Gerais 

RECIBO 

Recebi cópia da ATA DE HABILITAÇÃO e seus enexos da Concorrência 05/2007, 

Processo Interno 265/07, que tem por objeto a execução das obras e serviços de 

engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas 

necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2007. 

Marild Maria Parreira Monteiro — Cl kl-1.525.641 SSPMG 

CONSÓRCIO: ESTACON ENGENHARIA S.A E BLOKOS ENGENHARIA 
LTDA 

CPELlmcsb. 

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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CODEMIG 
Companhia*, Desenvolvimento Económico de Mins Geral, 

RECIBO 

Recebi cópia da ATA DE HABILITAÇÃO e seus anexos da Concorrência 

05/2007, Processo Interno 265/07, que tem por objeto a execução das obras e 

serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 

equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 

Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2007. 

J,sé Antônio Gomes — Cl — M 4.200.930 SSPMG 

CONSÓRCIO: SCHAHIM ENGENHARIA S.A e CONSTRAN S.A — 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

CPEL/mcsb. 

  

  

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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CODEMIG 
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Suely Isabel - Presidente Especial de Licitação 
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Schahin Engenharia S.A, 
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documento, 
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Schahiln 
CONSÓRCIO SCHAHIN-CONSTRAN 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - CODEMIG 

Ref.: Concorrência no 05/2007 
Processo Interno no 265/07 

Prezados Senhores, 

O Consórcio SCHAHIN-CONSTRAN, localizado à Rua Vergueiro, no 2.009, vila Mariana, São 

Paulo/SP, CEP 04101-905, neste ato, representada pelo Sr. Antonio Armando Alves 

Ferreira Filho, portador da Carteira de Identidade Registro Geral no 073865072-0 

expedida pelo MEx./PE e CREA/PE no 13.000/O, INDICA, como representante qualificado a 

retirar a Ata com as razões técnicas do julgamento de habilitação da concorrência em 

epígrafe, o Sr. José Antonio Gomes, portador da Carteira de Identidade Registro Geral no 

M4M0930 expedida pela SSP/MG e CPF no 627.243.046-91. 

São Paulo, 17 de outubro de 2,007. 

A 

45:!....e.l..1:, Praller ." r di  
.., 

C ' .., • RCIO SCHAHIN-CONSTFtAN ///itr 
bulia Armando Alves Ferreira Filho 

Representante Legal do Consórcio 
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HICROFILlifE No.1.804.143 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 

5;CHAHIN ENGENHARIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede no municipio de São Paulo - SP, na Rua Vergueiro, 2009, 40 andar, Vila 
Mariana, devidamente inscrita no CNPUMF sob o n° 61.226.890/0001-49, com 
seus atos constitutivos consolidados registrados na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - JUCESP sob n°. 35300321979, em 24.03.05, na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo (JUCESP), neste ato representada por seu Diretor, Dr. 
MILTON TAUFIC SCHAHIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da 
cédula de identidade R,G, n° 3.176.250-5-SSP/SP e do C.P.F./M.F. n° 
045.341.748-53, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço 
comercial na Rua Vergueiro, no 2.009, doravante denominada simplesmente 
"SCHAHIN"; 

2 - CONSTRAN SJA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, com sede na Av. 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre II - 40 andar, Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob no. 61.156.568/0001-90, com seus atos 
constitutivos consolidados registrados na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo - JUCESP sob n°, 308,265/04-0, em 21/06/04 e posteriores alterações 
registradas na JUCESP sob os nos. 350.986/05-8, em 30/11/05 e 365,681/05-
2, em 16/12/05, na forma de seu estatuto social e de conformidade com a 
referida consolidação, neste ato- representada por seus Diretores 
Presidente/Técnico e Administrativo/Financeiro/Comercial, Drs. JORGE 
ALBERTO AUN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 
Identidade RG no. 3.804.073-6-SSP/SP e do CPF no, 374.154.178-87 e JOSÉ 
ROBERTO BERTOL/, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP no, 
26.688, portador da cédula de identidade RG no. 3.089.000-SSP/SP e CPF no, 
612.472,518-53, doravante denominada CONSTRAN; 

SCHAHIN e CONSTRAN doravante denominadas simplesmente "PARTE" ou 
"PARTES"; 

Considerando: 

Que a CODEMIG- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 
MINAS GERAIS, doravante denominada simplesmente CODEMIG, está 
promovendo processo licitatório, sob a modalidade Concorrência, de número 
05/2007, para ccintratar a execução das obras e serviços de engenharia, 
inclusive fornecimento, montagem e instalac'ão de equipamentos e sistemas 
necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas 
Gerais, doravante denominada LICITAÇÃO; 

Que as PARTES são detentoras de ampla experiên ia na prestação de serviços 
requerida, e têm interesse em participar dessa Concorrência em consórcio 

_ 	,:forrniado por elas; g 

1 
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Teni entre si justo e contratado, nos termos do disposto na Lei 8.666/93, o 
prel,ente INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE 
CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, doravante denominado simplesmente 
Compromisso, que ajustam segundo as cláusulas e condições adiante 
dispostas: 

ÇkáltSULA PRIMEIRA - OBJETO E DENOMINAÇÃO  

Pelo presente Compromisso, as PARTES se comprometem a se consorciar 
para participar do processo licitatório objeto do CONVITE N°  05/2007, Lotes 
1, 2 e 3, divulgado pela CODEM/G, em todas as suas etapas, apresentando 
proposta Unica, e, caso seja esta adjudicada, a firmar o CONTRATO DE 
CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, observados os termos do que dispõem a Lei 
6.404/76, em especial seus artigos 278 e 279, comprometendo-se a dar cabal 
cumprimento a todas as obrigações assumidas por força deste instrumento, 
que celebram em caráter irrevogável e irretratável. 

Parágrafo único - Fica desde já estabelecido que o CONSÓRCIO não adotará 
denominação própria, distinta da das PARTES. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LIDERANÇA DO CONSÓRCIO  

A SCHAH/N fica designada como empresa líder do CONSÓRCIO, com poderes 
de epresentação do mesmo junto CODEMIG, respeitado o quanto previsto 
na cláusula oitava abaixo. 

Parágrafo Primeiro - Não obstante liderança a ser exercida pela SCHAHIN, 
todas as decisões que venham a obrigar e/ou onerar as demais PARTES, 
deverão ser assumidas pela empresa líder somente após obtido o consenso 
formal entre as CONSORCIADAS, 

Parágrafo Segundo - As deliberações em nome do CONSÓRCIO serão 

tomadas pelas CONSORCIADAS sempre por unanimidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXCLUSIVIDADE  

As PARTES que compõem o CONSÓRCIO obrigam-se, por este instrumento, a 
não integrar outro consórcio, a não participar isoladamente na Licitação 
referida na cláusula primeira, nem a apresentar proposta para participação sob 
qualquer forma em conjunto com outra empresa. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA  

As PARTES responderão conjunta e solidariamente, perante a CODEM/G, por 

todos os atos por elas praticados, seja durante as fase da licitação ou durante 
a execução do contrato, que dela eventualmente deco a, bem como isolada e 
solidariamente pelas exigências de ordem fiscal e ad Inistrativa, trabalhista, 

/ LJ 	
2 
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previdenciária e ambiental pertinentes ao objeto da licitação, até a conclusão 
final dos trabalhos que vierem a ser contratados com o Consórcio. 

CLÁUSULA QUINTA - DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE 

Dec.:aram as PARTES que não alterarão a 
CONSÓRCIO ou, sob qualquer forma, será 
expressa anuência da CODEMIG, nem 
asseguraram a sua habilitação. 

constituição ou composição do 
esta modificada, sem prévia e 
alterarão as condições que 

amsui.A SEXTA - DA NATURgZA DO coNsópqo 

Pari os fins cio consórcio, as empresas que dele participam não se constituem, 
nem se constituirão, em pessoa jurídica diversa da de seus integrantes, sendo 
apenas a reunião das PARTES comprometidas, por este instrumento, a 
colaborar na apresentação de proposta e, caso seja ela adjudicada, na 
execução do contrato, mantida a personalidade jurídica própria de cada PARTE, 
não adotando denominação própria diversa de seus partícipes, 

Parágrafo único - As PARTES assumem inteira responsabilidade peia 
inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na LIC/TAÇÃO e, 
ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem por elas 
apl.( sentados, 

CLAUSULA SÉTIMA - DA COMPOS/CÃO DO CONSÓRCIO  

Na hipótese da adjudicação da proposta apresentada pelo CONSÓRCIO, 
composição do mesmo será a seguintes: 

a 

a) SCHAFITN: 
	

510/0 (cinqüenta e um por cento); 

b) CONSTRAN: 
	

49% (quarenta e nove por cento). 

Parágrafo tinico*- a eventual retirada de qualquer das PARTES do presente 
Compromisso, e do CONSÓRCIO que venha a ser constituído, somente será 
possível mediante prévio acordo e consenso entre as PARTES. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS REPRESEPTANTES LEGAIS  

São indicados como representantes legais do consórcio: 

(1) liDENIR ARTUR VEIGA,  brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, 
inscrito no CREA sob o n° 29069/D, portador da céd la de identidade R.G. n° 
3.580.230 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ F sob o n° 370,701.778-
87, (2) ANToNTO ARMANDO ALVES FERREIRA 1LHO,  brasileiro, casado, 

genheiro civil, inscrito no CREA sob o n° 13.0001  , portador da cédula de 
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HICMFILME No.1,004.1.0 

• 

ich ntidade R.G. n° 073.865.072-0, expedida pelo MEX./PE, e inscrito no CPF/ 
MF sob o n° 193.371.754-87, ambos domiciliados na Capital do Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Rua Vergueiro, 2009, (3) DAV/D DE JESUS 
sua, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA sob o n° 
5060151916, portador da cédula de identidade R.G. n° 18.803.801-2, 
expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 076,456.768-33 e (4) 
PAULO RUBENS FATTE FILHO,  brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito 
no CREA sob o n° 0600551205, portador da cédula de identidade R.G. n° 
4.233.695 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 913.142.408-
20, ambos domiciliados na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1830, 
Torre 2, 4° andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP,' com poderes para, sempre o 
representante (1) ou (2) em conjunto com o representante (3) ou (4), assinar 
propostas técnica e comercial, documentos de habilitação, representar o 
Consórcio nos atos de abertura de licitação, apresentar recursos e 
impugnaç5es, assinar credenciais, assinar atas, e praticar todos os demais atos 
necessários ao cabal desempenho do presente mandato, sendo vedado o seu 
substa beleci mento. 

CLÁUSULA NONA — DO INSTRUMENTO DEFINITIVO  

Caso a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO venha a ser adjudicada, 
obrigam-se as PARTES a promover, no prazo de até 3 (três) dias antes da 
celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio na Junta 
Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos, cuja duração será a mesma 
prevista como prazo de conclusão do objeto da LICITAÇÃO, que deverá 
observar os dispositivos legais aplicáveis, as cláusulas do edital acima referido 
e todos os termos deste COMPROMISSO. 

Parágrafo único - O Instrumento de Constituição de Consórcio, supra 
referido, será aprovado por quem tenha competência, em cada uma das 
PARTES, para autorizar a alienação de bens do ativo fixo. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

Este Compromisso de Constituição de Consórcio é firmado por prazo 
indeterminado, vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando, 
automaticamente, rescindido caso ocorra qualquer dos seguintes fatos: 

• Seja proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou 
judicial, de inabilitação do CONSÓRCIO; 

• Seja proferida decisão, de que não caiba-  recurso administrativo ou 
judicial, de desclassificação do CONSÓRCIO; 

• Após esgotados todos os recursos, adminis rativos e judiciais, na 
hipótese de adjudicação de proposta ofertada or outro concorrente ou 
no caso de anulação) cancelamento da LiCitaça ; 

4 
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lete.R.T 	lileRGFILSE No.1.204.143 

• 
Após celebrado e registrado o instrumento de constituição de consórcio 
e, que se refere a Cláusula Nona, que substituirá este para os fins de 

direito. 

gálniu 
O CONSÓRCIO, para os fins da licitação, adotará provisoriamente como 
endei eço o da sede de sua Líder, localizado na Rua Vergueiro, 2009, Município 
e Estddo de Sáo Paulo, até que seja definido o endereço definitivo, caso seja 

vencedor do certame. 

CiÁljSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO  

• 

Elegem, as PARTES, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste 
instrumento, o foro da Comarca da Cidade de São Paulo - SP com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justas contratadas as PARTES firmam este instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e para .um só efeito, juntamente com duas 
testemunhas a tudo presentes. 	- ( ') 

São Paulo, 28 de agosto de 2007. .$ 
•:À o tt  7.4 i  

eS' 	 / 

CHAHIN ENGENHARIA S/ 
Milton Taufic Schahi 

R 

STRAN SJA - CONSTRUç ES E COM RO 
José Robe 

Jorge A erto Aun 
rtoli- 

.4  HAS: 	A 

--U111VOMMICLIKOMIF•F • 

(9:0, 
ray'n Gr 

9.^.'t&se 	123S—Isí 
Rua quirim de And cle, 237 - 1.. Ao 0. 

TESTEM 

1)N 
Paulo Roberto Fe 

Ikeeweeçou anua core SP econdffirra 
SCH.~. da que qou're. 

Sie Faulo, Cape á,'It9 dije igoild de Int. 	‘Ndor recebido 113 	4,30 

F..te tem._ 	_da verdade AR.EI BARRITO DASP NA - Er, el,:t 

...,..,Mida mr.tnte ..0.,  .,.5.0:,,utrro icidade.e.los ptIVK por .e!rbo.  1421.080303201r 2941 

última página do instrumento Particular de Compromisso de Constitui00 de Consórcio 'firmado entre 
$çhahin Engenharia 5/A e Constran S/A - Construções e Comércio em 28 de agosto de 2007 

t• 	.--. 

e: n mo mando Alves 	Filho 

G: 073865072-0-MEX/PE 
CPF/MF: 193. 71. 54-87 

Ferreira 
APTTAL • SP 
040-010 - Centro - 

eno 

eçe,14, MILTON TfticrfiC 

2) Nome: David 	Jesus Silva 
RG: 18.803.80 -2-SSP/SP 
CPF/MF: 076.456.768-33 
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TIT ANDRADE 
GUTIERREZ 

Construtora Andrade Bohner SA 

'Mário Sérgio Mafra Guedes 
I Diretor Comercial 

Av. Contorno, 8.123 • Cidade Jardim 
30110-937 . Belo Horizonte • MG 
Tel: 31 3290 6630 • Fax: 31 3290 6659 
mario.guedes@agnet.com.br  
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./CCODEMIG 
Companhia de Deonvohdronto Ecorkko de Minas Gerais 

RECIBO 

Recebi cópia da ATA DE HABILITAÇÃO e seus anexos da Concorrência 

05/2007, Processo Interno 265/07, que tem por objeto a execução das obras e 

serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 

equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 

Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2007. 

Mário SercilÇ3g' 	fra elued — CREA 16789/D-MG 
• • 

CON ÓRCIO: CONST UTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A; VIA 
EN ENHARIA S.A E CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A 

CPEL/mcsb. 

  

  

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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/CCODEMIG 
Companhia de DesenvoMmento Econõrnin de Minas Gereis 

RECIBO 

Recebi cópia da ATA DE HABILITAÇÃO e seus anexos da Concorrência 05/2007, 

Processo Interno 265/07, que tem por objeto a execução das obras e serviços de 

engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e 
sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de 

Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2007. 

Marcus de Castilho Souza 
CONSÓRCIO: CONSTRUTORA CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A, 

Convap Engenharia S.A e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A 

CPEL/mcsb. 

  

  

Rua Aimorés, 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



. 



CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
AT.: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
BELO HORIZONTE - MG 

REF.: CONCORRÊNCIA N2  05/2007 
PROCESSO INTERNO N2  265/07 

CREDENCIAMENTO 

O CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES, constituído pelas empresas 
CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
61.584.223/0001-38, CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob 
o n2  17.250.986/0001-50 e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n2  61.099.826/0001-44, estabelecido em São Paulo, Capital, na Rua Bela 
Cintra, n2  24- 12  andar, designa como seu representante o senhor Marcus de 
Castilho Souza, portador da cédula de identidade CREA/MG n2  8078/D, para 
representá-lo, perante essa Companhia, com poderes para fazer vistas ao processo 
da licitação e retirar cópias do relatório que fundamentou a decisão dessa D. 
Comissão em inabilita 	te consórcio no certame em tela. 

São Paulo, 11 de outbro de 2.007. 

S 	ana Cab arcos Pawletta 
° 816.967-X 

Representante do Consórcio 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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São Paulo, 11 d 07 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
AT.: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
BELO HORIZONTE - MG 

REF.: CONCORRÊNCIA N2  05/2007 
PROCESSO INTERNO N2  265/07 

CREDENCIAMENTO 

O CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES, constituído pelas empresas 
CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n2  
61.584.223/0001-38, CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob 
o n2  17.250.986/0001-50 e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n2  61.099.826/0001-44, estabelecido em São Paulo, Capital, na Rua Bela 
Cintra, n2  24- 12  andar, designa como seu representante o senhor Marcus de 
Castilho Souza, portador da cédula de identidade CREA/MG n2  8078/D, para 
representá-lo, perante essa Companhia, com poderes para fazer vistas ao processo 
da licitação e retirar cópias do relatório que fundamentou a decisão dessa D. 
Comissão em inabilitar este consórcio no certame em tela. 

Su na abarcos Pawletta 
N° 6.816.967-X 

Represe nte do Consórcio 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: segunda-feira, 15 de outubro de 2007 11:49 
Para: 	'ojunior@ferreiraguedes.com.br' 
Assunto: 	ENC: A/C Comissão Especial de Lcitação - Dra. Suely Correa Lima 
Prioridade: Alta 

Prezado Senhor: 

Informamos que o processo esta com vista franqueada aos interessados do dia 15/10/2007 ao dia 
19/10/2007, a cópia solicitada poderá ser obtida pessoalmente na Sede da Codemig e será entregue a 
pessoa credenciada mediante recibo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

De: Olavo Junior [mailto:ojunior@ferreiraguedes.com.br]  
• Enviada em: segunda-feira, 15 de outubro de 2007 09:51 

Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: A/C Comissão Especial de Lcitação - Dra. Suely Correa Lima 

Prezada Dra. Suely Correa Lima, presidente da Comissão Especial de Licitações. 

Venho por meio deste, solicitar a ata de habilitação da concorrência 05/2007 da CODEMIG, processo interno 
265/07. 

Atenciosamente 
Olavo Junior 
Construtora Ferreira Guedes S.A 

15/10/2007 
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.- 
\) CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Olavo Junior [ojunior@ferreiraguedes.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 15 de outubro de 2007 09:51 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	A/C Comissão Especial de Lcitação - Dra. Suely Correa Lima 

Prezada Dra. Suely Correa Lima, presidente da Comissão Especial de Licitações. 

Venho por meio deste, solicitar a ata de habilitação da concorrência 05/2007 da CODEMIG, processo interno 
265/07. 

Atenciosamente 
Olavo Junior 
Construtora Ferreira Guedes S.A 

15/10/2007 
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. CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 15 de outubro de 2007 11:49 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

     

     

     

     

     

A1T09492.bd (407 ENC: A/C Comissão 
Especial de ... 

Notification. 
	This is an automatically generated Delivery Status 

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

ojunior@ferreiraguedes.com.br  

• 

1 
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Lida: A/C Comissão Especial de Lcitação - Dra. Suely Correa Lima 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Olavo Junior [ojunior@ferreiraguedes.conn.br] 
Enviado em: segunda-feira, 15 de outubro de 2007 11:48 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Lida: A/C Comissão Especial de Lcitação - Dra. Suely Correa Lima 
Prioridade: Alta 

Sua mensagem 

Para: ojunior@ferreiraguedes.com.br  
Assunto: ENC: A/C Comissão Especial de Lcitação - Dra. Suely Correa Lima 
Enviada: 15/10/2007 11:49 

foi lida em 15/10/2007 11:47. 

15/10/2007 





Untitled Document 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: segunda-feira, 15 de outubro de 2007 09:00 

Para: 	'egj@cetestminas.com.br  

Assunto: 	ENC: Ata de habilitação das empresas - CR 05/2007 

Prioridade: Alta 

Prezado Senhor: 

Informamos que o processo esta com vista franqueada aos interessados do dia 15/10/2007 ao dia 
19/10/2007, a cópia solicitada poderá ser obtida pessoalmente na Sede da Codemig e será entregue a 
pessoa credenciada mediante recibo. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

De: Elias Guimarães [mailto:egj@cetestminas.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 17:09 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Ata de habilitação das empresas - CR 05/2007 

Conceição, 

Gentileza nos enviar cópia da Ata de habilitação das empresas participantes (consórcios) da concorrência 
05/2007. 

Atenciosamente, 

CETEST 	 
fOI tJFIOflE 0W ^j74,1,e11.  

Elias Guimarães Jorge 
55 31 2112-1050 
55 31 9737-0692 
egj@cetestminas.com.br  
www.cetestminas.com.br  

15/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 15 de outubro de 2007 09:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

ATT08517.txt (393 	ENC: Ata de 
13) 	labilitação das em... 

This 
Notification. 

is an automatically generated Delivery Status 

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

egj@cetestminas.com.br  

• 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Elias Guimarães [egj@catestminas.com.br] 
Enviado em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 17:09 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Ata de habilitação das empresas - CR 05/2007 

Conceição, 

Gentileza nos enviar cópia da Ata de habilitação das empresas participantes (consórcios) da concorrência 
05/2007. 

Atenciosamente, 

ifir,HCETEST 
Elias Guimarães Jorge 
55 31 2112-1050 
55 31 9737-0692 
egj@cetestminas.com.br  
www.cetestminas.com.br  

15/10/2007 
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C/PAIG Companhia Energética 
de Minas Gerais 

COMPANHIA ABERTA CNPJ 17.1533304001.64 

Aviso de Editais 
Aquisição de Murerial 

Cemig Distribuição S.A. - CNPJ e 06.98 I . I 80/000 I•16 - Pregão Ele-
trônico: 530-070383. Objeto: CABO CONDUTOR, para Aquisição 
Imediata. do tipo menor peço por item eq ual imiti. regime de comina-
ção empreitada por preço unitário. Envio das propostas: Por meio do 
sítio www.cnnig.combr - Portal de Compras da Cernis, no período 
compreendido entre 0h01 da dam desta publicação e 7h30 de 08/11/07, 
duro do realização do pregão. Abertura da sessão pública: 9h. O pregão 
será realizado pela pregoeira Juliana Moreira Rodrigues - tf' de pessoal 
50134. tendo conto equipe de apoio: Alexandre A. Medeiros Barbosa. 
11.  de pessoal 51889 (que poderá atuar corno pregoeiro substituto) e 
Clarice Nogueira G. A. Pimenta - de pessoal 51707. Edital disponí-
vel a partir da dota desta publicação no Portal de Compras da Cemig, 
ou, de r a 6 feira, de 9h as 11h e de 14h às 17h, na Superintendência 
de Material e Serviços. MS. à Avenida Boi-buena, 1200- bairro Santo 
Agostinho- CEP: 30190-131. Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte. 
10/10/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejamento e 
Aquisição de Material - Cenas. 

Sem 10733.758.X 

CCINTRAM ,odupr, da ecnag. tio 1.el Iodo compicencom entre 111101 da data desta publicação e 7h30 de 25/10/07, data da realização do pregão. Abertura 
do sessão público: 9h. O pregão será realizado pelo pregoeiro Leandro 
Correu de Castro • n" de pessoal 56279, tendo como equipe de apoio: 
Helder Dias Soares - a" de pessoal 31028 e Aguimar de Jesus Vieira - 
o' de pessoal 32612 (que poderá atuar conto pregoeiro substituto). Edi-
tal disponível a partir da data desta publicação no Portal de Compras 
da Cernis, ou, de 2' a 6' feira, de 9h às Ilh e de 14h às 1711, na Super-
intendência de Material e Serviços. MS, à Avenida Bort:acena. 1200 - 
bruno Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. 
Belo Horizonte 08/10/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de 
Planejorneritoe.Aquisioio de Material. Cernia. 

Aquisição de Material 
Pregão Eletrônico - MS/MT 500-G70372 
Companhia Energé6ca de Minas Gerais - Cernis 	CNPJ n.' 17.155.730/0001-64 	Cemig Distribuição S.A. - CNPJ n° 
06.981.180A)00/ -16 - Cernia Geração e Transmissão  S.A • CNP./ n' 
06.981.176/0001-58 - Esclarecimentos I publicado no Portal de Com-
pras da Cernis no dia 09/10/07 - Adendo I publicado no Portal de Comprou da Cernis no dia 09/10/07 - Belo Horizonte. 09 de outubro de 
2007. - Wagner Delgado Costa Reis. Gerente de Planejamento e Aqui-
sição de Material. CEMIG. 

Aquisição de Material 
A CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CNPJ n° 
06.981.176/0001-58 e a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ n' 06.981.180/0001-16 - Pregão Elenónime 500-070378. Objeto: BAN-
CO BATERIAS ESTACIONÁRIAS, poro Aquisição Itnediato, do tipo 
menor preço por lote equalizado, regime dc coimando empreitada por 
preço unitário. Envio das propostas: Por rneio do sítio 
www.remigiombr, Porra! de Compras da Canis, no período com-
preendido mire 01:01 da data desta publicação e 7h30 de 24/10/07, data 
do realização do pregão. Abertura da sesseo pública: 9h. O pregão será 
realizado pelo pregoeiro Ivan Moyses Figueiredo Manques. Ir de pes-
soal 40978, tendo como equipe de apoio: Antonio Mareio Pires No-
gueira. 23026, Alexandre A. Medeiros Barbosa- rn'de pessoal 51889 
(que poderá atuar como pregoeiro substituto). Juliana Moreira Rodri- 
gues - n' de pessoal 50134, luxa de Sá Machado - a' de pessoal 56269 	implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 	

C em. 1 /10/2007, rio arte: www.copamcombr 	Licitações e e dar-ice Nogueira G. A. Pintenta - tm.  de pessoal 51707. Edital dispo_ 	Licitantes HABILITADOS para os lotes 1.2 e 3: . 	
Comprus/Pregao). 

ou. de 2' a 6' feira, de 9h às 1 lhe de 141: às 17h, na Superintemlência 
nível a partir da data desta publicação no Portal de Compras da Canis, 

Barbosa Mello S/A 
-Consórcio Andrade Gutierrez SIA, Via Engenharia S/A e Conátrutom PREGÃO ELETRÔNICO SPAL e 05.200710562 - P13M. de Material e Serviços - MS, Avenida Barbarem. 1200 - bairro Santo 	 Objeto: Registro. de Gaveta Chorem em Feno Fundido. -Consórcio Construçães e Comércio Camargo Correu SIA, Mendes Ia- 	Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007, tis 14:45 horas. Local: Rua 

Agostinho - CEP.: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte, 	/lio' pudill8 En8e.hmi° S/A e Seno akbe. E.8.1)4ne 5/A 08/1 097. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejamento e 	 Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital dispo- ArniiSição de Material - Cemig. 	 Lida, Construtora Queiroz Goiva° S/A 
-Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A. Construtora OAS 	nível em: 11/10/2007 Mais informaçães: WWw.copasocom.br  0ink: Lidtaçóm e Compras/Pregão). 

CEMIG Companhia Energética 
de Minas Gereis 	. 

Co/Asnos. ABERTA. CNPJ 0.15n730.0001.64 

28- Quinta-feira, 11 de Outubro de 2007 40  DIÁRIO  DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICIOES DE  TERCEIROS 
Aquisição de Material 	 Licitante INABILITADO pura os lotes 2 e.3. , 	Cernia F. stlibuição S.A. - CNPJ n° 06.981.180/0001-16 - Pregão Ele. 	-Consórcio Estaion Engenharia S/A e Blokos Engenharia Lula 

	

530_070377. Objeto: CABO CONDUTOR paru A uisi •ão 	LOTE 2 

Objeto: Porcas, Uberes e Arruela.. 
Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007. tu 09:15 horas. Local: Rua 
Cornada 606 • Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital dispo- nível em: 11/10/2007 Mais informaçôew anoW.CONSLCOin.br  (link: Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 	Licitações e Compras/Pregão). CODEM1G 

- RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 	PREGÃO PRESENCIAL SPAL 13" 05.2007/0485 - PPM Conoenencia 05/2007. Processo Interno 265/07 . 	 Objeto: Tubos em PVC. Objeto - Contratação em regime de empreitado por preço global da 	Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007, Hora: 14:30 horaa, ti Rua Ca- execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 	magote. 606. E.C. Sente António. Belo Hoesonte Edi 	. montagem e iustalaçâo de equipamentos 	 • 

(doze) meses o contar do assinatunx Dotada assinatura: 12/09/2007. 
mentfuia: 817570

0062-ADM-Servioas Gráficos Diversos. Prazo: 12 . Fornecedor e Valor: SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LIDA: 
RS42.449.40 (Quarenta e dois mil quatrocenjos e quarenta e nom reais 	...444'''  Primeiro aditivo ao Contrato 1376/2005. Contratado: Squadm Tecnolo- 	Reconhecimento da situaçao: Ronaldo Cem: Salles, Superintendente 	PPlár 949.f0,9,4 d'"éril" 

e quarenta centavos). 	 toada AtendiMen10 do 
gia em Software 1-ala. Objeto: I) Acrescer 7.500 (tete mie quinhen. 	de Apoio Logístico e Gehon Palneeri Abati. Diretor de.~ Corpo- 	mann  1)9/10407., 	- tas) Unidades de Desenvolvimento de Sistemas ao quantitativo previsto 	raiva. Ratificação do Ato: Márcio Nunes, Diretor. Presidente da CO• no nom da Cláusula Terceira e, conseqüentemente, ao Parágrafo Quin- 	PASA MG: lodo Cláusula Sexta; II) Em razão do acréscimo de USDs, alterar o va- lor 	 , -. 

	

estimado do contraio. constante da Cláusula Quinta, pana 	AVISO DE LICITAÇÃO R$1.376.250,00 0111 milhão, trezentos e setenta e seis mil e duzentos e 	PREGÃO ELETRÔNICO SPAL a' 05.2007/0547 - PEM. cinqüena reais . Data de assinatura: 04.10.2007. 
.. Objeto: Conr•vrãos  em PVC 

Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007;14 0$:45 horas. Local: Rua CCV-BF-137.532. Promissário Comprador Cordeiro Fios e Cabos Elé- 	Camngola, 606 - Bairro Santo Antônio -Belo Horizonte. Bina) dispo- mancos Lula. Objeto: Proinessa de compra e venda de 02 (duas) cobice- 	nível em: 11/10/2007. Mais informaçôn: www.copase.combr (link: domas, deoorrente da Concorrência BDMG-022/20(17. Valor R$ 	LicitaçÕes e Cornpros/Pregão). - 630.000,00 (seiscentos e ulmo mil reais). Primo: 36 (trinta e seis) me- 
ses, contados a partir de 21/11/2007. Data de assinatura: 21/09/2007. 	PREGÃO PRESENCIAL SPAL n' 05.2007/0565 • PPM 	•• Objeto: Cal Hidratas& alto 20 kg. Primeiro aditivo ao Contrato 1852/2007, Contratada: 1.DANIEL EN- 	Die da Licitação: 25 de outubro de 2007, Hora: 0900 horas, it Rua Co GENHAR1A LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual até o dia 	rangola, 606- Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponi- 10 de novembm de 2007. Datado assinatura: 27.09.2007, 	 vel em 11/10/2007, no site: www.copamcom.br  (link: Licitações e 

	

16mn I0733771 -X 	Compras/Presno). 
PREGÃO -ELETRÔNICO SPAL C 05.2007/0550 - PEM. 

mediata do tipo menor preço por nein equalizado, regime de contrata-
ção einpreitodo por preço unitário. Envio das propostas, Por meio do 
sítio www.cemig.coln.br  - Portal de Compras da Cernis, no período 
compreendido entre 01101 da data desta publicação e VOO de 24/10/97, 
data da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 911. O pregôo 
será realizado pela pregoeira Clarice Nogueira G. A. Pimenta - a" de 
pessoal 51707, tendo como equipe de apoio: Alexandre A. Medeiros 
Barbosa - n' de pessoal 51889 (que poderá atuar como pregoeiro subs-
tituto) e Ivon Moyses Figueiredo Marques - ri* de pessoal 40978. Edital 
disponível a partir da data desta publicação no Portal de Compras da 
Cernis, ou, de 2' a 6' feira, de 9h às Ilh e de I4h as 171,, na Superin-
tendêncio de Material e Serviços - MS, à Avenida Barbacena, 1200 - 
bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. 
Belo Horizonte, 08/1 0/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de 
Planejamento e Aquisição de Material - Cemig. 

Aquisição de Material 
Cemig Distribuição S.A. - CNP., n" 06.981.180/000I -16 - Pregão Ele-
trônico: 530-070379 Objeto: fitoteca, mídias e comutadores para 
AQUISIÇÃO IMEDIATA, do tipo menor preço por lote equalizodo, 
regime de contratação empreitada por preço unitário. Envio das pro-
postas: Por meio do sítio www.cemig.combr.  - Portal de Compras da 
Cernis, no período compreendido entre 0h01 da data desta publicação e 
7h30 de 25/10/2007, data da realização do pregão. Abertura da sessão 
pública: 9h. O pregão será realizado pela pregoeira is-na de Sá Macha-
do - if pessoal 56269, tendo como equipe de apoio Reginaldo Sebo-
mamar Ferreira - pessoal 37574 e Alexandre A. M. Barbosa - pes-
soal 51889. que poderá atuar como pregoeiro substituto. Edital dispo-
nível a partir da data desta publicação no Portal de Compras da Cernis, 
ou, de r a 6' feiro, de 91, às 11h e de 1411 às 171,, na Superintendência 
de Material e Serviços - MS, ti Avenida Barbarem, 1200- bairro Santo 
Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte, 

is, • , ac..J alento com grampo, capa e con-
[rampa. Valor RS10.800.00 (dez mil e °item:lies mái.). Domçlb °NA- 

/CCODEMIG 

Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3. a2: 6.1.4, c, 2 e seus subi-
tens 2.2. 2.4, 2.6, 2.7. 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitern 3.2; • 
LOTE 3 
Motivo: nao atendimento dos itens: 6.1.3- a.2 e 6.1.4.c, 2, e seus subi-
mos 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4. subirem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1.2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Construa S/A - Construçães 
Comércio 
LOTE 1 
Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, hl, 6.1.4, c,2, e c,4, subirem 
4.1 e4.3 
LOTE 2 
Motivo: não atendimento dos itr.ns: 6.1.4, b.1 e 6.1.4. c, 3 subitem 3. 
LOTE 3 
Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b. I e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

Consórcio Construcap CCPS Engenharia e COMErCi0 SIA, Coam! 
Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 
Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2 
Motivo ntio atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 
6.1.4, e.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 
Motivo não atendimento do item 6. L4, b, 2 e do item 6.1.4, c.I. e item 
6.1.4, c,2 sublima 2.7 e 2.11. 

Belo Horizoate, 10 de morbo., dra2007 
Comissão Especial de Licitação - • 

12cm 10731759 -X 

eldstica, destinados à ampliação do sistema de eagotrunen. 	mn-iZIAJCie Pouso Alegre/MG. 

e 

3. 

Extrato do I' T.A. ao Contrato de FOrneCiMentO dl. 103/07 

MINAS.GERAiLipApORNQA  
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL a' 05.2007/0553 • PEM. 
Objeto: Hastes para Perfuração de Paços. 
Die da Licitação: 25 de outubro de 2007. to- 14:15 honra Local: 
Cangote, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo klorixonte. Edital d 
nível em: 11/10/2007 Moia informaôn: •Ire,w1v.coproacom.hr  Licitabes e Compras/Preglio).-  . 

RESULTADO DE LICITAÇÃO- 
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL. 05.2007/0422,4MAC,, 
Objeto: impõe. em Ferro Fundido. 	• 
Vencedores FUNDIÇÃO-IMPERIAL LTDA.-paa o item 01, mi' 
de R565.318,18 e CRISTAL FUNDIDOS VIDA para o item e valor de RS 11.364.50. 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL • C05.2007/0463 -PEM 
Objeto: Tubos em PVC. 	 • 
Vencedor UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LIDA, para rock 
itens, no valor-de   R578.289,98. 

• 
PREGÃO PRESENCIAL SPAL 11'05.2007/0428 • PPI 	• Objeto: Tubos em PVC. 
Vencedor: UNOCANN TUBOS E CONEXOS LIDA para Ode.' itens, no valor de Ri 437.875,02, 	 - . 
PREGÃO EurrRONigl.. 
Objeto: Pastas Suscites:, 	- 	, 
Vencedor ARQU IG SISTEMASMOB~OS3,785A; 
dos o. item, no valor de R.8.77.880,00,• 	• .,:: 

A D 

EMG/SEDESE e Visual Sistemas Eletreeicoalada. 

SECRETARIA DE DE ESTADO DE ESPORTES E DA JiJVENfrjl 1. Extrato do 3.  Termo Aditivo ao Convado: C668/2006: Partes EMG/SEElco-Masair4itirk 
eianer2~S6Sesiibirer 

EMG/SEFJ 	municfpio de FOODkii - MG).• 	•-• 

2"4. gero 2dogi°93(2"  Termino , - 
gencia de 23 de Junho tk 2007-ana3-do dezenibro20672'D•iifLla n 	 W arrar 20,06/2007. 

2cM80133.739 
SECRETARIA DE ESTADOCE~E.IVE~_ 

valor do convenio, celebrado com o M • 	IhRitttaiiTe a Seca> 
I. Retifica-te a publicação (Mirto 102921tIariereettec#2.dc 

terna  de Estado de &portes e daluannude. Fritada& Minn OesrUle 
Onde ae . Valor: R$11.000,00 fonte nul reais), dotação:~ ria 	1531:27.812.689.4628.0001.3.3.40.41.10.1.1, coa rraurjalct 
RS 

sei 1120012:00900.0(3.(docemn
inE, usai,),

evecerttott 	Leia-as: 
 dootçlri 	

ubui 
41.550031..2007.8~12.6,6092128.. 

 quminibumiro, reais).,600~".. 	v$bç RS 
2. Retifica-ae a publicação do dia 05410,20Wpdefz' 

se 
ruma 

da remma&.fere ReakovIrohkanm•0262004. 0~101.  

Ana Cristina de MaplidicaVecebiálesmttarspgrE.796,Rt; 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORIESE DA JUVENTUDE 
L Extrato do Convenio C.170/2037, EAIG/SFE1 tratiga Desponiva 
de Jenaãba do MunicfpM de Mn& - M

"

GOb

'
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r"""d"rd"~"".9*dic"
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Prazo: 03 meses a conter da data da maintabirão,-,,yakr:: 
(quinze mil e quine, reeia),-,. Doentio 2/.812.2814535E001 	 q E 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:13 
Para: 	'Aasilva@construcap.com.br  
Cc: 	bercio@constran.com.br  ; 'antoniocarlos@constran.com.br; 

'eduardo.camargo@camargocorrea.com.br  ; 'dalva@construcap.com.br  ; 
Icfarias@construcap.conn.br; 'flnario.guedes@agnet.com.br; 'omorais@cbmsa.conn.br'; 
'arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 'adf@odebrecht.com'; 'elias.costa@oas.com'; 
'alvim@queirozgalvao.com'; Inoronha@queirozgalvao.come; 'convap.bh@convap.com.br; 
'mariaamelia@estacon.com.br; 'engenharia@mendesjunior.com.br; 
'dj.silva@santabarbarasa.com.br; 'natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; 
'afferreira@schahin.com.br'; 'carlosb@grupovia.com.br; 'proposta@grupovia.com.br; 
letícia@blokos.com.br; '001.comercial@constran.com.br  

Assunto: 	Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 
Prioridade: Alta 

Sr. André Antunes da Silva, 
Relativamente à presente solicitação temos a esclarecer: 
Na conformidade do parágrafo 5° do artigo 109 da Lei de Licitações: "Nenhum prazo de recurso, 
representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com 
vista franqueada ao interessado." 
Do edital decorre que o licitante terá o prazo de 05(cinco) dias uteis para interpor recurso, contado da data 
da intimação do resultado (item 11.2) e ainda que, na contagem dos prazos estabelecidos excluir-se-á o dia 
de inicio e incluir-se-á o do vencimento (item 11.7) 
Assim, na forma da Lei e do Edital, do resultado da habilitação publicado hoje (dia 11.10.07) os licitantes 
terão o prazo legal de cinco dias úteis para recorrer, prazo este que terá inicio no dia 15.10 e termo no dia 
19.10.07 conforme intimação da publicação encaminhada por fax em cumprimento do item 8.3 do edital. 
No prazo recursal, de 15.10 a 19.10, conforme intimação encaminhada, os autos estarão com vista 
franqueada aos interessados, restando cumprido o dispositivo legal que determina que durante o decurso do 
prazo de recursos os autos estejam com vista franqueada, integrante do já referido parágrafo 5° do artigo 
109 da Lei de Licitações. 
Resta cumprida, em face de tanto, a ressalva efetivada de que "o prazo recursal somente poderá ter inicio 
após a efetiva disponibilidade dos documentos", uma vez que, quando do inicio do prazo recursal e até seu 
termo, os autos estarão disponíveis para consulta. 
No dia 15.10, a partir das 8 horas e até as 18 horas do dia 19.10.07 estamos à disposição de V.Sa., 
Informamos, outrossim, que o presente expediente está sendo encaminhado com cópia para todas as 
participantes do certame. 
Atenciosamente, 

Suely Izabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação da CODEMIG 
Concorrência 05/07 - Obras e Serviços de impaIntacão do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

De: Andre Antunes Da Silva [mailto:Aasilva@construcap.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 13:16 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Solicitação de cópias 

Ilmo. Sr. ****** 

DD. Presidente da Comissão de Licitações da CODEMIG 

Concorrência Pública n° 05/2007 

  

11/10/2007 
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CONSTRUCAP — CCPS — ENGENHARIA E COMÉRCIO S. A., 

empresa líder do CONSÓRCIO CONSTRUCAP — CONVAP — FERREIRA GUEDES, 

por seu representante legal, comparece respeitosamente perante V. Senhoria para 

requerer lhe sejam fornecidas, com a maior brevidade, cópias a) da decisão que a 

inabilitou para o certame, bem como b) da fundamentação técnica e c) pareceres em que 

se baseou a referida decisão. 

A Requerente ressalta a necessidade de que tais cópias lhe sejam 

fornecidas com urgência,  tendo em vista que a decisão relativa à fase de habilitação dos 

licitantes foi publicada em diário oficial do dia 11.10.2007. 

De qualquer modo, ressalva que o prazo recursal somente poderá ter 

início após a efetiva disponibilidade dos documentos ora requeridos (art. 109, §5°, da Lei 

110 8.666/93). 

Pede Deferimento. 

São Paulo, 11 de outubro de 2007. 

Construcap — CCPS — Engenharia e Comércio S. A. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

• 

11/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: ENC: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 
Prioridade: Alta 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:13 
Para: 'Aasilva@construcap.com.br  
Cc: laercio@constran.com.br'; 'antoniocarlos@constran.com.br'; 'eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; 
'dalva@construcap.com.be; 'Icfarias@construcap.com.be; 'mario.guedes@agnet.com.br'; 
'omorais@cbmsa.com.be; 'arodrigues@ferreiraguedes.conn.br'; 'adf@odebrecht.com'; 'elias.costa@oas.com'; 
'alvim@queirozgalvao.com'; 'inoronha@queirozgalvao.com'; 'convap.bh@convap.com.br'; 
'mariaamelia@estacon.com.br'; 'engenharia@mendesjunior.com.br'; 'dj.silva@santabarbarasa.com.br'; 
'natalia.almeida@santabarbarasa.com.br  ; 'afferreira@schahin.com.br'; 'carlosb@grupovia.com.be; 
'proposta@grupovia.conn.br; letícia@blokos.com.be; '001.comercial@constran.com.br  

io Assunto: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 
Prioridade: Alta 

Sr. André Antunes da Silva, 
Relativamente à presente solicitação temos a esclarecer: 
Na conformidade do parágrafo 50  do artigo 109 da Lei de Licitações: "Nenhum prazo de recurso, 
representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com 
vista franqueada ao interessado." 
Do edital decorre que o licitante terá o prazo de 05(cinco) dias uteis para interpor recurso, contado da data 
da intimação do resultado (item 11.2) e ainda que, na contagem dos prazos estabelecidos excluir-se-á o dia 
de início e incluir-se-á o do vencimento (item 11.7) 
Assim, na forma da Lei e do Edital, do resultado da habilitação publicado hoje (dia 11.10.07) os licitantes 
terão o prazo legal de cinco dias úteis para recorrer, prazo este que terá início no dia 15.10 e termo no dia 
19.10.07 conforme intimação da publicação encaminhada por fax em cumprimento do item 8.3 do edital. 
No prazo recursal, de 15.10 a 19.10, conforme intimação encaminhada, os autos estarão com vista 
franqueada aos interessados, restando cumprido o dispositivo legal que determina que durante o decurso do 
prazo de recursos os autos estejam com vista franqueada, integrante do já referido parágrafo 50  do artigo 
109 da Lei de Licitações. 

4. 	Resta cumprida, em face de tanto, a ressalva efetivada de que "o prazo recursal somente poderá ter início 
após a efetiva disponibilidade dos documentos", uma vez que, quando do início do prazo recursal e até seu 
termo, os autos estarão disponíveis para consulta. 
No dia 15.10, a partir das 8 horas e até as 18 horas do dia 19.10.07 estamos à disposição de V.Sa., 
Informamos, outrossim, que o presente expediente está sendo encaminhado com cópia para todas as 
participantes do certame. 
Atenciosamente, 

Suely lzabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação da CODEMIG 
Concorrência 05/07 - Obras e Serviços de impalntação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

be: Andre Antunes Da Silva [mailto:Aasilva@construcap.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 13:16 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Solicitação de cópias 

Ilmo. Sr. ****** 

DD. Presidente da Comissão de Licitações da CODEMIG 

11/10/2007 
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Concorrência Pública n° 05/2007 

CONSTRUCAP — CCPS — ENGENHARIA E COMÉRCIO S. A., 

empresa líder do CONSÓRCIO CONSTRUCAP — CONVAP — FERREIRA GUEDES, 

por seu representante legal, comparece respeitosamente perante V. Senhoria para 

requerer lhe sejam fornecidas, com a maior brevidade, cópias a) da decisão que a 

inabilitou para o certame, bem como b) da fundamentação técnica e c) pareceres em que 

se baseou a referida decisão. 

A Requerente ressalta a necessidade de que tais cópias lhe sejam 

fornecidas com urgência,  tendo em vista que a decisão relativa à fase de habilitação dos 

licitantes foi publicada em diário oficial do dia 11.10.2007. 

De qualquer modo, ressalva que o prazo recursal somente poderá ter 

início após a efetiva disponibilidade dos documentos ora requeridos (art. 109, §5°, da Lei 

8.666/93). 

Pede Deferimento. 

São Paulo, 11 de outubro de 2007. 

Construcap — CCPS — Engenharia e Comércio S. A. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

11/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Andre Antunes Da Silva [Aasilva@construcap.com.br] 

Enviado em: quinta-feira, lide outubro de 2007 13:16 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Solicitação de cópias 

Ilmo. Sr. ****** 

DD. Presidente da Comissão de Licitações da CODEMIG 

Concorrência Pública n° 05/2007 

CONSTRUCAP — CCPS — ENGENHARIA E COMÉRCIO S. A., 

empresa líder do CONSÓRCIO CONSTRUCAP — CONVAP — FERREIRA GUEDES, 

por seu representante legal, comparece respeitosamente perante V. Senhoria para 

requerer lhe sejam fornecidas, com a maior brevidade, cópias a) da decisão que a 

inabilitou para o certame, bem como b) da fundamentação técnica e c) pareceres em que 

se baseou a referida decisão. 

A Requerente ressalta a necessidade de que tais cópias lhe sejam 

fornecidas com urgência,  tendo em vista que a decisão relativa à fase de habilitação dos 

licitantes foi publicada em diário oficial do dia 11.10.2007. 

De qualquer modo, ressalva que o prazo recursal somente poderá ter 

inicio após a efetiva disponibilidade dos documentos ora requeridos (art. 109, §5°, da Lei 

8.666/93). 

Pede Deferimento. 

São Paulo, 11 de outubro de 2007. 

Construcap — CCPS — Engenharia e Comércio S. A. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

11/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Andre Antunes Da Silva [Aasilva@construcap.conn.br] 
Enviado em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 11:43 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Solicitação de Relatório de Julgamento de Licitação 

Prezados Senhores, 

CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, empresa líder do Consórcio CONSTRUCAP-
CONVAP-FERREIRA GUEDES, vem pela presente solicitar cópia integral do Relatório que fundamentou a 
decisão dessa D.Comissão em inabilitar o consórcio citado, no certame CO 005/2007, conforme informado 
nesta data, e ainda, por estar aberto o prazo recursal, em face da referida decisão. 

Grato 

André Antunes 

• Mensagem potencialmente qualificada corno documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

(131?-Y 

11/10/2007 
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LICITANTES DA CONCORRÊNCIA 05/07 - CENTRO ADMINISTRATIVO DE MG - CAMG 

N EMPRESA CONTATO E-MAIL TEL FAX 

1 Constran S.A. Construções e Comércio S.A Luiz Roberto Menin 
irl .comercialCconstran.com.br: (11) 3405-8000 (11) 3405-8097 
laercioCconstran.com.br:  

2 Construcap -CCPS Engenharia e Com. S.A. Dalva Aparecida Grolla 
dalvaa construcap.com.br:  (11) 3017-8000 (11) 3107-2216 
IcfariasCconstrucao.com.br:  

3 Construções e Com. Camargo Corrêa S. A. Eduardo de Camargo Silva eduardo.camarooCcamaroocorrea.com.br  (31) 3432-9696 (31) 3432-9696 

4 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. Mário Sérgio Mafra Guedes mario.ouedesCaonet.com.br  (31) 3290-6640 (31) 3290-6659 

5 Construtora Barbosa Mello S.A. Ovania Avelar de Paula Morais omoraisCcbmsa.com.br  (31) 3490-3637 (31) 3490-3642 

6 Construtora Ferreira Guedes S.A. Armando Rodrigues dos Santos arodriouesOferreiraguedes.com.br  (11) 3068-8555 (11) 3068-8555 

7 Construtora Norberto Odebrecht S.A. Angela Denise Franco adfOodebrecht.com  (31) 3516-1601 (31) 3516-1675 

8 Construtora OAS Ltda Elias Bichara Costa elias.costaCoas.com  (31) 3226-2400 (31) 3226-2400 

9 Construtora Queiroz Gaivão S. A. Antônio de Oliveira Alvim 
alvimCoueirozoalvao.com:  (31) 3269-5800 (31) 3269-5833 
inoronhaeaueirozaalvao.com:  

10 Convap Engenharia e Construções Ltda Flávio Lima Vieira convap.bheconvap.com.br  (31) 3621-3833 (31) 3621-1798 

11 Estacam Engenharia S.A. Maria Amélia Rodrigues Cavalheiro mariaameliaCestacon.corn.br  (21) 2544-8043 (21) 2544-6155 

12 Mendes Júnior Trading e Eng. S.A. José Marcos Cardoso Costa enoenhariaCmendesjunior.com.br  (31) 2121-9508 (31) 2121-9499 

13 Santa Barbara Engenharia S.A. Djaniro Silva 
disilvaesantabarbarasa.com.br  , (31) 2121-7870 (31) 2121-7890 
natalia.almeidaCsantabarbarasa.com.br:  

14 Schahin Engenharia S.A. Armando Ferreira Filho afferreiraeschahin.com.br  (11) 5576-8573 (11) 5576-8235 

15 Via Engenharias. A. Carlos Eduardo Rezende Braga 
carlosbCorupoNiia.com.br; (31) 3286-2768 (31) 3286-2833 
pr000staCaruoovia.com.br  

16 Blokos Engenharia Ltda Antônio Takeo Kumata leticiaablokos.com.br  
(11) 3040-6601 
(2713334-5528 

(11) 2142-9305 
(271 3334-5514 

Página 1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postnnaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:13 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

E 
ATT06274.bd (671 

B) 

Notification. 

    

    

Esclarecimentos 
sobre solicita... 

This is an automatically generated Delivery Status 

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

laercio@constran.com.br  
antoniocarlos@constran.com.br  
001.comercial@constran.com.br  • 

C_o 
	5 . o  r.   

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Antonio Carlos [antoniocarlos@constran.com.br] 
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 16:27 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

A1T06662.Ixt(444 
El) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<Aasilva@construcap.com.br> em 11/10/2007 15:12 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
11/10/2007 16:26 

0'1) 

ODE 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Para: 
Enviado em: 
Assunto: 

Assunto: 
Enviada em: 

Administrador do sistema 
Icfa rias@construcap. com. br; dalva@construca p. com  . br; Aasilva@construcap.com.br  
quinta-feira, lide outubro de 2007 15:14 
Entregue: Delivered: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

Aasilva@construcap.com.br  
laerdo@constran.com.br; antoniocarlos@constran.com.br; eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; 
dalva@construcap.com.br; Icfarias@construcap.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; 
arodrigues@ferreiraguedes.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; 
inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; engenharia@mendesjunior.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; 
carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br; letícia@blokos.com.br; 001.comercial@constran.com.br  
Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 
11/10/2007 15:13 

Sua mensagem 

Para: 
Cc: 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Icfarias@construcap.com.br  em 11/10/2007 15:14 
dalva@construcap.com.br  em 11/10/2007 15:14 • 	Aasilva@construcap.com.br  em 11/10/2007 15:14 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Andre Antunes Da Silva [Aasilva@construcap.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:30 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

Sua mensagem 

Para: 
	

Aasilva@construcap.com.br  
Assunto: 

foi lida em 11/10/2007 15:30. 

• 

1 



• 



-CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Liliane Costal Farias [Icfarias@construcap.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:15 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

Sua mensagem 

Para: 	Icfarias@construcap.com.br  
Assunto: 

foi lida em 11/10/2007 15:15. 

• 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:13 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1T06290.txt (421 Esclarecimentos 
13) 	sobre solicita... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

eduardo.camargo@camargocorrea.com.br  

- 

• 

1 



• 

• 



• 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mario Sergio Mafra Guedes [mario.guedes@agnet.com.br] 
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:30 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

Sua mensagem 

Para: 	mario.guedes@agnet.com.br  
Assunto: 

foi lida em 11/10/2007 15:30. 

• 

s 

1 



• 

• 



-CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 1C13 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1T06298.ba (399 Esclarecimentos 
B) 	sobre solicita... 

Notification. 
	This is an automatically generated Delivery Status 

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

mario.guedes@agnet.com.br  

• 

1 



• 

• 



- CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:13 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

E.] 
ATT06282.1xt (389 Esclarecimentos 

B) 	sobre solicita... 
This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

omorais@cbmsa.com.br  

.n 

150-p 
1 



• 

• 



•CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, lide outubro de 2007 15:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

3 E 
ATT06226.txt (413 Esclarecimentos 

B) 	sobre solicita... 
This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

arodrigues@ferreiraguedes.com.br  

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 1513 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT06266.bd (383 Esclarecimentos 
B) 	sobre solicita... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

  

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

adf@odebrecht.com  

• 

e 

1 



1 

• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:13 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

EI 

   

   

   

ATT06250.t4 (387 Esclarecimentos 
B) 	sobre solicita... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

  

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

elias.costa@oas.com  

• 

1 



á 



tPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Elias Bichara Costa [elias.costa@oas.com] 
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:39 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

Sua mensagem 

Para: 	elias.costa@oas.com  
Assunto: 

foi lida em 11/10/2007 15:39. 

• 

• 

1 



• 



`CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Postmaster@queirozgalvao.com  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:15 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 RELAY: 

Prioridade: 	 Alta 

L:1 
ATT06242.bd (627 Esclarecimentos 

B) 	sobre solicita... 
This is an automatically generated Delivery Status 

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

ç—L) 	 LiçiC) 	- 

11/ 

1 



, 

• 

O 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Antonio de Oliveira Alvim [alvim@queirozgalvao.com] 
Enviado em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 18:00 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

Return Receipt 
Your 	Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 
doctunent: 
was 	alvim@queirozgalvao.com  
received 
by: 
at: 	11/10/2007 17:58:49 

11/10/2007 



, 

• 

i 



tPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT06210.bd  (395 Esclarecimentos 
B) 	sobre solicita... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

convap.bh@convap.com.br  

C:y• 	Ç_C) 

1 



t 

• 

1 



'CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT06218.1xt (401 Esclarecimentos 
B) 	sobre solicita... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

  

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

mariaamelia@estacon.com.br  

• 

• 
s  

1 



, 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:13 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

L.1 
ATT06234.bd (409 Esclarecimentos 

B) 	sobre solicita... 

Notification. 
This is an automatically generated Delivery Status 

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

engenharia@mendesjunior.com.br  

• 

1 



• 

• 
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19_ 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Therese Francoise Bouchardet [therese.bouchardet©mendesjunioncom.br] 
Enviado em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 16:02 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

Confirmamos recebimento. 

Thérèse Françoise Bouchardet 
Área de Engenharia 
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. 

genharia@inendeunior.com.br  
Tel.:: (31) 2121-9508 - Fax: (31) 2121-9499 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:13 
Para: Aasilva@construcap.com.br  
Cc: laercio@constran.com.br; antoniocarlos@constran.com.br; eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; dalva@construcap.com.br; 
Icfarias@construcap.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; 
mariaamelia@estacon.com.br; Engenharia; dj.silva@santabarbarasa.com.br; natália.almeida@santabarbarasa.com.br; • afferreira@schahin.com.br; carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br; letícia@blokos.com.br; 
001.comercial@constran.com.br  
Assunto: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 
Prioridade: Alta 

Sr. André Antunes da Silva, 
Relativamente à presente solicitação temos a esclarecer: 
Na conformidade do parágrafo 5° do artigo 109 da Lei de Licitações: "Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de 
reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado." 
Do edital decorre que o licitante terá o prazo de 05(cinco) dias uteis para interpor recurso, contado da data da intimação do resultado 
(item 11.2) e ainda que, na contagem dos prazos estabelecidos excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento (item 11.7) 
Assim, na forma da Lei e do Edital, do resultado da habilitação publicado hoje (dia 11.10.07) os licitantes terão o prazo legal de cinco 
dias úteis para recorrer, prazo este que terá início no dia 15.10 e termo no dia 19.10.07 conforme intimação da publicação 
encaminhada por fax em cumprimento do Rem 8.3 do edital. 
No prazo recursal, de 15.10 a 19.10, conforme intimação encaminhada, os autos estarão com vista franqueada aos interessados, 
restando cumprido o dispositivo legal que determina que durante o decurso do prazo de recursos os autos estejam com vista 
franqueada, integrante do já referido parágrafo 5° do artigo 109 da Lei de Licitações. 
Resta cumprida, em face de tanto, a ressalva efetivada de que "o prazo recursal somente poderá ter inicio após a efetiva 
disponibilidade dos documentos", uma vez que, quando do inicio do prazo recursal e até seu termo, os autos estarão disponíveis 
para consulta. 
No dia 15.10, a partir das 8 horas e até as 18 horas do dia 19.10.07 estamos à disposição de V.Sa., 
Informamos, outrossim, que o presente expediente está sendo encaminhado com cópia para todas as participantes do certame. 
Atenciosamente, 

Suely lzabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação da CODEMIG 
Concorrência 05/07 - Obras e Serviços de impaIntação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

De: Andre Antunes Da Silva [mailto:Aasilva@construcap.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 13:16 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Solicitação de cópias 

Ilmo. Sr. ****** 

DD. Presidente da Comissão de Licitações da CODEMIG 

Concorrência Pública n° 05/2007  

  

CONSTRUCAP — CCPS — ENGENHARIA E COMERCIO S. A.,  empresa líder do 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP — CONVAP — FERREIRA GUEDES, por seu representante legal, comparece 

respeitosamente perante V. Senhoria para requerer lhe sejam fornecidas, com a maior brevidade, cópias a) da 

11/10/2007 



• 
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decisão que a inabilitou para o certame, bem como b) da fundamentação técnica e c) pareceres em que se 

baseou a referida decisão. 

A Requerente ressalta a necessidade de que tais cópias lhe sejam fornecidas com urgência, 

tendo em vista que a decisão relativa à fase de habilitação dos licitantes foi publicada em diário oficial do dia 

11.10.2007. 

De qualquer modo, ressalva que o prazo recursal somente poderá ter inicio após a efetiva 

disponibilidade dos documentos ora requeridos (art. 109, §5°, da Lei 8.666/93). 

Pede Deferimento. 

São Paulo, 11 de outubro de 2007. 

Construcap — CCPS — Engenharia e Comércio S. A. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

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

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. O remetente somente autoriza a utilização do material anexo pelo destinatário 
da mensagem. Caso você não seja o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você avise imediata e 
diretamente ao remetente do ocorrido e apague esta mensagem. 
O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião, conclusão ou a intenção da empresa que provêm o acesso a esta conta de e-mail, 
não Implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma, quanto a opiniões, afirmações, dados, disposições, declarações eiou seu conteúdo, 
exceto se ratificado formalmente, por seus representantes legais devidamente autorizados para o fim. 
This message and its attachments may contam n confidenlial andor privileged information. The sender authorizes the use of lhe attached material only by lhe intended 
receiver. tf you are not lhe intended receiver of such information you are not authorized to use lhe materiais in any way. We request that you nofify immediately and directly 
lhe sondar of this event and delate this message. 

The contenta of this message and its attachments do not necessarily represent lhe opinion, conclusion or intention of lhe company providing access to this e-mail account, 
not implying in any obligafion or liability of such company, regarding opinions, statements, data, dispositions, declarations and/or their content, unless formally ratified by 
their legal napresentatives, duly authorized for such mimosa 

11/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Ferdinando Delgado Cyrne [ferdinando.cyrne@mendesjunioncom.br] 
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 dé outubro de 2007 1623 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

Prioridade: 	 Alta 

Lida: 
amdmerftsmbres 

<htm1><body><p align="left"><a href="http://www.mendesjunior.com.br" 
target=" blank"><img src="http://www.mendesjunior.com.br/disclaimer/mj.png" 
border="U"></a></p><font face="Arial" size="lpx">A Mendes J&uacute;nior &eacute; uma 
empresa de constru&ccedil;&atilde;o que propicia solu&ccedil;&otilde;es de 
excel&ecirc;ncia em neg&oacute;cios de engenharia.<hr>Esta mensagem e seus anexos 
podem conter informa&ccedil;&otilde;es confidenciais ou privilegiadas. O remetente 
somente autoriza a utiliza&ccedil;&atilde;o do material anexo pelo destinat&aacute;rio 
<br>da mensagem. Caso voc&ecirc; n&atilde;o seja o destinat&aacute;rio dos mesmos 
voc&ecirc; n&atilde;o est&aacute; autorizado a utilizar o material para qualquer fim. 
Solicitamos que voc&ecirc; avise imediata e <br>diretamente ao remetente do ocorrido e 

O ague esta mensagem.<br><div style="width:100%; font-size: 3px;"></div> O 
Lte&uacute;do desta mensagem e seus anexos n&atilde;o representam necessariamente a 
opini&atilde;o, conclus&atilde;o ou a inten&ccedil;&atilde;o da empresa que 
prov&ecircm o acesso a esta conta de e-mail,<br> n&atilde;o implicando em qualquer 
obriga&ccedil;&atilde;o ou responsabilidade por parte da mesma, quanto a 
opini&otilde;es, afirma&ccedil;&otilde;es, dados, disposi&ccedil;&otilde;es, 
declara&ccedil;&otilde;es e/ou seu conte&uacute;do,<br> exceto se ratificado 
formalmente, por seus representantes legais devidamente autorizados para o 
fim.<br><div style="width:100%; font-size: 3px;"></div> <i>This message and its 
attachments may contam n confidential and/or privileged information. The sender 
authorizes the use of the attached material only by the intended<br> receiver. If you 
are not the intended receiver of such information you are not authorized to use the 
materiais in any way. We request that you notify immediately and directly<br> the 
sender of this event and delete this message.<br><div style="width:100%; font-size: 
3px;"></div> The contents of this message and its attachments do not necessarily 
represent the opinion, conclusion or intention of the company providing access to this 
e-mail account,<br> not implying in any obligation or liability of such company, 
regarding opinions, statements, data, dispositions, declarations and/or their content, 
unless formally ratified by<br> their legal representatives, duly authorized for such 
purpose.</i></font></body> 

1 



r 

• 



dPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Therese Francoise Bouchardet [therese.bouchardet@mendesjunior.com.bil 
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 1559 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

Prioridade: 	 Alta 

Lida: 
arecimenlms~ 

<htm1><body><p align="left"><a href="http://www.mendesjunior.com.br" 
target=" blank"><img src="http://www.mendesjunior.com.br/disclaimer/mj.png" 
border="15"></a></p><font face="Arial" size="lpx">A Mendes J&uacute;nior &eacute; uma 
empresa de constru&ccedil;&atilde;o que propicia solu&ccedil;&otilde;es de 
excel&ecirc;ncia em neg&oacute;cios de engenharia.<hr>Esta mensagem e seus anexos 
podem conter informa&ccedil;&otilde;eS confidenciais ou privilegiadas. O remetente 
somente autoriza a utiliza&ccedil;&atilde;o do material anexo pelo destinat&aacute;rio 
<br>da mensagem. Caso voc&ecirc; n&atilde;o seja o destinat&aacute;rio dos mesmos 
voc&ecirc; n&atilde;o est&aacute; autorizado a utilizar o material para qualquer fim. 

lklicitamos que voc&ecirc; avise imediata e <br>diretamente ao remetente do ocorrido e 
pague esta mensagem.<br><div style="width:100%; font-size: 3px;"></div> O 

conte&uacute;do desta mensagem e seus anexos n&atilde;o representam necessariamente a 
opini&atilde;o, conclus&atilde;o ou a inten&ccedil;&atilde;o da empresa que 
prov&ecirc;m o acesso a esta conta de e-mail,<br> n&atilde;o implicando em qualquer 
obriga&ccedil;&atilde;o ou responsabilidade por parte da mesma, quanto a 
opini&otilde;es, afirma&ccedil;&otilde;es, dados, disposi&ccedil;&otilde;es, 
declara&ccedil;&otilde;es e/ou seu conte&uacute;do,<br> exceto se ratificado 
formalmente, por seus representantes legais devidamente autorizados para o 
fim.lor><div style="width:100%; font-size: 3px;"></div> <i>This message and its 
attachments may contam n confidential and/or privileged information. The sender 
authorizes the use of the attached material only by the intended<br> receiver. If you , 
are not the intended receiver of such information you are not authorized to use the 
matei.ials in any way. We request that you notify immediately and directly<br> the 
sender of this event and delete this message.<br><div style="width:100%; font-size: 
3px;"></div> The contents of this message and its attachments do not necessarily 
represent the opinion, conclusion or intention of the company providing access to this 
e-mail account,<br> not implying in any obligation or liability of such company, 
regarding opinions, statements, data, dispositions, declarations and/or their content, 
unless formally ratified by<br> their legal representatives, duly authorized for such 
purpose.</i></font></body> • 

1 



• 
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ÕPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 jose.marcos [jose.marcos@mendesjunioncom.br] 
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:33 
Para: 
	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 
	 Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

Esdaredmeffins 
sobre solicita... 

<htm1><body><p align="left"><a href="http://www.mendesjunior.com.br" 
target=" blank"><img src="http://www.mendesjunior.com.br/disclaimer/mj.png" 
border="U"></a></p><font face="Arial" size="lpx">A Mendes J&uacute;nior &eacute; uma 
empresa de constru&ccedil;&atilde;o que propicia solu&ccedil;&otilde;es de 
excel&ecirc;ncia em neg&oacute;cios de engenharia.<hr>Esta mensagem e seus anexos 
podem conter informa&ccedil;&otilde;es confidenciais ou privilegiadas. O remetente 
somente autoriza a utiliza&ccedil;&atilde;o do material anexo pelo destinat&aacute;rio 
<br>da mensagem. Caso voc&ecirc; n&atilde;o seja o destinat&aacute;rio dos mesmos 
voc&ecirc; n&atilde;o est&aacute; autorizado a utilizar o material para qualquer fim. 
Solicitamos que voc&ecirc; avise imediata e <br>diretamente ao remetente do ocorrido e 
apague esta mensagem.<br><div style="width:100%; font-size: 3px;"></div> O 

nte&uacute;do desta mensagem e seus anexos n&atilde;o representam necessariamente a 
conclus&atilde;o ou a inten&ccedil;&atilde;o da empresa que 

prov&ecirc;m o acesso a esta conta de e-mail,<br> n&atilde;o implicando em qualquer 
obriga&ccedil;&atilde;o ou responsabilidade por parte da mesma, quanto a 
opini&otilde;es, afirma&ccedil;&otilde;es, dados, disposi&ccedil;&otilde;es, 
declara&ccedil;&otilde;es e/ou seu conte&uacute;do,<br> exceto se ratificado 
formalmente, por seus representantes legais devidamente autorizados para o 
fim.<br><div style="width:100%; font-size: 3px;"></div> <i>This message and its 
attachments may contam n confidential and/or privileged information. The sender 
authorizes the use of the attached material only by the intended<br> receiver. If you 
are not the intended receiver of such information you are not authorized to use the 
materiais in any way. We request that you notify immediately and directly<br> the 
sender of this event and delete this message.<br><div style="width:100%; font-size: 
3px;"></div> The contents of this message and its attachments do not necessarily 
represent the opinion, conclusion or intention of the company providing access to this 
e-mail account,<br> not implying in any obligation or liability of such company, 
regarding opinions, statements, data, dispositions, declarations and/or their content, 
unless formally ratified by<br> their legal representatives, duly authorized for such 
purpose.</i></font></body> 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Nelson Kneipp [nelson.kneipp@mendesjunior.com.br] 
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 16:23 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

Prioridade: 	 Alta 

Lida: 
aredmerdnssobm! 

<htm1><body><p align="left"><a href="http://www.mendesjunior.com.br" 
target=" blank"><img src="http://www.mendesjunior.com.br/disclaimer/mj.png" 
border="U"></a></p><font face="Arial" size="lpx">A Mendes J&uacute;nior &eacute; uma 
empresa de constru&ccedil;&atilde;o que propicia solu&ccedil;&otilde;es de 
excel&ecirc;ncia em neg&oacute;cios de engenharia.<hr>Esta mensagem e seus anexos 
podem conter informa&ccedil;&otilde;es confidenciais ou privilegiadas. O remetente 
somente autoriza a utiliza&ccedil;&atilde;o do material anexo pelo destinat&aacute;rio 
<br>da mensagem. Caso voc&ecirc; n&atilde;o seja o destinat&aacute;rio dos mesmos 
voc&ecirc; n&atilde;o est&aacute; autorizado a utilizar o material para qualquer fim. 
Solicitamos que voc&ecirc; avise imediata e <br>diretamente ao remetente do ocorrido e 

41Eague esta mensagem.<br><div style="width:100%; font-size: 3px;"></div> O nte&uacute;do desta mensagem e seus anexos n&atilde;o representam necessariamente a 
opini&atilde;o, conclus&atilde;o ou a inten&ccedil;&atilde;o da empresa que 
prov&ecircm o acesso a esta conta de e-mail,<br> n&atilde;o implicando em qualquer 
obriga&ccedil;&atilde;o ou responsabilidade por parte da mesma, quanto a 
opini&otilde;es, afirma&ccedil;&otilde;es, dados, disposi&ccedil;&otilde;es, 
declara&ccedil;&otilde;es e/ou seu conte&uacute;do,<br> exceto se ratificado 
formalmente, por seus representantes legais devidamente autorizados para o 
fim.<br><div style="width:100%; font-size: 3px;"></div> <i>This message and its 
attachments may contam n confidential and/or privileged information. The sender 
authorizes the use of the attached material only by the intended<br> receiver. If you 
are not the intended receiver of such information you are not authorized to use the 
materiais in any way. We request that you notify immediately and directly<br> the 
sender of this event and delete this message.<br><div style="width:100%; font-size: 
3px;"></div> The contents of this message and its attachments do not necessarily 
represent the opinion, conclusion or intention of the company providing access to this 
e-mail account,<br> not implying in any obligation or liability of such company, 
regarding opinions, statements, data, dispositions, declarations and/or their content, 
unless formally ratified by<br> their legal representatives, duly authorized for such 
purpose.</i></font></body> • 
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áPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Maria Natalia Nogueira de Almeida - Orcamentos/Matriz 
[natalia.almeida@santabarbarasa.com.br] 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:20 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

Sua mensagem 

Para: 	natalia.almeida@santabarbarasa.com.br  
Assunto: 

foi lida em 11/10/2007 15:20. 

• 
5 
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éPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postnnaster@comig.conn.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 1514 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

Eni 
ATT06309.txt (563 

B) 

Notification. 

    

    

Esclarecimentos 
sobre solicita... 

This is an automatically generated Delivery Status 

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

dj.silva@santabarbarasa.com.br  
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br  

• 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@schahin.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 1516 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT06258.bd (446 Esclarecimentos 
B) 	sobre solicita... 

This is an automatically generated Delivery Status Notification. 

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

<afferreira@schahin.com.br> 

• 

c>, s .Ã•• 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 16:38 
Para: 	'carlosb@g ru povia.co m. b 'proposta@grupovia.com.br  
Assunto: 	Reenviando Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 
Prioridade: Alta 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:13 
Para: 'Aasilva@construcap.com.br' 
Cc: bercio@constran.com.br; 'antoniocarlos@constran.conn.br'; 'eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; 
'dalva@construcap.com.br'; Icfarias@construcap.com.be; 'mario.guedes@agnet.com.be; 
'onnorais@cbmsa.com.br; 'arodrigues@ferreiraguedes.com.br'; 'adf@odebrecht.com'; 'elias.costa@oas.com'; 
'alvim@queirozgalvao.com'; Inoronha@queirozgalvao.com'; 'convap.bh@convap.com.br'; 

• 'mariaamelia@estacon.com.be; 'engenharia@mendesjunior.com.br; 'dj.silva@santabarbarasa.com.br; 
'natalia.almeida@santabarbarasa.com.br'; 'afferreira@schahin.com.br'; 'carlosb@grupovia.com.br'; 
'proposta@grupovia.com.br; 'letícia@blokos.com.br'; '001.comercial@constran.com.br  
Assunto: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 
Prioridade: Alta 

• 

Sr. André Antunes da Silva, 
Relativamente à presente solicitação temos a esclarecer: 
Na conformidade do parágrafo 5° do artigo 109 da Lei de Licitações: "Nenhum prazo de recurso, 
representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com 
vista franqueada ao interessado." 
Do edital decorre que o licitante terá o prazo de 05(cinco) dias uteis para interpor recurso, contado da data 
da intimação do resultado (item 11.2) e ainda que, na contagem dos prazos estabelecidos excluir-se-á o dia 
de início e incluir-se-á o do vencimento (item 11.7) 
Assim, na forma da Lei e do Edital, do resultado da habilitação publicado hoje (dia 11.10.07) os licitantes 
terão o prazo legal de cinco dias úteis para recorrer, prazo este que terá início no dia 15.10 e termo no dia 
19.10.07 conforme intimação da publicação encaminhada por fax em cumprimento do item 8.3 do edital. 
No prazo recursal, de 15.10 a 19.10, conforme intimação encaminhada, os autos estarão com vista 
franqueada aos interessados, restando cumprido o dispositivo legal que determina que durante o decurso do 
prazo de recursos os autos estejam com vista franqueada, integrante do já referido parágrafo 5° do artigo 
109 da Lei de Licitações. 
Resta cumprida, em face de tanto, a ressalva efetivada de que "o prazo recursal somente poderá ter início 
após a efetiva disponibilidade dos documentos", uma vez que, quando do início do prazo recursal e até seu 
termo, os autos estarão disponíveis para consulta. 
No dia 15.10, a partir das 8 horas e até as 18 horas do dia 19.10.07 estamos à disposição de V.Sa., 
Informamos, outrossim, que o presente expediente está sendo encaminhado com cópia para todas as 
participantes do certame. 
Atenciosamente, 

Suely lzabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação da CODEMIG 
Concorrência 05/07 - Obras e Serviços de impalntação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

De: Andre Antunes Da Silva [mailto:Aasilva@construcap.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 13:16 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Solicitação de cópias 

- 
11/10/2007 
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Page 2 of 2 

Ilmo. Sr. ****** 

DD. Presidente da Comissão de Licitações da CODEMIG 

Concorrência Pública n° 05/2007 

CONSTRUCAP — CCPS — ENGENHARIA E COMÉRCIO S. A., 

empresa líder do CONSÓRCIO CONSTRUCAP — CONVAP — FERREIRA GUEDES, 

por seu representante legal, comparece respeitosamente perante V. Senhoria para 

requerer lhe sejam fornecidas, com a maior brevidade, cópias a) da decisão que a 

inabilitou para o certame, bem como b) da fundamentação técnica e c) pareceres em que 

se baseou a referida decisão. 

A Requerente ressalta a necessidade de que tais cópias lhe sejam 

fornecidas com urgência,  tendo em vista que a decisão relativa à fase de habilitação dos 

licitantes foi publicada em diário oficial do dia 11.10.2007. 

De qualquer modo, ressalva que o prazo recursal somente poderá ter 

início após a efetiva disponibilidade dos documentos ora requeridos (art. 109, §5°, da Lei 

8.666/93). 

Pede Deferimento. 

São Paulo, 11 de outubro de 2007. 

Construcap — CCPS — Engenharia e Comércio S. A. 

• Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

11/10/2007 
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"CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 letícia@blokos.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:13 
Assunto: 	 Não foi possível enviar: Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 

Sua mensagem não foi recebida por um ou mais dos destinatários. 

Assunto: 	Esclarecimentos sobre solicitação de cópias 
Enviada em: 	11/10/2007 15:13 

Não foi possível encontrar os seguintes destinatários: 

letícia@blokos.com.br  em 11/10/2007 15:13 
O formato deste endereço eletrônico não está correto. Verifique o endereço, procure o destinatário no Catálogo de endereços ou entre em 

contato diretamente com ele para encontrar o endereço correto. 
<server03.COMIG.COM  #5.1.3> 

• 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 11 de outubro de 2007 15:33 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

A1T06460.bct (391 RES: Solicitação de 
B) 	 cópias 

Notification. 
This is an automatically generated Delivery Status 

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

leticia@blokos.com.br  

• 

• 

1 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE MINAS GERAIS 
RUA AIMORES,1667 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 
CEP 30140-071 
PABX (0xx31) 3213 8880 - FAX (0xx31) 3273-3060 
cGc. 19.791.581/0001-55 
INSCR. EST. 062.001.0810047 

TRANSMISSÃO DE FAX ICC9DEIVU 
NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

CASO TENHAM OCORRIDO 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON 
RECEPTION, PLEASE CALL: (3 1) 3213-8930 

DATA / DATE 

11/10/2007 

PCR/NrOSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 
UNIDADE / DEPARTMENT 

• 

ATENÇÃO DE / ATTENTION OF 

Mário Sérgio Mafra Guedes 
CIDADE / CITY PAIS/ COUNTRY NÚMERO FAX / FAX NUMBER 

(3 1 )3290-6640/3290-6659 

   

REMETENTE / FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG 
UNIDADE / DEPARTMENT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
NÚMERO FAX/FAX NUMBER 

(31) 3273-1331 

  

MENSAGEM / MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
íntegra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacou Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2- Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,I. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término ás 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosa 

SUELY I 	CORREA LIMA 
Presidente special de Licitação 
CPELmcsb. 
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TRANSMISSÃO DE FAX 

DATA! DATE 

11/10/2007 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

CASO TENHAM OCORRIDO 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON 
RECEPTION, PLEASE CALL: 

/.1 1 \ 	'11 2 ~In ( -) ) JG a-o 73 

NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

1C0pDEMI 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
RUA AIMORÉS,1697 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 
csi. 30140-071 
PABX (0xx31) 3213-8880 - FAX (0xx31) 3273-3060 
coc. 19.791.581/0001-55 
INSCR. EST. 062.001.0810047 

UNIDADE! DEPARTMENT 
PR/- r  CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A. 
ATENÇÃO DEI ATTENTION OF 

Ovânia Avelar de Paula Morais 
CIDADE / CITY PAIS! COUNTRY NÚMERO FAX! FAX NUMBER 

(31)3490-3637/3490-3642 

  

REMETENTE / FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
UNIDADE! DEPARTMENT 	 NÚMERO FAX / FAX NUMBER 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MENSAGEM! MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
integra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,l. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.1L 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

(31) 3273-1331 

Atencios 

SUELY I 	CORREA LIMA 
Presidente special de Licitação 
CPEL 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
RUA AIMORÉSI 697 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 
co. 30140-071 
PABX (0xx31) 3213-8880 - FAX (0xx31) 3273-3060 
coc. 19.791.581/0001-55 

TRANSMISSÃO DE FAX 4(CCIpDEP41 

NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

INSCR. EST. 062.001.0810047 

DATA / DATE 

11/10/2007 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

CASO TENHAM OCORRIDO 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON 
RECEPTION, PLEASE CALL: 

/1 1 
JG 

orvIn 
7JV 

PARA/ 

ENGENHARIA LTDA 
UNIDADE / DEPARTMENT 

ATENÇÃO DE / ATTENTION OF 

Antônio Takeo Kumata 
CIDADE/ CITY 

REMETENTE/ FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO 
UNIDADE / DEPARTMENT 

COMISSÃO PERMANENTE DE 
MENSAGEM / MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

NÚMERO FAX/FAX NUMBER 

(11)3040-6601/2142-9305 

ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

PAIS / COUNTRY 

NÚMERO FAX / FAX NUMBER 

LICITAÇAO 	 (31) 3273-1331 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
íntegra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 —a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE I - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE I - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2- Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,l. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosa 

SUELY I 	CORREA LIMA 
Presidente Especial de Licitação 
CPEL 
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NUMERO FAX FAX NUMBER 

(3 	1 ) 3432-9696 
REMETENTE / FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

ATENÇÃO DE / ATTENTION OF 

Eduardo de Camargo Silva 
CIDADE / CITY 

 

PAIS/ COUNTRY 

  

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 
RUA Aimoaas,1697 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 
CEP 30140-071 
PABX (0xx31) 3213-8880 - FAX (0xx31) 3273-3060 
CGC. 19.791.581/0001-55 
INSCR. Es-r. 062.001.0810047 

TRANSMISSÃO DE FAX ICCÇDEMI 
DATA / DATE 

11/10/2007  

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

CASO TENHAM OCORRID9 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON 
RECEPTION, PLEASE CALL: 1) J ..)-0 7J v onln 

NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

PCROWsTRuçõ Es E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A. 
UNIDADE / DEPARTMENT 

UNIDADE / DEPARTMENT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
MENSAGEM / MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

 

NÚMERO FAX/ FAX NUMBER 

(31) 3273-1331 

  

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
integra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,l. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosam 

SUELY IZA 	ORREA LIMA 
Presidente Especial de Licitação 
CPEL 



I 

„ 
1 11 

• 

• 



/-\ ecylk,22x 	4-• -eo-rvi • 
RELAWRIO DE TRANSMISSA0 

• 

11 OUT. 2007 

SEU LOGOTIPri 	: 000EMIG-CFEL-LICITAÇA0 
SEU NÚMERO DE FI:1 : 31 3273 1331 

N. OUTRO FÃC-SrMILE 	DURKAO MODO 	PáGINAS RESULTÃDO 
01 	3432959E. 	11 OUT. 09:35 	0O53 	ENU. 	01 	OK 

PARA DESLIGAR O RELATÓRIO, PRESSIONE 'MENU' #04. 
E SELECIONE DESL. USANDO '+' OU '-'. 

• 
ey--5- 

,15dott 



r 

r 
r 

• 
J 



ICC D E 111 I 

NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
RUA AimoRÉs,1697 
CEP 30140-071 
PABX (0xx31) 3213-8880 
cGc. 19.791.581/0001-55 
INSCR. EST. 062.001.0810047 

DATA / DATE 

11/10/2007 

ECONÔMICO DE MINAS 
- BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 

- FAX (0xx31) 3273-3060 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

GERAIS 

TRANSMISSÃO DE DE FAX 

CASO TENHAM OCORRIDO 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON 	/21\ ini-1 offln 
RECEPTION, PLEASE CALL: 	I 	JG J-0 7JV 

PCROWSTRAN S.A. — CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
UNIDADE / DEPARTMENT 

• 

• 

ATENÇÃO DE / ATTENTION OF 

Luiz Roberto Menin 
CIDADE / CITY PAIS/ COUNTRY NÚMERO FAX/ FAX NUMBER 

(11)3405-8000/3405-8097 

   

REMETENTE/ FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
UNIDADE / DEPARTMENT 	 NÚMERO FAX / FAX NUMBER 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 	 (31) 3273-1331 
MENSAGEM/ MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
integra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacou Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1,2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,l. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosamen 

SUELY IZA 	RREA LIMA 
Presidente Esp cial de Licitação 
CPEL 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
RUA ArmoRÉs,1697 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 
CEP 30140-071 
PABX (0xx31) 3213 8880- FAX (0xx31) 3273-3060 
CGC. 19.791.581/0001-55 
INSCR. EST. 062.001.0810047 

TRANSMISSÃO DE FAX ICC9DEMI 
NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

CASO TENHAM OCORRIDO 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON (31) 3213-8930 RECEPTION, PLEASE CALL: 

DATA / DATE 

11/10/2007 
PARA/TO 

CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 
UNIDADE / DEPARTMENT 

• 

ATENÇÃO DEI ATTENTION OF 

Dalva Aparecida Grolla 
CIDADE / CITY PAIS / COUNTRY NÚMERO FAX! FAX NUMBER 

(11)3117-8000/3107-2216 

  

REMETENTE! FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
UNIDADE! DEPARTMENT 	 NÚMERO FAX/ FAX NUMBER 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 	 (31) 3273-1331  
MENSAGEM! MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "0 Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
integra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1,2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 -Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2- Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c, 1 . e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosam 

ri  

SUELY IZA =1.2¡. RREA LIMA 
Presidente Especial de Licitação 
CPEL 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
RUA AIMORÉS,1607 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 
CEP 30140-071 
PABX (0xx31) 3213-8880 - FAX (0xx31) 3273-3060 
cGc. 19.791.581/0001-55 
INSCR. EST. 062.001.0810047 

TRANSMISSÃO DE FAX ICC9DEP41 
NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

CASO TENHAM OCORRIDO 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON (31) 3213-8930 RECEPTION, PLEASE CALL: 

DATA/ DATE 

11/10/2007 

PêR6W/AP ENGENHARIA S.A. 
UNIDADE / DEPARTMENT 

ATENÇÃO DE / ATTENTION OF 

Flávio Lima Vieira 
CIDADE/ CITY PAIS / COUNTRY NÚMERO FAX / FAX NUMBER 

(31)3621-3833/3621-1798 

  

REMETENTE / FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
UNIDADE / DEPARTMENT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
NÚMERO FAX/FAX NUMBER 

(31) 3273-1331 

  

MENSAGEM / MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
integra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2- Motivo: não átendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2- Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,1. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosame 

SUELY IZAB 	RREA LIMA 
Presidente Especial de Licitação 
CPEL 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 
RUA AIMORÉS,1697 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 
CEP 30140-071 
PABX (0xx31) 3213-8880 - FAX (0xx31) 3273-3060 
cGc. 19.791.581/0001-55 
INSCR. EST. 062.001.0810047 

TRANSMISSÃO DE FAX iCaC.tPDEIVII 

, 	NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

DATA/ DATE 

11/10/2007 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

CASO TENHAM OCORRIDO. 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON 
RECEPTION, PLEASE CALL: 

/11 1n11 Qn2n 
JG1 J-o7JV 

PERâTTACON ENGENHARIA S.A. 
UNIDADE/ DEPARTMENT 

ATENÇÃO DE / ATTENTION OF 

Maria Amélia Rodrigues Cavalheiro 
CIDADE! CITY PAIS / COUNTRY NÚMERO FAX! FAX NUMBER 

(21)2544-8043/3544-6155 

   

REMETENTE / FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG  
UNIDADE! DEPARTMENT 	 NÚMERO FAX! FAX NUMBER 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 	 (31) 3273-1331  
MENSAGEM / MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
integra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1,2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4 , b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2- Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,1. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosame 

SUELY IZABT 	RREA LIMA 
Presidente Especial de Licitação 
CPEL 
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OpDEMI 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
RUA AIMORÉS,1697 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 
co. 30140-071 
PABX (0xx31) 3213-8880 - FAX (0xx31) 3273-3060 
coo. 19.791.581/0001-55 

TRANSMISSÃO DE FAX 

NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

INSCR. EST. 062.001.0810047 

DATA / DATE 

11/10/2007 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

CASO TENHAM OCORRIDQ 
PROBLEMAS NA RECEPCAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON 	(31) 3213-8930 RECEPTION, PLEASE CALL: 

PARA/TO 
JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. 

UNIDADE / DEPARTMENT 

ATENÇÃO DEI ATTENTION OF 

José Marcos Cardoso Costa 
CIDADE / CITY PAIS / COUNTRY NÚMERO FAX/FAX NUMBER 

(31)2121-9508/2121-9499 

  

REMETENTE / FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
UNIDADE/ DEPARTMENT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
MENSAGEM / MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

NÚMERO FAX/FAX NUMBER 

(31) 3273-1331 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
íntegra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1,2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c, 1. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com inicio no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosa 

SUELY IZORREA LIMA 
Presidente Especial de Licitação 
CPEL 
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NÚMERO FAX / FAX NUMBER 

(11) 3068-8555 
REMETENTE! FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

CIDADE! CITY PAIS! COUNTRY 

  

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
RUA AIMORÉS,1697 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 
CEP 30140-071 
PABX (0xx31) 3213-8880 - FAX (0xx31) 3273-3060 
cGc. 19.791.581/0001-55 
INSCR. EST. 062.001.0810047 

TRANSMISSÃO DE FAX ICC9DEMI 
NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

CASO TENHAM OCORRIDO 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON (31) 3213-8930 RECEPTION, PLEASE CALL: 

DATA/ DATE 

11/10/2007 

PCROWIRUTORA FERREIRA GUEDES S.A. 
UNIDADE / DEPARTMENT 

ATENÇÃO DE / ATTENTION OF 

Armando Rodrigues dos Santos 

UNIDADE/ DEPARTMENT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
MENSAGEM / MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

NÚMERO FAX / FAX NUMBER 

(31) 3273-1331 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n°  05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
integra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1,2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacon Engenharia SIA e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1,2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2- Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,I. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosame 

SUELY IZAB 	ORREA LIMA 
Presidente Especial de Licitação 
CPEL 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
RUA AIMORÉS,1697 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 
CEP 30140-071 
PABX (0xx31) 3213-8880 - FAX (0xx31) 3273-3060 
csc. 19.791.581/0001-55 
INSCR. EST. 062.001.0810047 

TRANSMISSÃO DE FAX "Ca.:1DEIW 

NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

CASO TENHAM OCORRIDQ 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON (31) 3213-8930 RECEPTION, PLEASE CALL: 

DATA / DATE 

11/10/2007 

P61511-4°STRUTORA NOBERTO ODEBRECHT S.A. 
UNIDADE / DEPARTMENT 

• 

ATENÇÃO DEI ATTENTION OF 

Angela Denise Franco 
CIDADE / CITY PAIS / COUNTRY NÚMERO FAX! FAX NUMBER 

(31)3516-1601/3516-1675 

  

REMETENTE / FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

  

UNIDADE / DEPARTMENT 

COMISSÃO PERMANENTE DE 
NÚMERO FAX / FAX NUMBER 

LICITAÇAO 	 (31) 3273-1331 
MENSAGEM! MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
integra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1,2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Corna S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 —a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2- Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,I. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosame 

SUELY IZAB 	ORREA LIMA 
Presidente Especial de Licitação 
CPEL 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
RUA AIMORÉS,1697 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 
CEP 30140-071 
PABX (0xx31) 3213-8880 - FAX (0xx31) 3273-3060 
cGc. 19.791.581/0001-55 
INSCR. EST. 062.001.0810047 

NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

DATA/ DATE 

11/10/2007 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

CASO TENHAM OCORRIDO 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON 	(31) 3213-8930 RECEPTION, PLEASE CALL: 

P6R6NrOSTRUTORA OAS LTDA 
UNIDADE/ DEPARTMENT 

ATENÇÃO DE / ATTENTION OF 

Elias Bichara Costa 
CIDADE / CITY PAÍS / COUNTRY NÚMERO FAX/ FAX NUMBER 

(31) 3226-2400 

  

UNIDADE / DEPARTMENT 	 NÚMERO FAX / FAX NUMBER 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 	 (31) 3273-1331  
MENSAGEM / MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
integra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gabião S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,1. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosamen 

REMETENTE / FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

SUELY IZABE 	RREA LIMA 
Presidente Especial de Licitação 
CPEL 
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SEU NÚMERO DE FAX : 31 3273 1331 
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ICCODEMI 
.0311.11. OPIIVOIMANO 5191.041.11 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
RUA AlmoREs,1697 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 
CEP 30140-071 
PABX (0xx31) 3213 8880- FAx (0xx31) 3273-3060 
cGc. 19.791.581/0001-55 
INSCR. EST. 062.001.0810047 

13 
TRANSMISSÃO DE FAX 

NOSSA REF./ ouR REF. N°. 

48/2007 

DATA! DATE 

11/10/2007 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 
CASO TENHAM OCORRIDO 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON 	(31) 3213-8930 RECEPTION, PLEASE CALL: 

PCRWSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. 
UNIDADE! DEPARTMENT 

ATENÇÃO DE! ATTENTION OF 

Antônio de Oliveira Alvim 
CIDADE / CITY PAIS / COUNTRY NÚMERO FAX / FAX NUMBER 

(31)3269-5800/3269-5833 

  

REMETENTE / FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
UNIDADE / DEPARTMENT 	 NÚMERO FAX / FAX NUMBER 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 	 (31) 3273-1331  
MENSAGEM / MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
integra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE I - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2- Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,l. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosame 

SUELY IZAB 	RREA LIMA 
Presidente Especial de Licitação 
CPEL 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
RUA AIMORÉS,1697 
CEP 30140-071 
PABX (0xx31) 3213 
CGC. 19.791.581/0001-55 
INSCR. EST. 062.001.0810047 

DATA / DATE 

11/10/2007 

ECONÔMICO DE MINAS 
- BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 

8880 - FAX (0xx31) 3273-3060 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

GERAIS 	 i 

TRANSMISSÃO DE FAX 

CASO TENHAM OCORRIDO 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON 	(31) 3213-8930 RECEPTION, PLEASE CALL: 

NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

PiàRÂINTA.A BÁRBARA ENGENHARIA S.A. 
UNIDADE / DEPARTMENT 

ATENÇÃO DEI ATTENTION OF 

Djaniro Silva 
CIDADE / CITY 

REMETENTE / FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO 
UNIDADE / DEPARTMENT 

COMISSÃO PERMANENTE DE 

NÚMERO FAX / FAX NUMBER 

(31)2121-7870/2121-7890 

ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
NÚMERO FAX / FAX NUMBER 

LICITAÇAO 	 (31) 3273-1331 

PAIS! COUNTRY 

MENSAGEM / MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatário Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
integra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2- Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,1. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosame 

  

SUELY IZA 	• RREA LIMA 
Presidente Especial de Licitação 
CPEL 
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TRANSMISSÃO DE FAX ICC9DEMI 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
RUA AlmoRÉs,1697 - BELO HORIZONTE- MG - BRASIL 
CEP 30140-071 
PABX (0xx31) 3213-8880 - FAX (0xx31) 3273-3060 
cce. 19.791.581/0001-55 
INSCR. EST. 062.001.0810047 

NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

CASO TENHAM OCORRIDO 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON (31) 3213-8930 RECEPTION, PLEASE CALL: 

DATA! DATE 

11/10/2007 

PSRCH-AHIN ENGENHARIA S.A. 
ATENÇÃO DEI ATTENTION OF 

Armando Ferreira Filho 
PAIS / COUNTRY NUMERO FAX! FAX NUMBER 

(11)5576-8573/5576-8235 
REMETENTE FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

CIDADE / CITY 

UNIDADE / DEPARTMENT 

NÚMERO FAX! FAX NUMBER 

(31) 3273-1331 
UNIDADE! DEPARTMENT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
MENSAGEM! MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
Órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
integra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., I 
LOTE 2- Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,1. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosam 

SUELY IZAB 	• RREA LIMA 
Presidente Especial de Licitação 
CPEL 
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NÚMERO FAX/FAX NUMBER 
(61)3403-4000/(31)3286-2833 

REMETENTE / FROM 

CIA. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

PAIS / COUNTRY CIDADE! CITY 

ICCODEMI 
....MOomo.P.M.C.MWmgm 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
RUA AIMORÉS,1697 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL 
CEP 30140-071 
PABX (0xx31) 3213 8880 - FAX (0xx31) 3273-3060 
cce. 19.791.581/0001-55 

TRANSMISSÃO DE FAX 

NOSSA REF./ OUR REF. N°. 

48/2007 

INSCR. EST. 062.00 

DATA / DATE 

11/10/2007 

.0810047 

NO. DE PAGINAS A SEGUIR/ 
FOLLOWING PAGES 

01 

CASO TENHAM OCORRIDO 
PROBLEMAS NA RECEPÇAO, 
LIGUE PARA: 
IN CASE OF TROUBLE ON 	(31) 3213-8930 RECEPTION, PLEASE CALL: 

Pfri; TO NGENHARIA S.A. 
UNIDADE / DEPARTMENT 

ATENÇÃO DE / ATTENTION OF 

Carlos Eduardo Rezende Braga 

UNIDADE / DEPARTMENT 	 NÚMERO FAX / FAX NUMBER 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 	 (31) 3273-1331  
MENSAGEM / MESSAGE 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos o resultado do Julgamento da Habilitação do processo licitatório Concorrência n° 05/2007, publicado no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e no Jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro de 2007, cujo teor transmitimos na 
integra: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes HABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- Consórcio Estacou Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 
3.2; 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1,2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2- Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 - Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 - Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,l. e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso 
administrativo, com início no dia 15/10/2007 e término às 18 horas do dia 19/10/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

Atenciosamen 

SUELY IZABEL 	REA LIMA 
Presidente Especial de Licitação 
CPEL 
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LICITANTES D , 	i NCORRENCIA 05107- CENTRO ADM I N I STRA 	) DE MG - CAM G 
1\1 EMPRESA CONTATO E-MAIL TEL FM 

1 Aciona do Brasil Ltda Valeria Neves de Almeida vnevesCacciona.com.br  (11) 3167-5727 (11) 3167-1951 
2 Alicerce Empreendimentos Ltda Rosa Amélia Dias Santos rosadiasaalicerce.com.br  (31) 2105-9765 (31) 2105-9750 
3 Andar Andames Ltda Cézar Augusto Pereira Júnior cezariunioraandar.com.br  (31) 3288-2060 (31) 3288-3055 
4 Andrade Valladares Eng. Construção Ltda Cláudia Barcelos helioaavalladares.com.br  (31) 2121-9173 (31) 3221-7877 
5 Apta Comércio de Móveis Ltda Rogério Teixeira Manso vendasbheofficebrasil.com.br  (31) 3297-2815 (31) 3297-2815 
6 Araguaia Engenharia Ltda Ackel Bracks Neto ackelearagualaeng.com.br  (31) 3335-2290 (31) 3335-2290 

7 ARG Ltda Celso Cavalcanti concorrenciaagrupoarg.com.br:  celsoagrupoarg.com.br:  (31) 2103-7132 (31) 2103-7035 leonardo.iesusegrupoarg.com.br  
8 Arvek Técnica e Construções Ltda Edwin Rodriguez Flores arvekQarvek.com.br  (11) 3816-0026 (11) 3032-9432 
9 Atrium Pisos Comercial Ltda Márcio José Santiago de Moura marcioaatrium.srv.br  (31) 3275-2560 (31) 3275-2560 

10 Belgo Siderurgia S. A. Daniel Lopes Garcia daniellopesaarcelor.com.br:  kellv.anacletoCarcelor.com.br  (31) 3379-6010 (31) 3379-6010 

11 BRW Telecomunicações Ltda Fábio Eskenazi Magalhães fabio.magalhaes(0,brw.com.br  (31) 3413-5836 (31) 3413-5836 
12 Caio Brandão Advogados Associados Caio Júlio César Brandão Pinto caioacaiobrandao.adv.br  (31) 3264-6420 (31) 3264-6420 
13 Camter Construções e Empreendimentos S.A Geraldo César Valadares Noronha Braga geraldoacamter.com.br  (31) 2122-7811 (31) 2122-7825 
1 4 Carioca Christiani Nielsen Eng. S. A Altair Silva altair.silvaacariocaengenharia.com.br  (21) 3891-2200 (21) 3891-2200 
15 Cened Ltda Julio César Ribeiro cenedltdaarterra.com.br:  cenedatuai.com.br  (31) 3391-1211 (31) 3391-0922 
16 Cetenco Engenharia S.A José Corbacho corbachoecetenco.com.br  (11) 3241-4633 (31) 3107-7540 
17 Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A. Alexandre Alves de Oliveira comercialacetestminas.com.br  (31) 2112-1050 (31) 3491-1527 
18 Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda Leandro Luis Cima cimaacimaengenharia.com.br  (41) 3342-0411 (41) 3342-0411 

. 	19 Clamar Engenharia Ltda Dagualberto Ivan Vieira dagoivanaclemar.com.br:  dagoberto.clemaranetlan.com.br  (31) 3264-9617 (31) 3264-9348 

20 Comine Construtora Mineira Ltda Christiano Ferreira Paulino comineOuol.com.br  (31) 3623-1599 (31) 3623-1060 
21 Concic Construções Especiais S.A. Marcos Assumpção Pacheco Medeiros marcosconcic.com.br  (31) 3224-3162 (31) 3224-3162 
22 Concreto Emp. e Participações Ltda Juliana Safar de Oliveira proietos(Qconcreto.com.br  (31) 3281-5566 (31) 3281-5566 
23 Consbem Construções e Comércio Ltda Geovane Sales Vieira engenhariaaconsbem.com.br  (11) 3812-8650 (11) 3813-6408 

24. Constran-S.A.Construções e•Comércio S.A - — Luiz Roberto•Menin • • 	- 	--'2,-"--::: -r--  (11)3405-8000 . 
'UI  

,-(11) 3405-8097-,  
(11)3}Ch710% 
(11) 2124-6122 

001.comercialaconstran.com.br; laercioaconstxn.com.br.; 
antoniocarlosaOonstran.com.br . 	2_14 	1 n.o. ra.  É , 	,i, . 

W.,x,tirej''' 	- 
•• 	25 Construbase Engenharia Ltda Paulo Sérgio de Almeida Merussi planeiamentoaconstrubase.com.br  (11) 2124-6121 
I.26_ Construcap -CCPS Engenharia e Com. S.A. Dalva A~,te, d.  .., 	61.0e2a... dalvaaconstrucap.com.br; Icfariasconstrucap.com.br  (11) 3017-8000 (11)3107-2216.  

(31) 3432-9696. 27 Construções e Com.-  Camargo Corrêa S. A.' — Eduardo de Camargo Silva 	--------- --- eduardo:camargoacamargocorrea.com.br 	- (31) 3432-9696.. 
,C9 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. Mário Sérgio Mafra Guedes 	 -. mario.guedesCagnét:com.br (31) 3290-6640 (31) 3290-6659 

29 Construtora Ápia Ltda Sérgio Bruno Alongi sergioagrupoapia.com.br 	. (31) 3490-4205 (31) 3490-4261 
30 Construtora Aterpa S.A. Francisco Chagas aterpaRaterga.com.br  (31) 2125-5015 (31) 2125-5050 

:-31 Construtora Barbosa Mello S.A. Ovania Avelar de Paula Morais omoraisacbmáa.com.br  (31) 3490-3637 (31) 3490-3642 
32 Construtora Bater S.A. Márcio Fernando Remedio Costa mcostaabetercom.br; ngonzagaabeter.com.br  (31) 3451-0509 (31) 3451-0509 
33 Construtora Celi Ltda Ana Maria Brito de Almeida, Solange Cristina 

P. Silva anabritoaceli.com.br; solangeRceli.com.br  (79) 321 65028 (79) 3216-5071 
34 Construtora Cinzel S.A. Jane Carla Veloso janecinzel.com  (31) 3378-3011 (31) 3378-1486 
35 Construtora Cowan S.A. Danilo Roberto do Prado tecnicoacowan.com.br  (31) 3448-8955 (31) 3448-8950 
36 Construtora CVP S.A. Sandra Gomes Till cvpsa@terra.com.br  (11) 3816-1088 (11) 3815-2118 
37 Construtora Emccamp Ltda Edna Ferreira Figueiredo orc.emccampeterra.com.br:  emccampaemccamp.com.br  (31) 3526-7484 (31) 3261-5969 
38 Construtora Ferreira Guedes S.A. Armando Rodrigues dos Santos arodriguesferreiraguedes.com.br  (11) 3068-8555 (11) 3068-8555 	: 

C'i 	9 
):1

- 
Construtora Liderança Ltda Paulo Sérgio Braga Femandes _ 	.. paulosalider.com  (31) 3426-2490 (31) 3426-2468 

-T9 Construtora Mello de Azevedo S/A Nelson Parma de Azevedo mellodeazevedoamelloazevedo.com.br  (31) 3289-7900 (31) 3289-7902 
Ik?) Construtora Norberto Odebrecht S.A. -•• Angela Denise Franco adfaodebrecht.com   (31) 3516-1601 (31) 3516-1675 
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42 Construtora OAS Ltda Sias EUra Costa elias.costaaoas.com  IP (31) 3226-2400 (31) 3226-2400 
•43 Construtora Passarelli Ltda Edson 	parecidode Souza edsonCoassarelli.com.br  (11) 3037-8473 (11) 3037-8488 
44 Construtora Pavisan Ltda Alex Rocha Teixeira comprasbhaoavisan.com.br; alexOraavisan.com.br• (31) 3071-3925 (31) 3071-3922 

—45 Construtora Queiroz Gaivão S. A. Antônio de Oliveira Alvim alvimaqueirozaalvao.com; inoronhaaqueironalvao.com;. (31) 3269-5800 (31) 3269-5833 ,  
.46 Construtora RV Ltda Felipe Viotti Ribeiro construtorarvaconstrutorarv.com.br  (61) 3248-2976 (61) 3248-3965 
47 Construtora Terrayama Ltda Liba Passeis( terrayamaeterrayama.com.br  (31) 3288-1388 (31) 3288-1388 
48 Contem Construções e Comércio Ltda José Donizete Domingues donizete.dominquesacontem.com.br  (11) 4409-0422 (11) 4409-2428 

. 	49 Convap Engenharia e Construções Ltda Flávio Lima Vieira 	- 	- convap.bhaconvao.com.br  (31) 3621-3833 (31) 3621-1798 
50 CPD Tecnologia Ltda Edilson Carvalho Rocha- Diretor Presidente cadastroCcodtecnolocria.com.br  (31) 3237-3000 (31) 3237-3030 
51 CR Almeida S.A. - Engenharia de Obras Wilson Seiti Okada crasa01auol.c,om.br  • (41) 3312-9200 (41) 3244-0214 
52 Delta Construções S.A Antônio Eduardo Martins Casasanta eduardo.casasantaauol.com.br  (21) 3974-2600 (21) 2262-2152 
53 Diedro Construções e Serviços Ltda Remita Rossi renataadiedromq.com.br  (31) 3226-4370 (31) 3226-4539 
54 Do Vale Engenharia e Comércio Ltda Débora Aparecida Gonçalves Miranda dovale.enqaqmail.com  (31) 2138-3700 (31) 2138-3700 
55 Ecopav Construção e Pavimentação Ltda Anderson Faria Lopes andersonaecooav.com.br  (11) 3040-4400 (11) 3845-3912 
56 Ecoplan Engenharia Ltda Ivan Schroeder Mariante - Diretor ecoolan.bhe@terra.com.br  (31) 3292-8714 (31) 3292-8711 
57 Egesa Engenharia SA. Newton Ricardo Andrade; Welligton Cristiana concorrenciaaeqesa.com.br; wfonsecaaatesa.com.br  (31) 2108-1852 (31) 2108-1982 da Fonseca 

• 58 Eit Empresa Industrial Técnica S.A Hemani Ginja; Sérgio Montezuma hemaniginiae.qmail.com; seroiomaeit.com.br  
(31) 3225-9894 / 
(85) 3268-3177 

(31) 3225-9894 / 
(85) 3268-3022 

59 Emp. Brasileira de Telecomunicações S.A Emerson Stefanelli Santos emerson.santosembratel.com.hr  (31) 2121-3558 (31) 2121-3140 
60 Empa S.A. Serviços de Engenharia Eduardo Mucci Daniel emucciaernoa.com.br  (31) 3221-4788 (31) 3221-4256 
61 Emsa-Emp.Sul Americana de Montagens SA. Leonardo Ribeiro Cassimiro leonardoCemsa.com.br  (31) 3047-3407 (62) 4008-1520 
62 Emtel Empreend., Tecnol. e Eng. Ltda Silmara Sueli Silva silmaraaemtelengenharia.com.br  (31) 3286-7755 (31) 3286-8081 
63 Encalso Construções Ltda Marcos Rampone encalso.soeencalso.com.br  (11) 2171-8900 (11) 2171-8900 
64 Enel Engenharia e Empreendimentos Ltda Jardel Carlos Martins enelOveloxmail.com.br  (31) 3282-2634 (31) 3282-2634 
65 Enerconsult S.A. Maria Beatriz Hopf Fernandes enerconsult@enerconsult.com.br  (11) 3226-3400 (11) 3226-3434 
66 Engeform Construções e Comércio Ltda Lis Maria P. N. Casale enqeformerneform.com.br  (11) 3816-1088 (11) 3816-6850 

67 Engeset Engenharia e Serv. telec. S.A. Breno Henrique de Andrade Roberto; Renato 
Garcia Arruda breno(Wenqeset.com.br; arrudaCenqeset.com.br  

(31) 3516-1252 / 
(34) 3218-6723 

(31) 3519-9891 / 
(34) 3218-6630 

68 Enterpa Engenharia Ltda Paulo Marra pauloaenteroa.com.br  (11) 3746-6100 (11) 3746-7799 
•,T2-69 Estacom Engenharia S.A. Maria Amélia Rodrigues Cavalheiro mariaameliaaestacon.com.br 	_ (21) 2544-8043 (21) 2514-6155 . 

70 Expernet telemática Ltda Mara Elizabeth Miranda Becker mmirandanetsolutions.comtr; qneri@netsolutions.com.br  (11) 2167-0300 (11) 2167-0303 

• 71 Expedi Empreendimentos Ltda Eduardo de Barros Gomes eduardoaexoerti.com.br  (31) 3264-9307 (31) 3264-9307 

• 72 EXTRACOM MINERAIS E MEIO AMBIENTE LTDA Sayonara Suely Mansor extracomaextracomminerais.com.be  (31) 32972195 (31) 32972195 dianaaextracomminerais.com.bn  
73 Facility & Bond Adm.eCorr.deSequrosLtda Paulo Sérgio Costa da Silva paulo@facilitybond.com.br  (11) 4411-8329 (11) 4411-8329 

74.  Fidens Engenharia S.A. Marco Túlio Candido Barbosa marco.barbosaafidens.com.br; leo.pinheiroefidens.com.br  (31) 2121-0247 (31) 2121-0213 

75 Furukawa IndustrialSA Produtos Elétricos Carlos Renato da Silva Cândido cariosafurukawacom.br  (31) 3443-3502 (31) 3441-0257 
76 Gaivão Engenharia S. A. Raquel Caillaux rcaillauxaqalvao.com.br  (31) 3287-4787 (31) 3287-4787 
77 GCE S.A. José Geraldo Drumond drummondloseaig.com.hr; weaace.com.br  (31) 3296-3432 (31) 3296-3432 
78 GDK Engenharia SA. Walter Barbosa adkaodksa.com  (71) 2106-2900 (71) 2106-2900 

79 Gemp Guile Empreend. E Terraplenagem Ltda Guilherme Veloso Rorato comercialaemoengenharia.com.br; (31) 3375-5551 (31) 3375-2407 quilherme.rorato0aempermenhatia.com.br  
80 GPO Mercantil e Engenharia Ltda Déborah Lage Affonso goomercantilQual.com.br  (31) 3476-8588 (31) 3476-8588 
81 Grebler Advogados Flávia Binar Neves fbnaarebler.com.br  (31) 3516-0500 (31) 3516-0501 
82 Hap Engenharia Ltda Sergio Maurilio dos Reis serqioahapermenharia.com.br  (31) 3335-2480 (31) 3335-2480 

..)4 r 3 Heleno & Fonseca Construtecnica S.A: 	- Ricardo Nagasawa concorrenciaQhfc.com.br  (11) 5505-5533 (11) 5505-8770 
Ivai Engenharia de Obras S.A. Eduardo Moises Alfaro Solari eduardo.solariaivai.combr (41) 2111-6611 (41) 2141-6606 
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85 Jam Engenharia Ltda Marleil Morais jamCiamengenharia.cc. (31) 3264-2333 (31) 3264-2333 
86 Leme Engenharia Ltda Isabel 	stina Villalta isabelcristinaaleme.com.br  (31) 3249-7719 (31) 3273-2719 
87 Lopez Marinho Eng. e Construções Ltda Henrique Marinho contatoalopezmarinho.com.br  (21) 2221-8752 (21) 2221-8752 
88 Mac Engenharia Ltda Rogério Araújo de Souza rogeriosouzaamaceno com.br  (51) 4009-9600 (51) 4009-9600 
89 Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A - Construtora Marcelo Barbosa Abreu abreuamascarenhas.com.br; mbremascarenhas.com.br  (31) 2191-0000 (31) 2191-0000 
90 Mecanorte Construções e Empreend. Ltda MARCIONELI RAIZER; OSMAR ANASTÁCIO mecanorteCmecanorte.com.br; oadamecanorte.com.br  (31) 3036-9900 (31) 3036-9901 

tr. 91 Mendes Júnior Trading e Eng. S.A. José Marcos Cardoso Costa engenhariaamendesiunior.com.br  (31) 2121-9508 (31) 2121-9499 
92 More Solutions Corret. Seg. e Cons. Ltda Sérgio Frade sfradeasolutionsbrasil.com.br  (31) 3292-7861 (31) 3292-4188 
93 Nec do Brasil S.A Marcia Nunes Bastos marcionbanec.com.br  (11) 3151-7385 (11) 31 51-71 99 
94 Net Service LTDA Guilherme Vieira quilherme.vieiraanetservice.com.br  (31) 2123-9999 (31) 3281-4492 
95 Oltec Eng. e Consultoria e Projeto André Trindade atrindadeaoltecenoenharia.com.br:  trindade.andreCio.com.br  (31) 3247-6131 (31) 3247-6131 
96 ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA Ragenufla Dutra Bicalho de Lana raiaaorteno.com.br  (31) 3399-6654 (31) 3391-1998 
97 Ouvidoria Geral do Estado de MG Gustavo Costa Nassif fazendaCouvidoriageral.mg.gov.br  (31) 3237-7787 (31) 3237-7762 
98 Pantheon Engenharia Ltda André Lobato Simoni; Ciro Santos de Castro pantheoneaio.com.br  (31) 3281-3590 (31) 3281-3590 
99 Paranasa Engenharia e Comércio Ltda Francisco de Assis V. Elias franciscoeliasaparanasa com br (31) 3298-5732 (31) 3298-5759 

100 Patrimar Engenharia Ltda Ana Carolina Pacheco orcamentoCpatrimar.com.br  (31) 3264-9999 (31) 3264-9999 
101 Paulitec Construções Ltda Waldemir Celestino valdemirapaulitec.com.br; lucianoapaulitec.com.br  (11) 2196-2450 (11) 2196-2490 
102 Paulo Octávio Invest. lmobiário Ltda Fernado Pfeifer Gutierrez femandoapaulooctavio.com.br  (61) 3315-8699 (61) 3315-8698 
103 Pavotec Pavimentação e Terraplenagem Ltd Ronan Moura Xavier orcamentoapavotec.com.br  (31) 3359-0500 (31) 3359-0502 
104 Pinto Coelho Motta e Bicalho Advog. Ass. Leonardo Moita Espírito Santo leoCpcmb.adv.br  (31) 3292-3395 (31) 3297-7853 
105 Planar S.A Engenharia e Equipamentos Frederico Colares Pimenta fredericoaplanar.com.br  (31) 2103-4030 (31) 2103-4057 
106 Planova Planejamento e Construções Ltda Marcelo Matos Nogueira comercialaplanova.com.br  (11) 3165-5000 (11) 3165-5000 
107 Premo Construções e Empreendimentos S/A Licinio Ribeiro Filho dcOpremo.com.br  (31) 3494-3588 (31) 3494-6899 
108 Pricewaterhousecoopers Aud.Independentes Anibal Manuel Gonçalves de Oliveira ivina.kerCbr.pwc.com  (31) 3269-1551 (31) 3261-6950 
109 Principal Construções Ltda Fernando Pfeifer Gutierrez femandoOpaulooctavio.com.br  (61) 3315-8699 (61) 3315-8698 
110 Progeo Engenharia Ltda Antônio Francisco de Miranda progeoCprogeo.com.br  (31) 3312-1348 (31) 3312-1348 
111 Ramalho Maciello Ltda Hermano Maciello hmacielloagmail.com; mbuffetabhlink.com.br  (31) 3335-8026 (31) 3335-7089 
112 RAYTELTELEMÁTICA ENG E COMÉRCIO LTDA Carlos Galery coalervaravtel.com.br  (31) 3421-1888 (31) 3421-1844 
113 RC Comercio de Tapetes LTDA Paulo Custodio institucionalbsbaavanti-carpet.com.br  (61) 3363-4510 (61) 3363-4510 
114 RPC Representações Ltda Casar Augusto Lopes Ramalho Novaes cesararpcmg.com.br  (31) 3491-2232 (31) 3491-2232 

1,11-6 Santa Barbara Erigenhária S.A. Djaniro Silva disilvaesantabarbarasa.com.br; 
(31) 2121-7870 (31) 2121-7890' , natalia.almeidaCsantabarbarasa.com.br  

116 Schahin Engenharia S.A. Armando Ferreira Filho afferreiraaschahin.com.br  (11) 5576-8573 (11) 5576-8235 
117 Schneider Eletric Brasil Ltda Giancarlo Leite oiancarlo.leiteCbr.schneider-eletric.com  (31) 4009-8300 (31) 4009-8320 
118 Secol Engenharia Ltda Herbert Nunes Pereira secolenoCio.com.br; secolenoauolcom.br-  (31) 3336-6001 (31) 3385-6960 

119 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO MG Luiz Antônio Athayde; Márcio de Araújo luiz.athavdeapPp.mg.gov.br; (31) 3270-9357/ (31) 3270-9362/ 
vanessa.matozinhosCdesenvolvimento.mo.o0v.IN Lacerda (31) 3270-9400 (31) 3270-9302 

120 Sengel Construções Ltda Afonso Batista Cruz orcamento@sencielcom.br  (31) 2122-7400 (31) 2122-7444 
121 Serveng Civilsan S. A. - Emp.Ass.Engenh Livio Gonçalves Vilela servenobhComail.com  (31) 3201-9529 (31) 321 3-1 877 
122 Servix Engenharia S.A. Marcos Antônio dos Santos marcosCservix.com.br  (31) 3036-7530 (31) 3036-7509 
123 Servtec Instalações e Manutenção Ltda Antônio Domingos Uehara aueharaaservtec.com.br; comercialCservtec.com.br  (11) 3660-9700 (11) 3660-9700 
124 SIMBEL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTE Monika Klein Matos monikaCsimbel.com.br  (31) 3218-2000 (31) 3218-2000 
125 Sind. das Emp. de Refeições Col. Est. MG Eder Ribeiro Dias sindercaterra.com.br.  (31) 3213-5653 (31) 3213-5730 
126 Sind. Ind. Construção Pes. Est. MG Alberto Rodrigues Anastácio licitacaoasicepot-mo.com.br  (31) 2121-0426 (31) 2121-0444 
127 Sanei - Soc. Nac. de Elét e Hid. Lida Vara Lúcia de Aguiar Teixeira orcamentoCsonel.com.br  (31) 3383-6781 (31) 3383-6781 
128 SPA ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO SA Geraldo Magela Faria Nogueira - concorrenciaCspaengenharia.com.br  (31) 2111-7760 (31) 2111-7782 

4.9 STC Construções Ltda Antônio Carlos Resende do Nascimento stcobrasagmail.com   (31) 3086-2359 (31) 3086-2359 
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130 Strata Engenharia Ltda 
I-ranceeAssunçao de Almeida. Lucas 
RebelffiorortaValadares: Rafael Dantas: 
Juliana Rodriaues: 

strataastrataengenhanTIPm.br: 
(31) 2129-1400 (31) 2129-1401 comercialastrataengenharia.com.br  

131 Sultepa Construções e Comércio Ltda Ricardo Lins Portella Nunes Icharcovasultepa.com.br  (51) 321 4-1 231 (51) 321 4-1 231 
132 Tec Sul Engenharia Ltda Sinval Teixeira Moreira Jr. engenhariaCtecsulind.br  ,_. (12) 3941-7172 (12) 3941-7172 
133 Tecno Engenharia e Empreedimentos Ltda Anselmo Antônio Castro de Carvalho anselmoatecnoengenharia.com.br  (31) 3376-6898 (31) 3375-5867 
134 Tecnologia. Intel. e Planei. Seg. Ltda Marilene de Oliveira da Silva marileneCtissequrance.com.br  (31) 3223-6111 
135 Tecom Tecnologia em Construções Ltda Jean Carlos teconspaterra.com.br  (11) 5542-1554 (11) 5542-1554 
136 Telemar Norte Leste SÁ Jader Campos Daniel jdaniel@oi.net.br  (31) 3229-2069 (31) 3229-4203 
137 Torc-Terrap. Obras Rodov. e ConstLtda Vania Maria de Brito Elias concorrenciaaterc.com.br  (31) 3284-3009 (31) 3282-2471 
138 Tratenge Engenharia Ltda Renata Lopes financeirol@tratenge.com.br:  tratenge@tratenge.com.br  (31) 3275-3000 (31) 3275-3008 
139 Tratenge Ltda Renata Lopes financeiro1Ctratenge.com.br; tratengeatratenge.com.br  (31) 3275-3000 (31) 3275-3008 
140 Tribunal de Contas do Estado de MG. Marconi Augusto F. de C. Braga tcemgCtce.mq.gov.br  (31)3348-2148 (31) 3296-8875 
141 Tuma Minas Instalações Térmicas Ltda Marco Tulio Vasconcellos marcotulio@tuma.com.br:  tumagtuma.com.br.  (31) 2111-0099 (31) 2111-0088 
1212 Tyco Electronics Brasil Ltda Fernando Celso.  Simone E. M. Rosochansky ffeiisoCtvcoelectronics.com:  srosochaatvcoelectronics.com.  (11) 2103-6128 (11) 2103-6214 

143 UNIBANCO AIG SEGUROS Jaime Barbosa Santos Netos jaimesantosaunibanco.com.br; 	KG 1) 3.2-3-5- O!"  ---- - 	. (3 i) 2122-2645 (31) 2122-2604 r 3 cias_ ,os,s,„ . paulo.fariaaunibancoaiq.com.bG ) 
144 Uptec Construção e Tecnologia Ltda Ullysses Rodrigues Silveira ullysses@uatec.net 	( (60 3 LOS -- ÍIC100 (31) 2125-2733 (31) 2125-2799 
145 Via Engenharia S. A. Carlos Eduardo Rezende Braga carlosbCgruoovia.com.br:  proaostaagruaovia.com.br  (31) 3286-2768 (31) 3286-2833 
146 Warre Engenharia e Saneamento Ltda Paulo Ribeiro de Assis pauloassisCwarre.com.br  (62) 3219-5400 (62) 3281-9367 
147 Zivitek Engenharia Termica Ltda Marcia Costa: Sergio Ziviani fremia 	zivitel .c.om.br.  (31) 3421-8049 (31) 3121-8049 

148 Blokos Engenharia Ltda - Antônio Takeo Kumata www.blokos.com.br  11 	3040-6601 11 	2142-9305 1( -CL -0L 
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DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 	 MINAS GERAIS - CADERNO I 

Aviso de Editais 
Aquisição de Material 	 .f 

Cemig Distribuição S.A. - CNPJ n° 06.981180/0001-16- Pregão Ele-
trônico: 530-070383. Objeto: CABO CONDUTOR, para Aquisição 
Imediata, do tipo menor preço por item equalizado, regime de contrata- 
ção 	por preço unitário. Envio das propostas: Par ITICi0 do 
sítio wwrecernig.corribr - Portal de Compras da Cemig, no período 
compreendido entre 0h01 da data desta publicação e 71130 de 08/11/07, 
data da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 9h. O pregão 
será realizado pela pregoeira Juliana Moreira Rodrigues - n° de pessoal 
50134, tendo como equipe de apoio: Alexandre A. Medeiros Barbosa - 
ir" de pessoal 51889 (que poderá atuar como pregoeiro substituto) e 
Clarice Nogueira G. A. Pimenta - n" de pessoal 51707. Edital disponí-
vel a partir da data desta publicação no Portal de Compras da Cernig, 
ou, de 2' a 6' feira, de 9h às 11h e de 14h às 17h, na Superintendência 
de Material e Serviços - MS, Cr Avenida Barbacena, 1200. bairro Sopre 
Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte, 
10/10/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejamentb e 
Aquisição de Material Cernig. 

CONTRATO 	 t. 
GA-CT-4570010554. Partes: Cemig Geração e Transmissão S.A x IIJS 
Natura Lida - Direito e Meio Ambiente. Fundamento: Inexigibilidade 
art. 25,11 e art. 13,11 da Lei n" 8.666, de 21/06/93, 
MS/AS-510-E70167. Objeto: Serviços Advocatícios, pela contratada, 
através dos Profissionais Dr. João Paulo Campello de Castro, Juliana 
Koeppel e Dra. Helena Mata Machado de Castro, consistentes na atua-
ção em favor da Cemig GT na Ação Civil Pública em Defesa do Meio 
Ambiente, movida pelo Ministério Público do Estudo de Minas Gerais, 
Processo n° 461.07.040266-8, na COIMO= de Ouro Preto. Prazo: 12 
meses. Valor: R952.320,00. Ass: 02/05/07. Ratificada em: 02/05/07. 
MS/MT-CT-4570010535/500. Partes: Companhia Energética de Minas 
Gerais - Cemig a Brasília•Consultores Associados S/S Ltda. Funda-
mento: Inexigibilidade MS/AS 500-E70157. Objeto: Corro-mação para 
prestação de serviços técnicos e especializados; e alteração das normas 
do Estado que disciplinam as regras do processo licitatório, referentes a 
Modalidade Pregão, Sistema de Registro de Preços, Cotação Perma-
nente. Prazo: 90 (noventa) dias. Valor: R$200.000,00. Ass: 
03/10/2007. Ratificada era: 06/09/2007. 	

• 

Horizontes Energia S.A. CT-4570010483. Fartes: Horizontes Energia 
S.A. x Nishi Eletromecânica Lida Fundamento: Tomada de Preços 
MS/AS 830-B70283. Objeto: Substituição do Núcleo Estatórico da 
Unidade Geradora rf 02 da PCH Salto Voltão Prazo: 02 meses. Valor: 
RS 415.000,00. Ass: 10/10/07. Homologada em: 10/10/07. 
ADITIVO 
GA-Partes: Cemig Geração e Transmissão S.A. a Conservadora C.n-
pos e Serviços Gerais Ltda. 
Objeto: prorrogação, exclusão e inclusão e serviços e reajuste ao 
CT-4570009763. 
Prazo: 12 meses. Valor de: R$1.417.743,04 para: R$2.692.802,20. 
DO/MC-Partes: Cemig Distribuição S.A. x Holos Consultores Associa-
dos Ltda, Objeto: Reajuste dos preços e prorrogação do prazo do 
CT-4680002979. Prazo: 12 meses. Valor: de: R$1.836.935,32. para: 
R$2.687.090,80. Ass: 19/09/07. 
JR-Partes: Cemig Distribuição S.A. x Carvalho Pereira e Advogados 
Associados. Objeto: Prorrogação e inclusão de cláusula ao 

.CT-4570009738. Prazo: 12 meses. Valor: de: R$75.000,00 . para: 
RS150.000,00. Ass: 27/07/07. 

9crn 10 733.757 - X 

Aviso de editais 
Contratação De Serviços 

Cemig Geração e Transmissão S/A 
Tornada de Preço com entrega de propostas até as 18:00 horas do dia 
31/10/2007: 
510-B70322 - Pintura de estruturas metálicas da Usina Hidrelétrica 
Miranda. 
Luiz Antonio Lacerda Lopes 
Gerente de Aquisição de Serviços e Imóveis 

Aquisição de Material 
Cemig Distribuição S.A 

Tomada de Preço com entrega de propostas até as 18:00 horas do dia 
30/10/2007: 
530470324 Coletor de dados, receptor GPS,I 2 canais. 
530-170328 - Cavadeira c/socador, martelo bola, sovela/furador. 
Wagner Delgado Costa Reis 
Gerente de Planejamento e Aquisição de Material 	• 

INFORMAÇOES GERAIS 
Editais disponíveis na Av. Barbacena 1200, Térreo - Bairro Santo 
Agostinho - Belo Horizonte/MG, das 09:00 às 11:00 e das 14:00 Os 
17:00 horas ou através do site www.cernig.com.br. 

Aquisição de Material 
Cemig Distribuição S.A. - CNPJ 06.981.180/000316 
Pregão Eletrónicre 530-G70376. Objeto: ANTENA RECEPTORA SI-
NAL GPS, para Aquisição Imediata, do tipo menor preço por item 
equalizado, regime de contratação empreitada por preço unitário. En-
vio das propostas: Por meio do sítio www.cemig.corn.br  - Portal de. 
Compras da Cemig, no período compreendido entre 01101 da data desta 
publicação e 71130 de 25/10/07, data da realização do pregão. Abertura 
da sessão pública: 9h. O pregão será realizado pelo pregoeiro Leandro 
Corrêa de Castro - n" de pessoal 56279, tendo como equipe de apoio: 
Helder Dias Soares - rf de pessoal 31028 e Aguintar de Jesus Vieira - 
ri" de pessoal 32612 (que poderá atuar como pregoeiro substituto). Edi-
tal disponível a partir da data desta publicação no Portal de Compras 
da Cemig, ou, de 2' a 6' feira, de 9h às 1111 e de 14h às 176 na Super-
intendência de Material e Serviços - MS, ti Avenida Barbarem 1200 - 
bairro SOMO Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. 
Belo Horizonte, 08/10/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de 

'Planejamento e Aquisição de Material -Cernig. 
Aquisição de Material 

Pregão Eletrônico - MS/MT 500-G70372 	. 
Companhia Energética 'de Minas Gerais 	Cemig - CNPJ n.° 
17.155.730/0001-64 - Cemig Distribuição S.A. - CNPJ n° 
06.981.180/0001-16 - Cernig Geração e Transmissão S.A. - CNPJ n° 
06.981.176/0001-58 - Esclarecimentos I publicado no Portal de Com-
pras da Cemig no dia 09/10/07 - Adendo 1 publicado no Portal de 
Compras da Cemig no dia 09/10/07. Belo Horizonte, 09 de outubro de 
2007. - Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejamento e Aqui-
sição de Material - CEMIG. 

• Aquisição de Material 
A CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. CNPJ n° 
06.981.176/0001-58 e a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - cNin n° 
06.981.180/0001-16 Pregão Eletrônico: 500-G70378. Objeto: BAN-
CO BATERIAS ESTACIONÁRIAS., para Aquisiçãnlinediata, do tipo 
menor preço por lote equalizado, regime de contratação empreitada por 
preço unitário. Envio das propostas: Por meio do sítio 
www.cemig.com.lor Portal de Compras da Cemig, no período com-
preendido entre 01101 da data desta publicação e 7h30 de 24/10/07, data 
da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 9h. O pregão será 
realizado pelo pregoeiro Ivan Moyses Figueiredo Marques - n" de pes-
soal 40978, tendo corno equipe de apoio: Antonio Mareio Pires No-
gueira 23026, Alexandre A. Medeiros Barbosa - n° de pessoal 51889 
(que poderá atuar como pregoeiro substituto), Juliana Moreira Rodri-
gues n" de pessoal 50134. Imm de Sá Machado - n° de pessoal 56269 
e Clarice Nogueira G. A. Pimenta - n" de pessoal 51707. Edital dispo-
nível a partir da data desta publicação no Portal de Compras da Cernig, 
ou, de 2' a6' feira, de 9h às 11h e de 1411 às 176 na Superintendência 
de Material e Serviços - MS, à Avenida Barbacena, 1200- bairro Santo 
Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte, 
08/10/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejamento e 
Aquisição de Material - Cemig. 

Aquisição de Material 
Cernig Distribuição S.A. - CNP] n° 06.981.180/0001-16 - Pregão Ele-
trônico: 530-070377. Objeto: CABO CONDUTOR, para Aquisição 
Imediata, do tipo menor preço por item equalizado, regime de contrata-
ção empreitada por preço unitário. Envio das propostas: Por meio do 
sítio www.cemigeom.br  - Portal de Compras da Cemig, no período 
compreendido entre 01101 da data desta publicação e 7h30 de 24/10/07, 
data da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 911. O pregão 
será realizado pela pregoeira Clarice Nogueira G. A. Pimenta - n° de 
pessoal 51707, tendo corno equipe de apoio: Alexandre A. Medeiros 
Barbosa - o° de pessoal 51889 (que poderá atuar corno pregoeiro subs-
tituto) e Ivan Moyses Figueiredo Marques - de pessoal 40978. Edital 
disponível a Partir da data desta publicação no Portal de Compras da 
Cernig, Ou, de 2' a 6' feira, de 9h às I 111 e de 1411 às 176 na Superin-
tendência de Material e Serviços - MS, ti Avenida Barbacena, 1200 - 
bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. 
Belo Horizonte, 08/10/07. Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de 
Planejamento e Aquisição de Material - Cernig. 

Aquisição de Material 
Cemig Distribuição S.A. - CNPJ n° 06.981.180/0001-16 - Pregão Ele-
trônico: 530-070379 Objeto: frtoteca, mídias e comutadores para 
AQUISIÇÃO IMEDIATA, do tipo menor preço por lote equalizado, 
regime de contratação empreitada por preço unitário. Envio das pro-
postas: Por meio do sitio www.cemig.com.br  - Portal de Compras da 
Cemig, no período compreendido entre 0h01 	ta ' dadesta publicação 	e 
71130 de 25/10/2007, data da realização do pregão. Abertura da sessão 
pública: 9h. O pregão será realizado pela pregoeira lyna de Sã Macha-
do - n" pessoal 56269, tendo como equipe de apoio Reginaldo &Mu-
mann Peneira - rf pessoal 37574 e Alexandre A. M. Barbosa - n' pes-
soal 51889, que poderá atuar corno pregoeiro substituto. Edital dispo-
nfvel a partir da data desta publicação no Portal de Compras da Cernig, 
ou, de T a6' feira, de 911 às 1 lh e de 14h às 17h, na Superintendência 
de Material e Serviços - MS, à Avenida Barbacena, 1200- bairro Santo 
Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte, 
09/10/2007 - Wagner Delgado Costa Reis - Gerente de Planejamento e 
Aquisição de Material - Cemig. 

Aquisição de Material 
Cemig Distribuição S.A. - CNP' n° 06.981.180/0001-16 - Cernig Ge-
ração e Transmissão S.A. 'CNPJ n° 06.981.176/0001-58 - Pregão Ele-
trônico: 500-G70381 Objeto: Servidores e Processador para AQUISI-
ÇÃO IMEDIATA, do tipo menor preço por lote equalizado, regime de 
contrafação empreitada por preço unitário. Envio das propostas: Por 
meio do sítio www.cemig.corn.br  - Portal de Compras da Cemig, no 
período compreendido entre  0h01 da data desta publicação e 71130 de 
24/10/2007, data da realização do pregão. Abertura da sessão pública: 
911. O pregão será realizado pelo pregoeiro Alexandre A. M. Barbosa. 
n" pessoal 51889, tendo corno equipe de apoio Ivna de Sã Machado - n" 
pessoal 56269, Reginaldo Schumann Peneira - n° pessoal 37574 e Se-
bastião A. S. Bicalho - n° pessoal 45559, que poderá atuar como prego-
eiro substituto. Edital disponível a partir da data desta publicação no 
Portal de Compras da Cemig, ou, de 2' a6' feira, de 911 às 11h e de 1411 
às 176 na Superintendência de Material e Serviços - MS, Cr Avenida 
Barbacena, 1200- bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131, - Belo 
Horizonte - MG. Belo Horizonte, 09/10/2007 - Wagner Delgado Costa 
Reis - Gerente de Planejamento e Aquisição de -Material - Cemig. 
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BDMG 
CARTAS CONTRATO referentes a Serviços Advocaticios e Assistente 
Técnico, expedidas pelo BDMG, com fundamento no artigo 24, inciso 
II da Lei 8666/93, nos meses de Agosto e Setembro de 2007. 

SERVIÇOS ADVOCATICIOS — SETEMBRO/07 
2054/07 - Feliz de Melo Ferreira - 	 2.200,00 
Dotação 'orçamentária n" 1911.28.846.002.7786.0001.33.9039.10.1, 
conforme cláusula sétima do convênio para administração de Ativos en-
tre o Estado de M.G e o BDMG. 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS — AGOSTO/07 
2010/07 - Luciara Guimarães de Souza - 	 800,00 
2029/07 	Paulo Citara - 	 800,00 
2034/07 	Giovana Mam Panissa Marques — 	800,00 	. 
2038/07 - Renato Rodrigo da Silveira - 	 800,00 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS — SETEMBRO/07 
2030/07 - feúbia Mara Gama Soares - 	 abo,00 
2039/07 - Alzira Braga Medrado Moreira - 	800,00 
2040/07 - Celcimar Cardoso Garcia - 	 .800,00 
2042/07 - Silvánia Marília dos Santos - 	 80000 
2043/07 - Jefferson Jorge de Oliveira - 	 700,00 
2044/07 - Ana Cláudia Coelho Temer - 	500,00 
2045/07 - Fabrício Landirn Gajo - 	 75000 
2047/07 - Mirim Viana Nogueira - 	 800,00 
2050/07 	Palrou Advogados Associados - 	700,00 
2051/07 - José Eduardo Câmara Pinto - 	 800,00 
2053/07 - Fabrício Landim Gajo - 	 70000 
2055/07 - Lívia de Lia Clementino - 	 800,00 
2056/07 - Ana Paula Lopes Gomes de Jesus 	800,00 
2057/07 - Dirlei Ferreira Mendes - 	 800,00 
2058/07 - Rodrigo Pozzobon 	 800,00 
2060/07 - Celcirnar Cardoso Garcia - 	 860,00 
2062/07 - Roberto Ferirei° Macid - 	 800,00 

ASSISTENTE TÉCNICO 
2048/07 - Paulo Timóteo Fonseca - 	 1.500,00 

Dotações orçamentárias es 8176300117, 8199950001, 8199950004, 
199950014, 8199950017, 8199950018, .8199950019, 8199950025, 
8199950026,8199950042,8199950046, denominadas "Honorários Ad-
vocatícios", "Despesas Judiciais em Geral" e "Honodnios Periciais". 

CT-2046/2007. Contratada: M.1.MONTREAL LTDA. Objeto: Presta-
ção do serviço de impressão e montagem de carnês.de  pagamento, in-
cluídos os serviços de desenvolvimento, programação, diagrainação/for-
matação do layout de impressão, montagem dos carnês com recibo do 
sacado e ficha de compensação, acabamento corn grampo, capa e con-
encapa. Valor R$10.800,00 (dez robe oitocentos reais). Dotação ofça-
mentária: 8175700062-ADM-Serviços Gráficos Diversos. Prazo: 12 
(doze) meses a contar da assinatura. Data de assinatura: 12/09/2007. 

Primeiro aditivo ao Contrato 1376/2005. Contratado: Squadra Tecnolo-
gia em Software Ltda.. Objeto: I) Acrescer 7.500 (sete mil e quinhen-
tas) Unidades de Desenvolvimento de Sistemas ao quantitativo previsto 
no caput da Cláusula Terceira e, conseqüentemente, ao Parágrafo Quin-
to da Cláusula Sexta; II) Em razão do acréscimo de USDs, alterar o va-
lor estimado do contrato, constante da Cláusula Quinta, para 
R$1.376.250,00 (um milhão, trezentos e setenta e seis mil e duzentos e 
cinqüenta reais. Data de assinatura: 04.10.2007. 

CCV-BF-137.532. Promissário Comprador: Cordeiro Fios e Cabos Elé-
tricos Ltda. Objeto: Promessa de compra e venda de 02 (duas) cablea-
doras, decorrente da Concorrência BDMG-022/2007. Valor: RS 
630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). Prazo: 36 (trinta e seis) me-
ses, contados a partir de 21/11/2007. Data de assinatura: 21/09/2007. 

Primeiro aditivo ao Contrato 1852/2007. Contratada: IDANIEL EN-
GENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogara vigência contratual até o dia 
10 de novembro de 2007. Data de assinatura: 27.09.2007. 
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ICCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômicp de Minas Gerais 

CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 • 
Objeto - Contratação  ema regime de empreitada por preço global da 
execução dos obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários pura 
implantação do Centro  Admimnislrativo do Estado de Minas Gerais. 
Licitantes HABILITADOS para os lotes 1, 2 e 
-Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenl.ia S/A e ConStrutora 
Barbas. Mello S/A 
-Consórcio Construções e Comércio Camargo Coma S/A, Mendes Ju-
nior Trading e Engenhatio S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
-Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS 
Lida, Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
-Consórcio Estacou Engenharia S/A e Blokos Engenharia Lida 
LOTE 2 
Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 - a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subi-
tens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.1I e 6.1.4, c; 3, subirem 3.2; • 
LOTE 3 
Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 - a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subi,  
tens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1..4, subirem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenhária S/A - Constran S/A - Constreções e 
Comércio 
LOTE 1 
Motivo: não atendimento dos itens: 6.14, 	6.1.4, c,2, e c,4, subitens 
4.1 e4,3 
LOTE 2 
Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4 , 6.1 e 6.1.4, c, 3 subirem 3.3. 
LOTE 3 
Motivo: não atendirnento dos itens: 6.1.4, 61 e 6.1.4, c,3 subirem 3.3. 

- Consórcio Constrecap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap 
Engenharia S/A e Construtora Peneira Guedes S/A 
LOTE 1 
Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., I 
LOTE 2 
Motivo não atendimento do item 6.1.4, 62, do itetn 6.1.4, e. 1,.e item 
6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 
Motivo não atendimento do item 6.1.4, ti, 2 e do item 6.1.4, e,!. e item 
6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e2.11. 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007 
Cotnissão Especial de Licitação • 

12em 10 733.759 -X 

COPASA 
A ânua de Minas 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Tornada de Preços DVLI. 0920070312 
Objeto: Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de construção de Rede Coletoras de Esgoto, Elevatória de Es-
goto e das ligações prediais de esgoto sanitário na cidade de FAMA / 
MG. 
Dia: 05/11/2007 08:15 horas - Local: Rua Carango., 606 - Térreo - 
Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. 
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratui-
tamente, através de download no endereço: www.copuncontbr (link: 
licitações), a partir do dra 11/10/2007. 

Tomada de Preços N° DVLI. 0920070333 
Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais das obras e 
serviços de implantação de fedes de distribuição e ligações prediais de 
água e implantação de interceptores, redes coletoras e ligações prediais 
de esgoto, para atendimento ao crescimento vegetativo, na área de 
abrangência do Distrito de Serviços de Belo Horizonte Norte - DTNT, 
incluindo Vilas e Favelas. 
Dia: 01/11/2007 às 8:15 horas - Local: Rim Carangola, 606- Térreo - 
Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. 
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratui-
tamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br  (link: 
licitações), a partir do dia 11/10/2007. 

JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N.  DVLI. 0920070294 
Objeto: execução, com fornechnento parcial de materiais, das obras e 
serviços de melhoria operacional do Sistema de Abastecimento de 
Água, blocos de ancoragem, cada em concreto annado e alimentações 
nas redes distribuidoras existentes na área de abrangência do Distrito 
de Serviços de Ribeirão das Neves/MG. 
Vencedora: CONSTRUTORA OURO LTDA. ' Valor R$242.284,32 
(duzentos e quarenta e dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta 
e dois centavos). 

JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N' DVLI. 0920070177 
Objeto: Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para Sistemas 
de Abastecirfiento de Água e Esgotamento Sanitário, para as seguintes 
localidades: Minas Novas; Resplendor; Comercinho; Coronel Murta; 
Felixlandia; Maninho Campos; Ninheiro; São João do Paraíso; Montes 
Claros e Juventlia, no Estado de Minas Gerais / MG. 
Vencedora: ESSE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Valor: 
R$ 1.264.641,23 (Hum milhão, duzentos e sessenta e quatro .1, seis-
centos e qutrenta e hum reais e vinte e três centavos). 

TOMADA DE PREÇOS N" DVLI, 0920070178 
Objeto: Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para Sistemas 
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, para as seguintes 
localidades: Santana do Paraíso - Sede; Bairro Industrial; Jardim Vitó-
ria; Bonn Pastor; Águas Claras; Ipaba do Paraíso- município de Santa-
. do Paraíso; Inhapitn; Lagoa Dourada e Igarapé, no Estado de Minas 
Gerais / MG. 
Vencedora: HOLOS ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 
LTDA. Valor: R$ 1.353.554,93 (Hum milhão, trezentos e cinqüenta e 
três mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e três 
centavos). 

A DIRETORIA 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO SPAL N", 4.2007.0043 
Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso Ida Lei 8.666/93. 
Objeto: Aquisição de Tubos mãe ferro fundido dúctil, ponta bolsa junta 
elástica, destinados ã ampliação do sistema de esgotamento sanitário de 
Pouso Alegre/MG. 
Fornecedor e Valor SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA: 
R$42.449,40 (Quarenta e dois mil gimtrocenlos e quarenta e nove reais 
e quarenta centavos). 
Recredrechnento da situação: Ronaldo Cézar Saltes, Superintendente 
de Apoio Logístico e Gelton Pahnieri Abud, Diretor de Gestão Corpo-
noiva. Ratificação do Ato: Márcio Nunes, Diretor - Presidente da CO-
PASA MG: 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL rf 05.2007/0547 - PEM. 
Objeto: Correições ema PVC 
Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007, tis 08:45 horas. Local: Rua 
Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital dispo-
nível em: 11/10/2007. Mais informações: www.copasa.com.br  (link: 
Licitações e Compras/Pregão). _ 

PREGÃO PRESENCIAL SPAL e 05.2007/0565 - PPM 
Objeto: Cal Hidratada são 20 kg. 
Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007, Hora: 09:00 horas, à Rua Ca-
rango., 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponí-
vel em: 11/10/2007, no site: www.copasa.com.br  (link: Licitações e 
Compras/Pregão). 
PREGA() ELETRÔNICO SPAL 11'05.2007/0550 - PEM. 
Objeto: Porcas, Tubetes e Arruelas. 
Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007, às 09:15 horas. Local: Rua 
Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital dispo-
nível em: 11/10/2007 Mais informações: www.copasa.com.br  
Licitações e Compras/Pregão). 

PREGÃO PRESENCIAL SPAL n°  05.2007/0485 - PPM 
Objeto: Tubos em PVC. 
Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007, Hora: 14:30 horas, à Rua Ca-
rango., 606 - Bairro  Samrto Antônio. Belo Horizonte. Edital disponi-
vel em: 11/10/2007, no site: www.copasa.com.br  (link: Licitações e 
Compras/Pregão). 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL 05.2007/0562. 
Objeto: Registros de Gaveta Chatos em Ferro Fundido. 
Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007, às 14:45 horas. Local: Rua 
Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital dispo-
nível em: 11/10/2007 Mais informações: www.copasa.com.br  finde 
Licitações e Compras/Pregão). , 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL if 05.2007/0553 PEM. 
Objeto: Hastes para Perfuração de Poços. 
Dia da Licitação: 25 de outubro de 2007, às 14:15 horas. Local: Rua 
Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo fiorizonte. Edital dispo-
nível em: 11/10/2007 Mais infonnações: www.copasacombr (link: 
Licitações e Compras/Pregão). 	. 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - n" 05.2007/0422 - PEM 
Objeto: Tampões em Feno Fundido. 
Vencedores FUNDIÇÃO IMPERIAL LTDA, para o item 01, no valor 
de R$65.318,18 e CRISTAL FUNDIDOS LTDA para o item 02, no 
valor de R$ 11.364,50. 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - 05.2007/0463 - PEM 
Objeto: Tubos em PVC. 
Vencedor UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LTDA, para todos os 
itens, no valor de R$78.289,98. 

• 
PREGÃO PRESENCIAL SPAL - n° 05.2007/0428 - PPI 
Objeto: Tubos em PVC. 
Vencedor UNOCANN.  TUBOS E CONEXÕES LTDA para todos os 
itens, no valor de R$ 487.875,02. 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL rf 05.2007/0440. PEM 
Objeto: Pastas Suspensos. 
Vencedor: ARQUIMIG SISTEMAS MOBILIARIOS LTDA., paro to- 
dos os itens, no valor de R$ 77.880,00. 

A DIRETORIA 

32cm 10 733.754 - X , 

FHEMIG / 1411101 

AVISO DE CONCLUSÃO 
Aviso de conclusão do Proc. 295/2007, Pregão Presencial n° 16/2007, 
objeto: Confecção de bancada em aço irmos. Adjudicado/Homologado 
em 20/07/2007 para: UNIVERSO INOX INDUSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA. Lote: 1 ; valor: R$ 4.100,00. 
Belo Hte, 08 de outubro de 2007. 

.2cm 10 733.674 - X 

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG 
CNPJ 17.161.837/0001-15. Extratos: 1 Sexto.Termo de Aditamento, 
datado de 27.09.2007, celebrado mina UNIMED BH - Cooperativa de 
Trabalho Médico Ltda. Objeto: prorrogação do contrato de prestação 
de serviços de assistência médico-hospitalar do plano denominado 
UNIPART, celebrado em 10/10/2002, com data prevista de término 
para 29/09/2007, passando. para 31/10/2007. 2 - Credenciamento de 
Advogado, datado de 20.09.2007, celebrado com a sociedade de advo-
gados "Moisés Freire Advocacia. Objeto: prestação de serviços advoca-
tícios na Cornar. de Carmo do Rio Claro. Prazo: 1 ano. Valor 
R515.000,00. 3 - Contrato de Empreitada, dotado de 27.09.2007, cele-
brado com a CONSEL Construções e Serviços Especiais Ltda. Funda-
mento: CP 028/2007. Objeto: execução de serviços de terraplenagem e 
construção de 130 unidades habitacionais no CH Benjamim Pereira 
Baeta II, em Carandaí. Prazo: 7 meses. Valor global: R$2.417.584,68. 
4 - Contrato de Empreitada, datado de 27.09.2007, celebrado coto a 
CONPREL Construtora Predial Lido. Fundamento: CP 030/2007. Ob-
jeto: execução de serviços de terraplenagern e consunção de 134 unida-
des habitacionais, sendo 22 no CH Tiradentes 111,50 no CH Alexandri-
na te II e 62 no CM Vereador Nico Garcia, em !turma. Prazo: 5 me-
ses. Valor global: R$2.353.483,76. 5. Contrato de Empreitada, datado 
de 27.09.2007, celebrado com a CONPREL Construtora Predial Ltda. 
Fundamento: CP 027/2007. Objeto: construção de 100 unidades habita-
cionais no CH Frei Humberto, era Bonfinópolis de Minas. Prazo: 6 
meses. Valor global: R$1.719.000,00. 6 - Contrato de Prestação de 
Serviços, datado de 27.09.2007, celebrado com a C R Placas Comércio 
e Serviços Ltda.ME. Fundamento: PP 014/2007. Objeto: confecção de 
até 240 placas em aço inox escovado AIS! 304. Prazo: 12 meses. Valor 
global: R$98.400,00. 

7crn 10 733.753 - X 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Extrato do Ato de Convalidação para ratificação dos atos e procedi-
mentos relativos ao 1" Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Fi-
nanceira if 397/06, celebrado entre EMG/SEDESE e Serviço Voluntá-
rio de Assistência Social - SERVAS e o Município de Bocaiúva, cren a 
interveniência do CEDCA, cujo objeto é a prorrogação da vigência, 
convalidando seus efeitos a data de 18/05/07 conforme Parecer Jurídi. 
co n° 609/07. 
Belo Horizonte, 08 de outubro de 2007. 
Custódio Alltôni0 de Mortos 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social 

Extrato do Ato de Convalidação para ratificação dos atos e procedi-
mentos relativos ao I" Trono Aditivo ao Convênio de Cooperação Fi-
nanceira n" 398/06, celebrado entre EMG/SEDESE e Serviço Voluntá-
rio de Assistência Social - SERVAS e O Município de Campos Gerais, 
com a interveniênciu do CEDCA, cujo objeto é a prorrogação da vi-
gência, convalidando seus efeitos a data de 18/05/07 conforme Parecer 
Jurídico ri' 680/07. 
Belo Horizonte, 08 de outubro de 2007. 
Custódio Antônio de Manos 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social 

Extrato do Conv. de Cooperação Técnica n" 133/07. Partes: EMG/SE-
DESE e Prefeitura Municipal de Uberaba. Objeto: Cooperação técnica 
mútua para integração, operacionalização e manutenção das funções e 
ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda SPETR, por 
intermédio do Posto de atendimento S1NE em Uberaba. Vigência: 02 
anos a ',oitir da assinatura. Assinatura: 19/06/07. 

Extrato'do 1' T.A. ao Contrato de Fornecimento rf. 103/07. Partes: . 
EMG/SEDESE e Visual Sistemas Eletrônicos Ltda. - BH. Objeto: Adi-
tar o Anexo I do Contrato:  da prestação de serviços no Posto de Aten-
dimento do SINE/BH/Norte/MG para a prestação de serviços nos Pos-
tos de Atendimento do SINE de Sabará, Ribeirão das Neves e Just.& 
polis, conforme descrito e especificado no ANEXO I do Contrato. As-
sinatura: 09/10//07. 

8mn 107 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUV 
I. Extrato do 3' Tenno Aditivo ao Convenio n"668/200 
EMG/SEEJ e o Município de Salinas' MG. Objeto: Prorroga 
cia de 28 de Setembro de 2007 ate 28 de Fevereiro de 2007 
assinatura: 28/09/2007. 
2. Extrato do 3" Tenno Aditivo ao Convenio n"1010/2005. Partes: 
EMG/SEEJ e o município de Formiga - MG. Objeto:-Prorrogar a vi-
gência de 23 de Junho de 2007 ate 23 de dezembro 2007. Data da assi-
natura: 20/06/2007. 

2cm 10 733.739 - X 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE 
1. Retifica-se a publicação do dia 03/10/2007, página 44, coluna 02, do 
valor do convênio, celebrado coro o Município de Ibituruna e a Secre-
taria de Estado de Esportes e da Juventude, do Estado de Minas Gerais. 
Onde se lê: . Valor: RS11.000,00 (onze mil reais), dotação orçamentá-
ria 11°. 1531.27.812.689.4628.00033.3.40.41.10.1.1, contrapartida va-
lor R312.900,00 (doze mil e novecentos reais), Leia-se: Valor: 
R$11.000,00 (onze mil reais), dotação orçamentária ri'. 
1531.27.812.689.4628.0001.3.3.40.41.10.1.1, contrapartida valor: R$ 
4.500.00 (quatro mil e quinhentos reais). 
2. Retifica-se a publicação do dia 09/10/2007, página 29, coluna 03, 
que se refere a Resolução n°026/2007, Onde se lê: Servidora Ana Cris-
tina de Magalhães Vechio Lopes, Masp.1018282-2, Leia-se: Servidora 
Ana Cristina de Magalhães Vecchio Lopes, Musp.270.998-8. 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE 
1. Extrato do Crervénio n".170/2007, EMG/SEEJ e a Liga Desportiva 
de Jarina:1 do Município de Janaúba - MG. Objeto: apoio financeiro 
para pagamento de transporte de atletas, aquisição de uniformes e bolas 
para participação no "Campeonato Mineiro de Futebol de Juniores". 
Prazo: 03 MeSCS a contar da data da assinatura. Valor: RS 15.015,00 
(quinze mil e quinze reais). Dotação Orçamentária rf. 1531. 
27.812.282.4535.0001.3.3.50.43.01.38.1. Assinatura: 09.10.2007. 



MUNICIPAL DE BELO ORIENTE 
EDITAL RESUMIDO 

,.007 

POSTAS: Até o dia 19.11.2007 às 13:45 horas 
Aunicipal de Belo Oriente. 
EDITAL: até dia 14.11.2007, de 12:00 às 18:00 

OPOSTAS: 19.11.2007 ás 14:00 horas. 
nstituição Financeira, com exclusividade, para 
-ocessamento de folha de pagamento dos ser-
oai de Belo Oriente, ativos e inativos e conces-
isignação em folha de pagamento, com exclu-
wênios já firmados com o Município até a data 
instalação de uma Agência e de um posto de 

1-se à disposição dos interessados para apre-
'Ateis de 12:00 às 18:00, na Coordenadoria de 
os - Praça da Jaqueira, 40, Centro, Belo Orien-
detone 33-á253-2807. 

ERMÓGENES RODRIGUES 
ssão Permanente de Licitações - CPL 

1:30h e 13:30h às 16:30h, na Rua Pernambu-
00-008, Município de Divinópolis. ou pelo SITE 
Maiores informações poderão ser obtidas no 
efone (37)-3229-6702 com Crisiina. 

plis, 10 de Outubro de 2007. 
re.oelro Municl al. 

MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS 
DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

eitura Municipal de Divinópolis, o Processo LI-
odalidade de Pregão n2. 107/07, tipo menor 
a aquisição de gêneros alimentícios conforme 
;ão. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 
1400 horas. O edital em inteiro teor estiá à 
s de segunda a sexta-feira, de 8:00h,às 10:30h 
a Pernambuco n9.60, Centro, CEP 35.500-008, 
pelo SITE www.divinopolis.mg.goviar da Pre-

- informações poderão ser obtidas no endereço 
3229 -6682 com Mário ou Jacira ou pelo tele-
Cristina. 

Ais, 10 de Outubro de 2007 
oeiro Munici ai 

ARAGUARV MG • 
) E ÚLTIMO púnico LEILÃO E INTIMAÇÃO 

a Econômica Federei - Avenida Tiradentes, ,n.° 387 - Bairro 
20 hs 
I, com escritório na Rua Major Gole, n.. 1901, loja 236, 2°' 
- patos de Minas/MG, Tel.: (31) 9128-8192, 9229-1869, (34) 
e autorizado por INTERMÉDIUM CRÉDITO, FINANCIAMEN-
3526-6418, Agente Fiduciário do S.F.H., designado para o 

o-lei n° 70 de 21.11.66, Lei 8.004 de 14/03/90 e regulamenta-
RC-58/67, RC-24/68, RD-08/70 e CFG-10/77 do extinto BNH, 
ecreto-lei n. 2.291, de 21.11.86), no dia, hora e local neste 
rionado(s) e descrito(s) para pagamento de dívida hipotecária 
na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
Ro e vista, podendo o arrematante pagar no ato, como sinal 
rrematação, além da comissão legal do Leiloeiro, e o saldo 
lo) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com finan-
s de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a Agência 
análise cadastral e Comprovação de renda. Os Interessados 
aquisição do(s) imóvel(is) constante(s) deste edital e/ou utili-
procurar a agência da CEF com no mínimo 05 (cinco) dias de 
leilão. O lance mínimo para venda, será no valor dos créditos 
ão do imóvel nos termós do Ari. 1.484 do C Cr destes o menor 
lia da realização da praça. As despesas relativas à comissão 
s torrarão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
e será o responsável pelas providências de desocupação do 
financiamento pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, terá o 

stro da Carta de Arrematação e registro do contrato e/ou es-
e Imóveis. Caso o(s) executado(s) não seja(m) encontrado(s) 
sente praça. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer maiores 
imóvel(is). 

)994-4 Caixa Económica Federal, prop. ELISANGELA BA. 
maior, proprietária de Micro Empresa, Cl M-9.058.839 SSP/ 
SA RESIDENCIAL: situada na Rua Cinco, n.° 490, Bairro Mi-, 
rrom área de 55,18m; constituído pelo lote n.. 13, com frente 
do direito com o lote n.514, pelo lado esquerdo com o lote n.. 
ro Miranda; com demais áreas, medidas, limites e confronta-
r respectiva. Vir lance Mínimo: R$ 23.311,57.. 
izonte, 10 de.  outubro de 2007. 
reli Leiloeiro Público Oficial - o5  496 

--------- 
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Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 

de Minas Gerais CODEMIG 
RESULTADO DO 

JULGAMENTO DA 
HABILITAÇÃO 

Concorrência 05/2007 - 
Processo interno 265/07 

Objeto - Contratação ern-regime 
de empreitada por preço global 
da execução das obras e servi- 
ços de engenharia, inclusive for- 
necimento, montagem e instala- 
são de equipamentos e sisteMas 
necessários para implantação,go 
Centro Administrativo do Estado 
de Minas Gerais. • 	• 
Licitantes HABILITADOS para 
os lotes 1, 2 e 3: 
-Consórcio Andrade Gutierrez S/ 
A, Via Engenharia S/A e Cons-
trutora Barbosa Mello S/A 
-Consórcio Construções e Co-
mércio Camargo Correa S/A, 
Mendes Junior Trading e Enge-
nharia S/A e Santa Bárbara En-
genharia S/A 
-Consórcio Construtora Norber-
to Odebrecht S/A, Construtora 
OAS Ltda, Construtora Queiroz 
Gaivão S/A •. 

Licitante INABILITADO para os 
lotes 2 e 3: 
-Consórcio Estacon Engenharia 
S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2 
Motivo: não atendimento dos 
itens: 6.1.3 - a.2; 6.1.4, c, 2 e 
seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 
2.8, 2.9 e 2.11 e 6.1.4, c, 3, su-
bitem 3.2; 
LOTE 3 
Motivo: não atendimento dos 
itens: 6.1.3 - a.2 e 6.1.4,c, 2, e 
seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 
2.7, 2.8, 2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, 
subitem 3.2. 

Licitantes INABIUTADOS -para 
os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia 
S/A - Constran S/A - Constru-
ções e Comércio 
LOTE 1 , 
Motivo: não Atendimento dos 
itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, 
subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2 
Motivo: não atendimento dos 
itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 su-
bitem 3.3. 

r LOTE 3 
Motivo: não 'atendimento dos 
itens:. 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 su-
bitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS 
Engenharia e Comércio S/A, 
Convap Engenharia S/A e Cons-
trutora Ferreira Guedes S/A 
LOTE 1 
Motivo não atendimento do item 
61.4,b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2 , . 
Motivo não atendimento do item 
6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e 
item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 
2.11 
LOTE ,3 
Motivo não atendimento do item 
6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, cl. 
e item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 
2.11. 

Belo Horizonte, 10 de 
outubro de 2007 

Comissão Especial de . • Licitação 

flanco de 
BOMG2=1"nett 

• 
4 VARA DE FAZENDA PÚBLICA E 
AUTARQUIAS: Comarca de Belo Horizonte! 
MD - Edital de Citação - Prazo dç 20 dias: Ação 
de Execução: Plocessoi 024.03.042.219-0: 
Exeqüente:.EDMG: Executado: 613 COMÉRCIO 
E PRESTAÇÕES DE seRylvÉ LTDA. e outros. 
O Dr, Evandrix Lopes da Costa Teiscini,..luiz de 
Direito em substituição na 4.  Vara da Fazenda 
Pública e Autarquias. na  forma de lei etc. Pelei' 
presente Edital faz saber a todos que o virem ou 
dele conhecimento tiverem que trainirn nesta Vara 
nação de-execução supmearaeteriutilm. que ficam 
eiindosCAIROMARQUES(CPE029.834, 198R0), 
E -IRA .CY DE OLIVEIRA MARC:IMF...5 (CPF 
007.676.558-00), os quais se encontram em lugar 
incerto e não sabido, para que no prazo de 03 dias, 
pagueni o valor dá execução, jorna e fionorários, 
restas e. denteis consecidrios da fitadiMplência, ou 
ofereçam bens a penhora, ê não o fazendo ficam 
desde já intimado para que se proceda a penhora 
em finitos bens quanto bastem para a satisfação 
da obrigação. CASO não sejam enctunfados os 
devedores: ficara tAna!ém intimados para que se 
proceda no arresto de tantos bens quanto bastarem 
para a garantia da divida. Realizada a penhora, 
flano intimados para opor embargou no prezo de 
IS (quinze) dias. bem como o tegistro do respectivo 
auto de penhora que. em se tratando de bem imóvel, 
dar-se-á -consoante o § 2° do art. 655 do CPC. E, 
para os devidos fins, expediu-se o presente Edital 
que serà afi andá no térreo da Rua Gonçalves Dias, 
n°1.260 -Bairro Funcionários- Edifício Liberdade, 
c publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade de Belo Horizonte, 20 de sercinbrode 200. 
Eu, Flavia Miam de Almeida Wanderley. Escrivã 
Judicial o subscrevi. Dr.Evandro .Lopes da Costa 
Teixeira, Juiz de Direilo em substituieão na 4° Vara 
da Pazendn Pública e Autarquias. 

Rosal Energia S.A. 
CNPJ 03.475.839/0001-74 

NIRE 31300021301 

Extrato da ata da reunião da Dire-
toria Executiva realizada em 21-08-
2007, às 18h3Omin, na sede social, 
na Av. Barbacena, 1200,12° andar, 

em Belo Horizonte-MG. 
• 

Mesa: Presidente: Fernando Henrique Schu-
ffner Neto / Secretária: Arramaria Pugedo 
Frade Barros. 

Sumário dos fatos ocorridos: A Diretoria Exe-
-outiva deliberou, por unanimidade: 1-Aprovar 
a) o Projeto if 001/07 Máquinas e Equipa-
mentos para a Rosal Energia S.A., autorizando 
a abertura do respectivo Processo Administra-
tivo de Licitação, bem como a efetivação das 
compra(s)/contratação do(s) serviço(s); e, b) 

r a ata desta reunião. 2-Autorizar a) abertura 
do Processo Administrativo de Licitação, bem 
como a contratação dos serviços de melhorias 
no Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas-SPDA, pelo prazo de trinta dias; 
b) a abertura do Processo Administrativo de 
Licitação, bem como a contratação dos servi-
ços de manutenção do Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional-PCMSO e do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-
PPRA, incluindo visitas periódicas de médico 
do trabalho e de técnico de segurança do tra-
balho, pelo prazo de doze meses, podendo ser 
prorrogado, mediante a celebração de termos 
aditivos, por até quarenta e oito meses, até o 
limite máximo de sessenta meses. 3- Ratificar 
a contratação dos serviços de manutenção do 
PCMSO e PPRA, incluindo visitas periódicas de 
médico do trabalho e técnico de segurança do 
trabalho, Inidados em 03-05-2007 e conduídos 
em 03-08-2007, sendo o prestador de serviços 
a empresa CESOC-Centro Especializado em 
Saúde Ocupacional S/C Ltda.. 4- Rerratificar: 
a)a CRD-042/2006, alterando o custo estimado 
da contrafação de Serviços de fornecimento 
de dquetes alimentação para os empregados 
da Companhia, pelo período de doze meses, 
podendo sei prorrogado por até quarenta e 
oito meses, no limite máximo de sessenta 
meses, permanecendo inalterados os demais 
termos daquela CRD; e, b) a CRD-030/2006, 
alterando o custo estimado da aquisição de 
um disjuntor modelo S5N 630 A. fabricante 
ABB, permanecendo inalterados os demais 
termos daquela CRD. Presenças: Diretores 
Fernando Henrique Schuffner Neto, Evandro 
Leite Vasconcelos, João Batista Zolinl Carneiro, 
Luiz Fernando Rolia e MárcoAntonio Rodrigues 
da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, 
Secretária. 

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros 

Certifico o registro em: 03-10-2007 
Sob o n° 3790333 

Protocolo: 073846759 
Marinely de Paula Bomfim 

Secretária Geral 

----..„... -,...,-- 
ponível no "site" de compras www.licitanet.mg.gov.br  

• ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE MACHADO 	- 
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

Categoria Funcional 	' 	Formação 	 , 	Vagas 	Remuneração 
NÍVEL SUPERIOR 
Administrador 	 Curso Superior em Administração e 	01 	_R$ 1.483,90 

registro no conselho competente 
Pedagogo-Área 	Curso Superior em Pedagogia 	01 	R$ 1.483,90 
NÍVEL INTERMEDIÁRIO 
Assistente em Administração 	Médio Profissionalizante ou 	01 	R$ 1.253,09 

, 	Médio Completo 
Técnico em Agropecuária 	Médio Profissionalizante ou Médio 	. 	02 	R$ 1 253 09 , 

Completo mais Curso Técnico e registro 
, ' 	 no conselho competente . 	,. 

Período de Inscrição: Das 9h00 do dia 04/10/2007 ate o às 21h00 do dia 23/10/2007, melhores,  
informações pelo telefone (35) 3295-9714 ou pelo site eafmachado.govisr. 	.. 

Walner José Mendes 

	

Diretor-Gera! 	' 

PMMG-CMI 	•• , . 	. 	. 
PMMG - CMI - Sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO N2  098/2007, ... 	... 	.... 	...„ 
para aquisição de 04 (quatro) veículos tipo motocidetas com cilindrada 
mínima de 223cm3, Off-road, conforme descrições detalhadas nos Anexos 
I e III do editak O endárninhamerato da proposta comercial para o sistema 
licitanet terá início no dia 11/10/2007 às 18:00 -horas, encerrando no dia . 	. 
25/10/2007 às 13:30 horas e abertura propostas será no dia 25/10/2007 
às 14:00 horas. A abertura da sessão de Pregãá deverá ocorrer às 14:30 
horas do dia 25/10/2007, no sistema www.licitanet.mg.gov.br. A intagra do 
edital de pregão e outras informações com o Pregoeiro, Pelo telefone (31) 
2123.1039, em horário comercial. Edital disponiv,é1 no "site" de compras 
www.licitanet.mg.gov.br 	

. 

PMMG - CMI . , 	 • . 	, 
PMMG - CMI - Sessão Pública de.PREGÃO ELETRÔNICO N2  097/2007, 
para 	aquisição de ferramentas para oficina -mecânica, conforme descri- 
ções detalhadasno Anexo I do edital. O encaminhamento da proposta . 	. 
Comercial para o sistema licitanet terá início no dia 11/10/2007 às 18:00 
horas, encérrando no dia 25/10/2007 às 00:30 horas e abertura propostas 
será no dia 25/10/2007 às 09:00 horas. A abertura da sessão de Pregão 
deverá ocorrer às 09:30 horas do dia 25/10/2007, no sistema www.licitanet. 
mg.gov.br. A íntegra do edital de pregão e outras informações com o Prego-
eiro, pelo telefone (31) 2123.1039, em horário comercial. Edital disponível 
no "site" de compras www.licitanet.mg.gov.br 	• 	 . 

• PMMG - CMI 	' 	 , 
PMMG - CMI - Sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO Na  041/2007, 
para aquisição de 01 (uma) plataforma elevatória para mobilidade de pes-
soas com deficiência física, conforme descrições detalhadas rio Anexo I do 
edital. O encàminhamento da proposta comercial para o sistema licitanet 
terá início no dia 11/10/2007 às 18:00 horas, encerrando no dia 29/10/2007 
às 13:30 horas e.abertura propostas será no dia 29/10/2007 às 14:00 ho-
ras. A abertura da sessão de Pregão deverá ocorrer às 14:30 horas do dia , 
29/10/2007, no sistema www.licitanet.mg.gov.br. A íntegra do edital de pre-
gão e outras informações com o Pregoeiro, pelo telefone (31) 2123.1039, 
em horário comercial. Edital disponível no "site" de compras www.licitanet. 
mg.gov.br  • 

. 	 GUARDA-MOR/MG 
EDITAL Dg SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO 

DIA: 06/11/2007 	 , , 
LOCAL: Em frente á Agencia da Caixa Econômica Federal-Rua Gerson Coutinho, n..19 - Bairro ' 
Centro - COROMANDEL/MG • HORÁRIO: 09:55hs 
Flávio Duartc Ceruli, Leiloeiro Oficial, com escritório na Rua Major Cote, n.. 1901, loja 235, 2. 
piso,15  Via Shopping - Bairro Centro - Patos de Minas/MG, Tel.: (31) 9128-8192, 9229-1869, (34) 
3814-2286, faz saber que devidamente autorizado por INTÉRMÉDIUM CRÉDITO, FINANCIAMEN-
TO E INVESTIMENTO S/A: Tel.: (31) 3526-6418, Agente Fiduciário do S.F.H., designada para o 
caso, venderá na forma da lei (Decreto-lei n. 70 de 21..11.66, Lei 8004 de 14/03/90 e regulamenta-
ção complementar, especialmente, as RC-58/67, RC-24/68, RD-08/70 e CFG-10/77 do extinto BNH, 
sucedido pela CEF, nos termos do Decreto-lei n. 2.291, de 21.11.86), no dia, hora e local neste 
indicados, o(s) imóvel(is) adiante relacionado(s) e descrito(s) para pagamento de dívida hipotecária 
que seu(s) proprietário(s) mantém com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 	, 
A venda será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar no ato, como sinal 
20% (vinte por cento) do preço da arrematação, além da comissão legal do Leiloeiro, e o Saldo' 
restante no prazo impreterível de 8(0110) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com finan-
ciamento pela Caixa, será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a Agência 
da Caixa Econômica Federal , após a análise cadastrai e comprovação de renda. Os interessados 
na obtenção de Carta de Crédito para aquisição do(s) imóvel(is) constante(s) deste edital e/ou utili- 
zação dos recursos do FGTS deverão procurar a agência da CEF com no ~imo 05 (cinco) dias de 
antecedência fa data de realização do leilão. O lance mínimo para venda, será no valor dos créditos 
hipotecários e acessórios ou a avaliação do imóvel nos termos do Art. 1.484 do C.C; destes o menor 
, sujeitos porém, a atualização ate o dia da realização da praça. As despesas relativas à comissão 
de leiloeiro, registro, impostos e taxas correrão por tonta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do 
mesmo. O arrematante, do imóvel com financiamento pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, terá o 
prazo Máximo de 30 dias, para o registro-da Carta de Arremataçãos registro do contrato e/ou es-
critura junto ao Cartório de Registro de imóveis. Caso o(s) executado(s) não seja(m) encontrado(s)r 
fica(m) cientificado(s) desde já da presente praça. O leiloeiro acha-se habilitado .a fornecer maiores 
informações sobre a(s) praça(s) e o(s) imóvel(is). 	' 
1 - Sed.: 0089/07 Contrato 816970000455-3 Caixa Económica Federal, prop. WASHINGTON OLÍM-
PIO DE PAIVA, brasileiro, casado, oficiai de água, Cl M-7.325.493 - SSP/MG, CPF 004.439.595-
Soe sua mulher SUELI BATISTA DA SILVA PAIVA, serviços gerais, Cl M-6.118.833 - SSP/MG, 
CPF-802.922.916-04. Ref. IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, situado na Rua do Comércio, n.° 223, 
Bairro Unta), nesta cidade de Guarda-Mor/MG; com as seguintes características: dividida em• 07 
cômodos, Sendo, 01 sala, 03 quartos, 01 cozinha, 01 banheiro e 01 área de circulação, com piso de 
cerâmica, revestimento reboco paulista', banheiro parcialmente azulejado e coberta de telhas plan, 
forro paulista, com a área construída de 67,34m5, constituído pelo lote número 05, da quadra 06, 
com demais áreas, medidas, limites e confrontações de acordo coar a planta cadastrai respectiva. 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007. 
Flávio Duarte Cerull - Lelloelró Público Cinda' - n. 496 
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AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE N°  83.482 

Sernpre Editora 
CNPJ: 26.198.515/0004-84 
I.E.: 186.669.993.0209 
Fone. 3369-3000 

Ltda. 

O TEMPO X PAmpulha  SUPER 4 
RAZÃO SOCIAL  

CODEMIG 
NOME FANTASIA  CNPJ/CPF INSC. ESTADUAL 

COMIG 19.791.581/0001-55 

ENDEREÇO  

RUA AIMORES, 1697 
CIDADE  BAIRRO 

BELO HORIZONTE LOURDES 

ESTADO  CEP TELEFONE FAX 

MG 30180-120 (31) 3213-8959 (31) 3213-8909 

EDIÇÃO! DATA DE VEICULAÇÁO  COR P&B COL CM TOTAL ENCARTES 

11.10.07 01 32 32 CM 

TITULO DO ANÚNCIO  
N° DE EDIÇÕES 

RESULTADO DO JULGAMEN I 0 DA 
005/07  

HABIL' FAÇA() UUNUURRENUIA NU. 
C)1 

CADERNO  PAG MATERIAL ANEXO SERA ENTREGUE A SER COMPOSTO 

PRIMEIRO . 	.  
X 

CUSTO CM/COL  CUSTO P/ED. TAB. CUSTO TOTAL BRUTO CUSTO TOTAL LIQUIDO 

R$13,00 R$416,00 R$416,00 

PERMUTA  CHEQUE CARTEIRA BANCO INSTRUÇÕES PARA FATURAMENTO BRUTO LIQUIDO 

VENCTo. CONF. CONTRATO 

AUTORIZO A SEMPRE EDITORA Ltda, A INSERÇÃO DA PUBLICIDADE NO JORNAL : 

O TEMPO X SUPER NOTICIAS PAMPULHA 

NAS COND ÇÕES ACIMA, QUE SERÁ PAGA DE ACORDO COM O PRAZO E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE AS PARTES, 
MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA FATURA E RESPECTIVOS COMPROVANTES. 
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SUELY IZABEL CORRÊA LIMA 
AGENDA/CORRETOR  CONTATO DATA 

IVONÉRIA RODRIGUES 9978.8977 25.10.07 
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ASSUNTO/REFERÊNCIA 

HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA 05/07 

ICCODEMIG 
entrada.* rennhoduln N. Unte 

COMUNICAÇÃO INTERNA DATA 

10/10/2007 

'DE 
	

UNIDADE PARA 
	 UNIDADE 

,SUELY IZABEL CORREA LIMA 
	SAJUC DR. OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO 

	PRES 
PROTOCOLO 

1035/07 

Senhor Presidente, 

Solicitamos autorização para public,açao nos jornais MINAS GERAIS e O TEMPO da habilitação da 
Concorrência 05/07, nos seguintes termos: 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 
Objeto — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução das obras e serviços 
de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas 
necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 
Licitantes HABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
- Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia 
S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
- Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz 
Gaivão S/A 

Licitante INABILITADO para os lotes 2 e 3: 
- 	Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
LOTE 2 
Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2; 6.1.4, c, 2 e seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 
2.11 e 6.1.4, c, 3, subitem 3.2; 
LOTE 3 
Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.3 — a.2 e 6.1.4,c, 2, e seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9, 2.10, e 2.11 e 6.1.4, subitem 3.2. 

Licitantes INABILITADOS para os lotes 1, 2 e 3: 
- Consórcio Schahin Engenharia S/A - Constran S/A — Construções e Comércio 
LOTE 1 
Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1, 6.1.4, c,2, e c,4, subitens 4.1 e 4.3 
LOTE 2 
Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c, 3 subitem 3.3. 
LOTE 3 
Motivo: não atendimento dos itens: 6.1.4, b.1 e 6.1.4, c,3 subitem 3.3. 

- Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora 
Ferreira Guedes S/A 
LOTE I 
Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2 e do item 6.1.4, c., 1 
LOTE 2 
Motivo não atendimento do item 6.1.4, b.2, do item 6.1.4, c. 1,.e item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 
LOTE 3 
Motivo não atendimento do item 6.1.4, b, 2 e do item 6.1.4, c,1. e item 61.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 
Belo Horizonte, 11_,._- outubro de 2007 
Comissão Espe 	• Z- Licitação 
Atenciosament: 

SUELY IZABEL 
	

" EA LIMA 
Presidente Comi . • Especial de Licitação 





CODEMIG 
Companhia de DeunroMmento Econõmko de Minas Geral, 

ATA DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO 

CONCORRÊNCIA 05/2007 

Processo Interno 265/07 

OBJETO — Contratação em regime de empreitada por preço global da execução 
das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equipamentos e sistemas necessários para implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Licitantes Participantes: 
1." Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 

Construtora Barbosa Mello S/A 
2. Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap 

Engenharia S/A e Construtora Ferreira Guedes S/A 
3. Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior 

Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
4. Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda, 

Construtora Queiroz Gaivão S/A 
5. Consórcio Estacon Engenharia S/A e Blokos Engenharia Ltda 
6. Consórcio Schahin Engenharia S/A, Constran S/A e Construções e 

Comércio 

PROCEDIMENTOS: 

A Comissão Especial de Licitação procedeu a análise dos documentos 
apresentados para habilitação das licitantes participantes, conforme planilhas de 
conferência anexas que integram a presente ata independentemente de 
transcrição, procedendo o seguinte julgamento: 

LICITANTES HABILITADAS PARA OS LOTES 1, 2 e 3: 

CONSÓRCIO CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, 
VIA ENGENHARIA S/A 
E CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A 

CONSÓRCIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A, 
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A 
E SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S/A 

CONSÓRCIO CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, 
CONSTRUTORA OAS LTDA 
E CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



- 
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CODEMIG 
Companhia de Pmenvolvimento Econamko cie Minas Gerais 

LICITANTES INABILITADAS 

- CONSÓRCIO ESTACON ENGENHARIA S/A e BLOKOS ENGENHARIA 
LTDA para os lotes 2 e 3 

CONSÓRCIO SCHAHIN ENGENHARIA S/A e CONSTRAN S/A — 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO para os lotes 1, 2 e 3 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, 
CONVAP ENGENHARIA S/A e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES 
S/A para os lotes 1, 2 e 3 

As inabilitações decorrem do não atendimento aos itens a seguir elencados pelas 
motivações respectivamente discriminadas: 

CONSÓRCIO ESTACON ENGENHARIA S/A E BLOKOS ENGENHARIA LTDA 
PARA OS LOTES 2 E3 

Inabilitada para o LOTE 2  

Motivos: 

Não atendimento do item: 6.1.3 — a.2 

O item 6.1.3 prevê a apresentação dos documentos em carta de apresentação 
constando expressamente as informações dos seus subitens, dentre os quais o 
prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias. Referida 
informação foi objeto de confirmação em resposta oferecida em 10.08.07 a pedido 
de esclarecimento apresentado pela Mendes Júnior Trading Engenharia SA, com 
expressa referência ao item 20.4 do edital que declina a prevalência deste em 
face de seus anexos. Diante de tanto a carta de apresentação da licitante, de fls. 
002 e 003 que atribui prazo de validade da proposta de 60 dias não atende à 
exigência editalicia. 

Não atendimento do item 6.1.4, c, 2 em seus subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9 e 2.11 

Para atendimento ao item 6.1.4, c, 2 foram apresentados dois atestados: 
O atestado e CAT n°. 1393 de fls. 231 a 254 e o atestado e o "registro em 
atestado" de fls. 376 a 409. 
O atestado de fls. 376 a 409 não está acompanhado da Certidão de Acervo 
Técnico e sim do registro em atestado de fls. 376. 
Para averiguar a equivalência do referido registro à certidão de acervo técnico a 
Comissão Especial de Licitação, na forma autorizada pela Lei de Licitações e pelo 
edital em seu item 8.9 baixou diligência junto ao CREA-ES, com o objetivo de 
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validar como CAT o "registro em atestado" de fls. 376, procedimento adotado 
diferentemente dos demais CREA's. 
Em resposta obtida através do ofício OPER PF n°. 1617, de 09/10/2007 do CREA 
— ES, emitida pelo Gerente Operacional — Eng° Civil Marcos Motta Ferreira, que 
também havia assinado pelo CREA — ES o "registro em atestado" ficou registrada 
a seguinte informação: "... afirmamos que a documentação correta para 
comprovação de capacitação técnica profissional é a apresentação de Certidão 
de Acervo Técnico dos profissionais habilitados, ...". 

Diante da referida informação, cujo documento passa a fazer parte integrante da 
presente ata, a Comissão Especial de Licitação não acatou o atestado 
apresentado, eis que este não contava com o necessário registro no CREA-ES 
validando o acervo técnico, não contando o documento, portanto, com força de 
certidão. 

Excluído o referido atestado da contagem de quantitativos do item 2 e seus 
subitens, restaram somente o atestado e a CAT n°. 1393 de fls. 231 a 254, cujos 
quantitativos não preenchem os itens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11. 

Não atendimento do item 6.1.4, c, 3, subitem 3.2 

O atestado e a CAT 909 / 911 / 908 / 910 de fls. 275 a 334 diz respeito às obras 
da Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários denominados ETE 1 e ETE 2 
(Rua da Mata e Av. Tavares Bastos, em Belém/PA), tratando-se de obras e 
serviços de recuperação das citadas estações, conforme análise dos serviços 
indicados nos itens planilhados e seus quantitativos. Não atende, portanto, o item 
em referência que exige a execução de contrato de obra compreendendo sistema 
de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos, não atestando 
construção de ETEs e sim de serviços de recuperação, tais como os serviços 
abaixo retirados da planilha de serviços e quantidades do atestado: 
1 — ETE 01 (Rua da Mata — Marambaia). 

1.3 — Estações Elevatórias 
1.3.1 — Estações Elevatórias de Esgoto — EE — 01  
1.3.1.2 — Urbanização 
1.3.2 — EEE 02  
1.3.2.2 — Urbanização 
1.3.2.4 — Recuperação Base dos Containers 
1.3.2.4.10 — Revestimento e Tratamento de Superfícies 
1.5.1 — Prédio da Administração  
1.5.1.3 — Revestimento e Tratamento de Superfície 
1.5.2 -  EEE 01  
1.5.2.3 - Revestimento e Tratamento de Superfície 
1.5.4 -  Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA)  
1.5.4.3 — Revestimento e Tratamento de Superfície 
1.5.5 — Tanque de Aeração, Decantador Secundário e Elevatória de 

Retirada de Lodo  

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 
	 3/21 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



, 

'a 

• 



• 

CODEMIG 
Compenfila de Desenvolvimento Econkko de Minas Gerais 

1.5.5.7 — Tratamento de fissuras com abertura inferior 0,3mm do tanque de 
aeração. 

1.5.5.8 — Recuperação de paredes de tanque de aeração que apresentam 
segregações, com armadura exposta e infiltração. 

1.5.6 — Leitos de Secagem  
1.5.13 — Urbanização 
1.5.13.3 — Revestimento e Tratamento de Superfícies 
1.5.13.4 — Pavimentação 

2 — ETE 02 (Av. Tavares Bastos) 
2.4 — Caixa Retentora de areia / Caixa de drenagem  
2.4.7 — Recuperação das paredes de células que apresentam 

segregações, com armaduras expostas. 
2.5 — Reator Anaeróbio  
2.5.7 — Recuperação de paredes de células que apresentam fissuras 
2.5.8 — Recuperação de paredes de células que apresentam segregações 

com armaduras expostas 
2.6 — Floculação e Flotação/câmaras de saturação e elevatória E-02  
2.6.3 — Recuperação e adequação estrutural dos filtros existentes 
2.8 — Urbanização  
2.8.7 — Pavimentação 
2.11 — Reforma do Prédio da Administração. 

Inabilitada para o LOTE 3  

Motivos: 

Não atendimento do item 6.1.3 — a.2 

O item 6.1.3 prevê a apresentação dos documentos em carta de apresentação 
constando expressamente as informações dos seus subitens, dentre os quais o 
prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias. Referida 
informação foi objeto de confirmação em resposta oferecida em 10.08.07 a pedido 
de esclarecimento apresentado pela Mendes Júnior Trading \Engenharia SA, com 
expressa referência ao item 20.4 do edital que declina a prevalência deste em 
face de seus anexos. Diante de tanto a carta de apresentação da licitante, de fls. 
002 e 003 que atribui prazo de validade da proposta de 60 dias não atende à 
exigência editalícia. 

Não atendimento do item 6.1.4,c, 2 em seus subitens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 
2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 

Para atendimento ao item 6.1.4, c, 2 foram apresentados dois atestados: 
O atestado e CAT n°. 1393 de fls. 231 a 254 e o atestado e o registro em atestado 
de fls. 376 a 409. 
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O atestado de fls. 376 a 409 não está acompanhado da Certidão de Acervo 
Técnico e sim do registro em atestado de fls. 376. 
Para averiguar a equivalência do referido registro à certidão de acervo técnico a 
Comissão Especial de Licitação, na forma autorizada pela Lei de Licitações e pelo 
edital em seu item 8.9 baixou diligência junto ao CREA-ES, com o objetivo de 
validar como CAT o "registro em atestado" de fls. 376, procedimento adotado 
diferentemente dos demais CREA's. 
Em resposta obtida através do ofício OPER PF n°. 1617, de 09/10/2007 do CREA 
— ES, emitida pelo Gerente Operacional — Eng° Civil Marcos Motta Ferreira, que 
também havia assinado pelo CREA — ES o "registro em atestado" ficou registrada 
a seguinte informação "... afirmamos que a documentação correta para 
comprovação de capacitação técnica profissional é a apresentação de Certidão 

• de Acervo Técnico dos profissionais habilitados,...". 
Diante da referida informação, cujo documento passa a fazer parte integrante da 
presente ata, a Comissão Especial de Licitação não acatou o atestado 
apresentado, eis que este não contava com o necessário registro no CREA - ES 
validando o acervo técnico, por não contar o documento com força de certidão. 
Excluído o referido atestado da contagem de quantitativos do item 2 e seus 
subitens, restaram somente o atestado e a CAT n°. 1393 de fls. 231 a 254, cujos 
quantitativos não preenchem os itens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11. 

Não atendimento do item 6.1.4 c, 3, subitem 3.2. 

O atestado e a CAT 909 / 911 / 908 / 910 de fls. 275 a 334 diz respeito às obras 
da Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários denominados ETE 1 e ETE 2 
(Rua da Mata e Av. Tavares Bastos, em Belém/PA), e tratando-se de obras e 
serviços de recuperação/urbanização das citadas estações, conforme análise dos 

• serviços indicados nos itens planilhados e seus quantitativos. Não atende, 
portanto, o item em referência que exige a execução de contrato de obra 
compreendendo sistema de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos, 
não atestando construção das ETEs e sim de serviços de recuperação, tais como 
os serviços abaixo, retirados da planilha de serviços e quantidades do atestado: 
1 — ETE 01 (Rua da Mata — Marambaia). 

1.3 — Estações Elevatórias  
1.3.1 — Estacões Elevatórias de Esgoto — EE — 01  
1.3.1.2 — Urbanização 
1.3.2 — EEE 02  
1.3.2.2 — Urbanização 
1.3.2.4 — Recuperação Base dos Containers 
1.3.2.4.10 — Revestimento e Tratamento de Superfícies 
1.5.1 — Prédio da Administração  
1.5.1.3 — Revestimento e Tratamento de Superfície 
1.5.2 -  EEE 01  
1.5.2.3 - Revestimento e Tratamento de Superfície 
1.5.4 -  Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA) 
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1.5.4.3 — Revestimento e Tratamento de Superfície 
1.5.5 — Tanque de Aeração, Decantador Secundário e Elevatória de  

retirada de Lodo  
1.5.5.7 — Tratamento de fissuras com abertura inferior 0,3mm do tanque de 

aeração. 
1.5.5.8 — Recuperação de paredes de tanque de aeração que apresentam 

segregações, com armadura exposta e infiltração. 
1.5.6 — Leitos de Secagem  
1.5.13 — Urbanização  
1.5.13.3 — Revestimento e Tratamento de Superfícies 
1.5.13.4 — Pavimentação 

2 — ETE 02 (Av. Tavares Bastos) 
2.4 — Caixa Retentora de areia / Caixa de drenagem  
2.4.7 — Recuperação das paredes de células que apresentam 

segregações, com armaduras expostas. 
2.5 — Reator Anaeróbio  
2.5.7 — Recuperação de paredes de células que apresentam fissuras 
2.5.8 — Recuperação de paredes de células que apresentam segregações 

com armaduras expostas 
2.6 — Floculação e Rotação/câmaras de saturação e elevatória E-02  
2.6.3 — Recuperação e adequação estrutural dos filtros existentes 
2.8 — Urbanização  
2.8.7 — Pavimentação 
2.11 — Reforma do Prédio da Administração.  

CONSÓRCIO SCHAHIN ENGENHARIA S/A E CONSTRAN S/A — 

410 	
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

Inabilitada para o LOTE 1  

Motivos: 

Não atendimento do item 6.1.4, b.1 

O item 6.1.4, b, 1 exige que tenha sido executado contrato de empreitada por 
preço global ou EPC ou TURN-KEY de serviços de construção predial e 
acabamentos, em características similares às do objeto da licitação. Os atestados 
e CATs de fls. 204 a 525, apresentados para atendimento ao presente item, 
dizem respeito ao Projeto SIVAM. 

Conforme consta da documentação referida "O Projeto Sivam que foi implantado 
em 35 cidades distribuídas em 8 estados da federação (ACRE, AMAPÁ, 
AMAZONAS, MARANHÃO, MATO GROSSO, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA) 
com as seguintes edificações executadas: 
Unidades Técnico-opearacionais: 
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Sub-centro de vigilância aérea (CVA) 01 unidade; 

Sub-centro regional de vigilância (CRV) 	03 unidades; 
Depósito e parque de oficinas técnicas (DPOT) 	01 unidade; 
Unidades de vigilância transportáveis (UVT) 05 unidades; 

Unidades de telecomunicações (UT) 	06 unidades; 
Sistema de pouso por instrumentação (ILS) 	03 unidades; 
Estações de exploração de comunicação ionossonda (HF) 08 unidades; 
Estações metereológicas de superfície (EM) 03 unidades; 

Vilas residenciais 08 unidades" 
As obras e serviços executados compreenderam, a exemplo: 

CAT n°. 1110/2002 (CREA-AM): "execução de 18 edificações em 1 e 2 
pavimentos EM- estações metereológicas de superfície, HF-área de exploração 
de comunicação...." 
CAT n°. 0052 (CREA-AC): "execução de edificação de 01 pavimento — 
quantificação: 1.178,94 m2" 
CAT n°. 092/2004 (CREA-AP): "construção edificação em estrutura metálica e 
lajes de concreto, casa de equipamento para estação VHF, edificação em 
estrutura metálica, lajes de concreto, casa de equipamento para radar 
metereológico, casa para estação metereológica de altitudes —1.186 m2,.. 
CAT n°. 00673 (CREA-MA): "Execução da UV São Luís, composta pelas 
seguintes edificações: NOA P/S — Núcleo de operação de apoio KT radar primário 
e secundário. Edificação em estrutura metálica e lajes de concreto. KT-VHF casa 
de equipamento para estação VHF, edificação em estrutura metálica, as lajes 
serão de concreto armado. KF-1 casa de força, caixa d'água elevada em estrutura 
em concreto armado..." 
CAT n°. 452/2003 (CREA-MT): "...ART n°. 0001.8532 de 15.04.2003 - Execução 
de 05 edificações de 01 pavimento. Área : 2.200 m2, localizadas à margem do Rio 
Araguaia, Leste do Estado... ART n°. 0001.8533 de 15.04.2003 - Execução de 05 
edificações de 01 pavimento. Área : 2.400 m2, localizadas a 500 Km de Cuiabá... 
ART n°. 0001.8536 de 15.04.2003 - Execução de edificação composta de 
container. Área: 74,56 m2. Local da obra: Av. Gov. Ponce de Arruda... ART n°. 
0001.8535 de 15.04.2003 - Execução de casas em alvenaria para residência de 
sargentos e oficiais com 7.586,73 m2, situada na rua Inglaterra ... ART n°. 
0001.8538 de 16.04.2003 - Execução de casas em alvenaria para residência de 
sargentos e oficiais com 7.472,20 m2, na rua Bocaiúva, s/ n°. ..." 
CAT n°. 00010845 (CREA-R0): "Execução de 09 edificações de 01 e 02 
pavimentos -quantificação: 12:200 m2;" "Execução de 02 edificações de 01 
pavimento em container - quantificação: 42,56 m2;" "Execução de 02 edificações 
de 01 pavimento em container - quantificação: 42,56 m2;" "Execução de 02 
edificações de 01 pavimento — unidade de vigilância transportável quantificação: 2.„ 	ão da unidade de vigilância, composta de prédio para 
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operação de equipamentos eletrônicos. quantificação: 2.093,31 m2;" "Execução 
da unidade de vigilância, composta de prédio para operação de equipamentos 
eletrônicos quantificação: 2.200,00 m2;" 
CAT n°. 00025 (CREA-RR): "Co-responsável pela execução de 01 edificação em 
container — quantificação 48,68 m2." 
Dos exemplos referenciados, decorre cristalino que as obras em análise não 
apresentam a similaridade com a obra licitada, tanto nas características 
construtivas (estrutura de grandes vãos em concreto armado ou protendido, 
edifício de andares múltiplos, acabamentos, etc.), quanto nas quantificações dos 
serviços executados (grandes áreas de piso, fachadas em vidro, instalações 
elétricas, instalações hidráulicas, etc.), apresentando-se como inúmeras 

• construções de dimensões modestas, pulverizadas em várias cidades (35) 
compondo uma imensidão territorial abrangendo 8 Estados federativos. 

Não atendimento do item 6.1.4, c,2 

O atestado e a CAT de fls. 658 a 699 não atendem ao item referido por não 
apresentar a estrutura em concreto armado e/ou protendido com altura mínima de 
35m e vão livre de 80m, eis que a estrutura principal apresentada é metálica, 
conforme se extrai do atestado. 
Informações transcritas do atestado  
"Características principais da obra: 

1. .Ponte Rodoferroviária: Extensão da ponte: 2.600 m; Vão entre pilares: 100,0 m 
2..Viadutos de acesso rodoviário: 1.170,0 m.... Vão entre pilares: 30 m 
Infra-estrutura : tubulões de ar comprimido D=1,40m; Superestrutura: Viga 

•
protendida.... 

"PROJETO 
O projeto executivo da ponte foi detalhado de acordo com variante em estrutura 
metálica,  com dimensionamento estrutural para tráfego de veículos trem tipo TB 
360,... 

O projeto da ponte detalhou a infra-estrutura (blocos e pilares) em concreto 
armado, sendo a superestrutura em estrutura metálica  e a grade da via 
permanente fixada diretamente na estrutura metálica. ..." 

"SUPERESTRUTURA 
Treliça metálica em aço estrutural SAC-50.  A ferrovia foi construída e fixada em 
cima das longarinas da estrutura metálica  e a plataforma rodoviária fica num 
nível acima da linha férrea, sobre a estrutura de concreto armado na parte 
superior da treliça... 

As treliças metálicas  foram montadas na obra e tinham comprimento de ...., 
lançadas em vãos de 100m cada, ..." 
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Diante de tanto o item 6.1.4, c, 2 não foi atendido e as parcelas dos subitens 2.1, 
2.2, 2.3 e 2.4 não foram avaliados pela mesma razão. 

Não atendimento do item 6.1.4, c,4, em seus subitens 4.1 e 4.3 

O atestado e as CATs de fls. 204 a 525 relativo ao Projeto SIVAM apresentados 
para cumprir o item "4.1 - Sistema de irrigação de parques e ou jardins", NÃO 
contem referida especificação. 
O atestado e as CATs de fls. 526 a 630 relativo a obras do Shopping Guarulhos 
apresentados para cumprir item " 4.3 - Sistema `Structural Glazing' e/ou pele de 
vidro" NÃO contem referida especificação. 

Inabilitada para o LOTE 2  

Motivos: 

Não atendimento do item 6.1.4, b.1 

O item 6.1.4, b, 1 exige que tenha sido executado contrato de empreitada por 
preço global ou EPC ou TURN-KEY de serviços de construção predial e 
acabamentos, em características similares às do objeto da licitação. Os atestados 
e CATs de fls. 204 a 525, apresentados para atendimento ao presente item, 
dizem respeito ao Projeto SIVAM. 
Conforme consta da documentação referida "O Projeto Sivam que foi implantado 
em 35 cidades distribuídas em 8 Estados da federação (ACRE, AMAPÁ, 
AMAZONAS, MARANHÃO, MATO GROSSO, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA) 

4111 	com as seguintes edificações executadas: 
Unidades Técnico-opearacionais: 
Sub-centro de vigilância aérea (CVA) 01 unidade; 
Sub-centro regional de vigilância (CRV) 	03 unidades; 
Depósito e parque de oficinas técnicas (DPOT) 	01 unidade; 
Unidades de vigilância transportáveis (UVT) 05 unidades; 
Unidades de telecomunicações (UT) 	06 unidades; 
Sistema de pouso por instrumentação (ILS) 	03 unidades; 
Estações de exploração de comunicação ionossonda (HF) 08 unidades; 
Estações metereológicas de superfície (EM) 03 unidades; 
Vilas residenciais 08 unidades" 
As obras e serviços executados compreenderam, a exemplo: 
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CAT n°. 1110/2002 (CREA AM): "execução de 18 edificações em 1 e 2 
pavimentos EM- estações metereológicas de superfície, HF-área de exploração 
de comunicação...." 

CAT n°. 0052 (CREA AC): "execução de edificação de 01 pavimento — 
quantificação: 1.178,94 m2" 

CAT n°. 092/2004 (CREA AP): "construção edificação em estrutura metálica e 
lajes de concreto, casa de equipamento para estação VHF, edificação em 
estrutura metálica, lajes de concreto, casa de equipamento para radar 
metereológico, casa para estação metereológica de altitudes — 1.186 m2,.. 
CAT n°. 00673 (CREA MA): "Execução da UV São Luís, composta pelas 
seguintes edificações: NOA PIS — Núcleo de operação de apoio KT radar primário 
e secundário. Edificação em estrutura metálica e lajes de concreto. KT-VHF casa 
de equipamento para estação VHF, edificação em estrutura metálica, as lajes  
serão de concreto armado. KF-1 casa de força, caixa d'água elevada em estrutura 
em concreto armado..." 

CAT n°. 452/2003 (CREA MT): "...ART n°. 0001.8532 de 15.04.2003 - Execução 
de 05 edificações de 01 pavimento. Área : 2.200 m2, localizadas à margem do Rio 
Araguaia, Leste do Estado... ART n°. 0001.8533 de 15.04.2003 - Execução de 05 
edificações de 01 pavimento. Área : 2.400 m2, localizadas a 500 Km de Cuiabá... 
ART n°. 0001.8536 de 15.04.2003 - Execução de edificação composta de 
container. Área: 74,56 m2. Local da obra: Av. Gov. Ponce de Arruda... ART n°. 
0001.8535 de 15.04.2003 - Execução de casas em alvenaria para residência de 
sargentos e oficiais com 7.586,73 m2, situada na rua Inglaterra ... ART n°. 
0001.8538 de 16.04.2003 - Execução de casas em alvenaria para residência de 
sargentos e oficiais com 7.472,20 m2, na rua Bocaiúva, s/ n°. ..." 
CAT n°. 00010845 (CREA RO): "Execução de 09 edificações de 01 e 02 
pavimentos -quantificação: 12.200 m2;" "Execução de 02 edificações de 01 
pavimento em container - quantificação: 42,56 m`;" "Execução de 02 edificações 
de 01 pavimento em container - quantificação: 42,56 m2;" "Execução de 02 
edificações de 01 pavimento — unidade de vigilância transportável quantificação: 
1.760,67 m2;" "Execução da unidade de vigilância, composta de prédio para 
operação de equipamentos eletrônicos. quantificação: 2.093,31 m2;" "Execução 
da unidade de vigilância, composta de prédio para operação de equipamentos 
eletrônicos quantificação: 2.200,00 m2;" 
CAT n°. 00025 (CREA RR): "Co-responsável pela execução de 01 edificação em 
container — quantificação 48,68 m2." 
Dos exemplos referenciados, decorre cristalino que as obras em análise não 
apresentam a similaridade com a obra licitada, tanto nas características 
construtivas (estrutura de grandes vãos em concreto armado ou protendido, 
edifício de andares múltiplos, acabamentos, etc.), quanto nas quantificações dos 
serviços executados (grandes áreas de piso; fachadas em vidro, instalações 
elétricas, instalações hidráulicas, etc.), apresentando-se como inúmeras 
construções de dimensões modestas, pulverizadas em >várias cidades (35) 
compondo uma imensidão territorial abrangendo 8 estados federativos. 
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Não atendimento do item 6.1.4, c, 3 subitem 3.3 

O atestado e as CATs de fls. 526 a 630 relativo a obras do Shopping Guarulhos 
apresentados para cumprir item "3.3 - Sistema `Structural Glazing' e/ou pele de 
vidro" NÃO contem referida especificação. 

Inabilitada para o LOTE 3  

Motivos: 

Não atendimento do item 6.1.4, b, 1 

O item 6.1.4, b, 1 exige que tenha sido executado contrato de empreitada por 
preço global ou EPC ou TURN-KEY de serviços de construção predial e 
acabamentos, em características similares às do objeto da licitação. Os atestados 
e CATs de fls. 204 a 525, apresentados para atendimento ao presente item, 
dizem respeito ao Projeto SIVAM. 
Conforme consta da documentação referida "O Projeto Sivam que foi implantado 
em 35 cidades distribuídas em 8 Estados da federação (ACRE, AMAPÁ, 
AMAZONAS, MARANHÃO, MATO GROSSO, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA) 
com as seguintes edificações executadas: 
Unidades Técnico-opearacionais: 
Sub-centro de vigilância aérea (CVA) 01 unidade; 

• 
Sub-centro regional de vigilância (CRV) 	03 unidades; 
Depósito e parque de oficinas técnicas (DPOT) 	01 unidade; 
Unidades de vigilância transportáveis (UVT) 05 unidades; 
Unidades de telecomunicações (UT) 	06 unidades; 
Sistema de pouso por instrumentação (ILS) 	03 unidades; 
Estações de exploração de comunicação ionossonda (HF) 08 unidades; 

Estações metereológicas de superfície (EM) 03 unidades; 
Vilas residenciais 08 unidades" 

As obras e serviços executados compreenderam, a exemplo: 
CAT n°. 1110/2002 (CREA-AM): "execução de 18 edificações em 1 e 2 
pavimentos EM- estações metereológicas de superfície, HF-área de exploração 
de comunicação...." 
CAT n°. 0052 (CREA-AC): "execução de edificação de 01 pavimento — 
quantificação: 1.178,94 m2" 
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CAT n°. 092/2004 (CREA-AP): "construção edificação em estrutura metálica e 
lajes de concreto, casa de equipamento para estação VHF, edificação em 
estrutura metálica, lajes de concreto, casa de equipamento para radar 
metereológico, casa para estação metereológica de altitudes — 1.186 m2,.. 
CAT n°. 00673 (CREA-MA): "Execução da UV São Luís, composta pelas 
seguintes edificações: NOA PIS — Núcleo de operação de apoio KT radar primário 
e secundário. Edificação em estrutura metálica e lajes de concreto. KT-VHF casa 
de equipamento para estação VHF, edificação em estrutura metálica, as laies 
serão de concreto armado. KF-1 casa de força, caixa d'água elevada em estrutura 
em concreto armado..." 

CAT n°. 452/2003 (CREA-MT): "...ART n°. 0001.8532 de 15.04.2003 - Execução 
de 05 edificações de 01 pavimento. Área : 2.200 m2, localizadas à margem do Rio 
Araguaia, Leste do Estado... ART n°. 0001.8533 de 15.04.2003 - Execução de 05 
edificações de 01 pavimento. Área : 2.400 m2, localizadas a 500 Km de Cuiabá... 
ART n°. 0001.8536 de 15.04.2003 - Execução de edificação composta de 
container. Área: 74,56 m2. Local da obra: Av. Gov. Ponce de Arruda... ART n°. 
0001.8535 de 15.04.2003 - Execução de casas em alvenaria para residência de 
sargentos e oficiais com 7.586,73 m2, situada na rua Inglaterra ... ART n°. 
0001.8538 de 16.04.2003 - Execução de casas em alvenaria para residência de 
sargentos e oficiais com 7.472,20 m2, na rua Bocaiúva, s/ n°. ..." 
CAT n°. 00010845 (CREA-R0): "Execução de 09 edificações de 01 e 02 
pavimentos -quantificação: 12.200 m2;" "Execução de 02 edificações de 01 
pavimento em container - quantificação: 42,56 m`;" "Execução de 02 edificações 
de 01 pavimento em container - quantificação: 42,56 m2;" "Execução de 02 
edificações de 01 pavimento — unidade de vigilância transportável quantificação: 
1.760,67 m2;" "Execução da unidade de vigilância, composta de prédio para 
operação de equipamentos eletrônicos. quantificação: 2.093,31 m2;" "Execução 
da unidade de vigilância, composta de prédio para operação de equipamentos 
eletrônicos quantificação: 2.200,00 m2;" 
CAT n°. 00025 (CREA-RR): "Co-responsável pela execução de 01 edificação em 
container — quantificação 48,68 m2." 

Dos exemplos referenciados, decorre cristalino que as obras em análise não 
apresentam a similaridade com a obra licitada, tanto nas características 
construtivas (estrutura de grandes vãos em concreto armado ou protendido, 
edifício de andares múltiplos, acabamentos, etc.), quanto nas quantificações dos 
serviços executados (grandes áreas de piso, fachadas em vidro, instalações 
elétricas, instalações hidráulicas, etc.), apresentando-se como inúmeras 
construções de dimensões modestas, pulverizadas em várias cidades (35) 
compondo uma imensidão territorial abrangendo 8 estados federativos. 
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Não atendimento do item 6.1.4, c, 3 subitem 3.3 

O atestado e as CATs de fls. 526 a 630 relativo a obras do Shopping Guarulhos 
apresentados para cumprir item "3.3 - Sistema `Structural Glazing' e/ou pele de 
vidro" NÃO contem referida especificação. 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, 
CONVAP ENGENHARIA S/A E CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 

Inabilitada para o LOTE 1  

Motivos 

Não atendimento do item 6.1.4, b.2 

Foram apresentados dois atestados que não cumprem as exigências: 
O primeiro Atestado, sua CAT, contrato e termo de referência, de fls. 354 a 409 
para o Lote 1, diz respeito a "obras civis para eletrificação do Trecho Campos 
Elíseos — Saraiva" englobando remodelação de estações ferroviárias e indica no 
texto que a referida obra foi executada no trecho da ferrovia Campos 
Elíseos/Saracuruna, em localidades distintas, ou seja Campos Eliseos; Jardim 
Primavera; Saracuruna e Duque de Caxias. 

Os serviços e obras civis executados na remodelação das Estações Ferroviárias 
e listados no atestado, destacam: 
"Construção de plataforma de embarque em blocos estruturais, laje pré-fabricada 
e cobertura metálica." (1) 

"Construção de passagens superiores (passarela de transposição de via férrea) 
em concreto pré-moldado e em estrutura metálica, incluindo fornecimento, 
fabricação e montagem." (2) 

"Construção de mezaninos em estrutura de concreto pré-moldado e estrutura 
metálica inclusive enrigecedores metálicos, incluindo fornecimento, fabricação e 
montagem." (3) 

Os serviços executados e transcritos acima NÃO apresentam similaridade tanto 
nas características do objeto da licitação: obra de grandes vãos em concreto 
armado e protendido, quanto nas quantidades, pois as obras de reforma foram 
realizadas em localidades distintas e distantes uma das outras; e por fim, os 
quantitativos das obras realizadas não são significativos, comparados com os da 
obra ora licitada. 

O segundo atestado e sua CAT, para o Lote 1 de fls. 207 a 345 e 416 a 488, Lote 
2 de fls. 544 a 681 e 750 a 822 e Lote 3 de fls. 843 a 981 e 1049 a 1121, não 
atende a exigência por informar que a empresa CONSTRUCAP-CCPS 
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Engenharia e Comércio S/A foi cierenciadora e não executora  das obras de 
instalações dos seguintes sistemas. 

Tal informação fica confirmada no texto do atestado demonstrado através dos 
seguintes itens: 

• item "3 — Principais serviços do Gerenciamento de Instalações" 

(pág. 31 do atestado de 21/05/02): 

- "3.1 - Instalações elétricas — sistema média e baixa tensão até 

quadros gerais"; 

- "3.2 - Instalações hidráulicas"; 

- "3.3 - Ar condicionado"; 

- "3.4 - Telefonia e dados"; 

- "3.5 - Sistema de Controle de acesso, monitoração de alarmes, etc"; 

• item "2 — Gerenciamento das Instalações" (pág 2 do complemento 

do atestado de 07/11/02); 

- sistema de cabeamento estruturado, telemática destinado aos 

sistemas de telefonia e dados; 

- sistema geral de supervisão predial; 

- sistema de controle de acesso; 

sistema de ar condicionado central; 

- sistema de rede de telemática (telefonia e dados); 

sistema de circuito de televisão de vigilância — CFTV; 

- sistema de detecção e alarme de incêndio. 

Destaca-se que do item "3.5 - Sistema de Controle de Acesso, Monitoramento de 
Alarmes e CFTV" do Atestado de Capacidade Técnica, pág. 57, consta que a 
empresa ANSETT Tecnologia é responsável pelos projetos, instalação e 
montagem dos referidos sistemas. 

Não atendimento do item 6.1.4, c., 1 

O atestado e sua CAT, para o Lote 1 de fls. 207 a 345 e 416 a 488, Lote 2 de fls. 
544 a 681 e 750 a 822 e Lote 3 de fls. 843 a 981 e 1049 a 1121, não atende a 
exigência por informar que a empresa CONSTRUCAP-CCPS Engenharia e 
Comércio S/A foi gerenciadora e não executora  das obras de instalações dos 
seguintes sistemas. 

g 
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Tal informação fica confirmada no texto do atestado demonstrado através dos 
seguintes itens: 

• item "3 — Principais serviços do Gerenciamento de Instalações" 

(pág. 31 do atestado de 21/05/02): 

- "3.1 - Instalações elétricas — sistema média e baixa tensão até 

quadros gerais"; 

- "3.2 - Instalações hidráulicas"; 

- "3.3 - Ar condicionado"; 

- "3.4 - Telefonia e dados"; 

- "3.5 - Sistema de Controle de acesso, monitoração de alarmes, etc"; 

• item "2 — Gerenciamento das Instalações" (pág 2 do complemento 

do atestado de 07/11/02); 

- sistema de cabeamento estruturado, telemática destinado aos 

sistemas de telefonia e dados; 

- sistema geral de supervisão predial; 

- sistema de controle de acesso; 

- sistema de ar condicionado central; 

- sistema de rede de telemática (telefonia e dados); 

- sistema de circuito de televisão de vigilância — CFTV; 

- sistema de detecção e alarme de incêndio. 

Destaca-se que do item "3.5 - Sistema de Controle de Acesso, Monitoramento de 
Alarmes e CFTV" do Atestado de Capacidade Técnica, pág. 57, consta que a 
empresa ANSETT Tecnologia é responsável pelos projetos, instalação e 
montagem dos referidos sistemas. 

Inabilitada para o LOTE 2  

Motivos: 

Não atendimento do item 6.1.4, b.2, 

Foram apresentados dois atestados que não cumprem as exigências: 
O primeiro Atestado, sua CAT, contrato e termo de referência de fls. 701 a 746 
para o Lote 2, diz respeito a "obras civis para eletrificação do Trecho Campos 
Elíseos — Saraiva" englobando remodelação de estações ferroviárias e indica no 
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texto que a referida obra foi executada no trecho da ferrovia Campos 
Elíseos/Saracuruna, em localidades distintas, ou seja Campos Ellseos; Jardim 
Primavera; Saracuruna e Duque de Caxias. 

Os serviços e obras civis executados na remodelação das Estações Ferroviárias 
e listados no atestado, destacam: 

"Construção de plataforma de embarque em blocos estruturais, laje pré-fabricada 
e cobertura metálica." (1) 

"Construção de passagens superiores (passarela de transposição de via férrea) 
em concreto pré-moldado e em estrutura metálica, incluindo fornecimento, 
fabricação e montagem." (2) 
"Construção de mezaninos em estrutura de concreto pré-moldado e estrutura 
metálica inclusive enrigecedores metálicos, incluindo fornecimento, fabricação e 
montagem." (3) 
Os serviços executados e transcritos acima NÃO apresentam similaridade tanto 
nas características do objeto da licitação: obra de grandes vãos em concreto 
armado e protendido, quanto nas quantidades, pois as obras de reforma foram 
realizadas em localidades distintas e distantes uma das outras, e por fim, os 
quantitativos das obras realizadas não são significativos, comparados com os da 
obra ora licitada. 
O segundo atestado e sua CAT, para o Lote 1 de fls. 207 a 345 e 416 a 488, Lote 
2 de fls. 544 a 681 e 750 a 822 e Lote 3 de fls. 843 a 981 e 1049 a 1121, não 
atende a exigência por informar que a empresa CONSTRUCAP-CCPS 
Engenharia e Comércio S/A foi qerenciadora e não executora  das obras de 
instalações dos seguintes sistemas. 

Tal informação fica confirmada no texto do atestado demonstrado através dos 

111 	
seguintes itens: 

• item "3 — Principais serviços do Gerenciamento de Instalações" 

(pág. 31 do atestado de 21/05/02): 

- "3.1 - Instalações elétricas — sistema média e baixa tensão até 

quadros gerais"; 

- "3.2 - Instalações hidráulicas"; 

- "3.3 - Ar condicionado"; 

- "3.4 - Telefonia e dados"; 

- "3.5 - Sistema de Controle de acesso, monitoração de alarmes, etc".  
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Companhia de DaenroMmento Económico do Mina Geral. 

• item "2 — Gerenciamento das Instalações" (pág 2 do complemento 

do atestado de 07/11/02); 

- sistema de cabeamento estruturado, telemática destinado aos 

sistemas de telefonia e dados; 

- sistema geral de supervisão predial; 

- sistema de controle de acesso; 

- sistema de ar condicionado central; 

- sistema de rede de telemática (telefonia e dados); 

- sistema de circuito de televisão de vigilância — CFTV; 

- sistema de detecção e alarme de incêndio. 

Destaca-se que do item "3.5 - Sistema de Controle de Acesso, Monitoramento de 
Alarmes e CFTV" do Atestado de Capacidade Técnica, pág. 57, consta que a 
empresa ANSETT Tecnologia é responsável pelos projetos, instalação e 
montagem dos referidos sistemas. 

Não atendimento do item 6.1.4, c. 1 

O atestado e sua CAT, para o Lote 1 de fls. 207 a 345 e 416 a 488, Lote 2 de fls. 
544 a 681 e 750 a 822 e Lote 3 de fls. 843 a 981 e 1049 a 1121, não atende a 
exigência por informar que a empresa CONSTRUCAP-CCPS Engenharia e 
Comércio S/A foi gerenciadora e não executora  das obras de instalações dos 
seguintes sistemas. 

110 	Tal informação fica confirmada no texto do atestado demonstrado através dos 
seguintes itens: 

• item "3 — Principais serviços do Gerenciamento de Instalações" 

(pág. 31 do atestado de 21/05/02): 

- "3.1 - Instalações elétricas — sistema média e baixa tensão até 

quadros gerais"; 

- "3.2 - Instalações hidráulicas"; 

- "3.3 - Ar condicionado"; 

- "3.4 - Telefonia e dados"; 

- "3.5 - Sistema de Controle de acesso, monitoração de alarmes, etc"; 
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• item "2 — Gerenciamento das Instalações" (pág 2 do complemento 

do atestado de 07/11/02); 

sistema de cabeamento estruturado, telemática destinado aos 

sistemas de telefonia e dados; 

- sistema geral de supervisão predial; 

- sistema de controle de acesso; 

sistema de ar condicionado central; 

- sistema de rede de telemática (telefonia e dados); 

- sistema de circuito de televisão de vigilância — CFTV; 

sistema de detecção e alarme de incêndio. 

Destaca-se que do item "3.5 - Sistema de Controle de Acesso, Monitoramento de 
Alarmes e CFTV" do Atestado de Capacidade Técnica, pág. 57, consta que a 
empresa ANSETT Tecnologia é responsável pelos projetos, instalação e 
montagem dos referidos sistemas. 

Não atendimento do item 6.1.4, c.2 subitens 2.7 e 2.11 

Os atestados referentes a obras do novo espaço da NATURA, obras de 
construção da loja do HIPER EXTRA ARARAQUARA e construção do ginásio 
MINEIRINHO, apresentados para atendimento, mesmo somados em seus itens 
não atendem aos quantitativos dos subitens 2.7 e 2.11. 

Inabilitada para o LOTE 3 

Motivos: 
Não atendimento do item 6.1.4, b, 2 

Foram apresentados dois atestados que não cumprem as exigências: 
G P 

O primeiro Atestado, sua CAT, contrato e termo de referência, de fls. 1000 a 1121 	,j3 
 c
o  

diz respeito a obras civis para eletrificação do Trecho Campos Eliseos — Saraiva oe• 
englobando remodelação de estações ferroviárias e indica no texto que a referida 	

be 
 

obra foi executada no trecho da ferrovia Campos Elíseos/Saracuruna, em 
localidades distintas, ou seja Campos Eliseos; Jardim Primavera; Saracuruna e 
Duque de Caxias. 

Os serviços e obras civis executados na remodelação das Estações Ferroviárias 
e listados no atestado, destacam: 
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"Construção de plataforma de embarque em blocos estruturais, laje pré-fabricada 
e cobertura metálica." (1) 

"Construção de passagens superiores (passarela de transposição de via férrea) 
em concreto pré-moldado e em estrutura metálica, incluindo fornecimento, 
fabricação e montagem." (2) 

"Construção de mezaninos em estrutura de concreto pré-moldado e estrutura 
metálica inclusive enrigecedores metálicos, incluindo fornecimento, fabricação e 
montagem." (3) 
Os serviços executados e transcritos acima NÃO apresentam similaridade tanto 
nas características do objeto da licitação: obra de grandes vãos em concreto 
armado e protendido, quanto nas quantidades, pois as obras de reforma foram 
realizadas em localidades distintas e distantes uma das outras, e por fim, os 
quantitativos das obras realizadas não são significativos, comparados com os da 
obra ora licitada. 
O segundo atestado e sua CAT, para o Lote 1 de fls. 207 a 345 e 416 a 488, Lote 
2 de fls. 544 a 681 e 750 a 822 e Lote 3 de fls. 843 a 981 e 1049 a 1121, não 
atende a exigência por informar que a empresa CONSTRUCAP-CCPS 
Engenharia e Comércio S/A foi gerenciadora e não executora  das obras de 
instalações dos seguintes sistemas. 
Tal informação fica confirmada no texto do atestado demonstrado através dos 
seguintes itens: 

• item "3 — Principais serviços do Gerenciamento de Instalações" 

(pág. 31 do atestado de 21/05/02): 

- "3.1 - Instalações elétricas — sistema média e baixa tensão até • 	quadros gerais"; 

- "3.2 - Instalações hidráulicas"; 

- "3.3 - Ar condicionado"; 

- "3.4 - Telefonia e dados"; 

- "3.5 - Sistema de Controle de acesso, monitoração de alarmes, etc"; 

• item "2 — Gerenciamento das Instalações" (pág 2 do complemento 

do atestado de 07/11/02); 

- sistema de cabeamento estruturado, telemática destinado aos 

sistemas de telefonia e dados; 

- sistema geral de supervisão predial; 

- sistema de controle de acesso; 

- sistema de ar condicionado central; 

- sistema  de rede de telemática (telefonia e dados); 
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- sistema de circuito de televisão de vigilância — CFTV; 

- sistema de detecção e alarme de incêndio. 

Destaca-se que do item "3.5 - Sistema de Controle de Acesso, Monitoramento de 
Alarmes e CFTV" do Atestado de Capacidade Técnica, pág. 57, consta que a 
empresa ANSETT Tecnologia é responsável pelos projetos, instalação e 
montagem dos referidos sistemas. 

Não atendimento do item 6.1.4, c,1. 
O Atestado e sua CAT, para o Lote 1 de fls. 207 a 345 e 416 a 488, Lote 2 de fls. 
544 a 681 e 750 a 822 e Lote 3 de fls. 843 a 981 e 1049 a 1121, não atende a 

• exigência por informar que a empresa CONSTRUCAP-CCPS Engenharia e 
Comércio S/A foi gerenciadora e não executora  das obras de instalações dos 
seguintes sistemas. 
Tal informação fica confirmada no texto do atestado demonstrado através dos 
seguintes itens: 

• item "3 — Principais serviços do Gerenciamento de Instalações" 

(pág. 31 do atestado de 21/05/02): 

- "3.1 - Instalações elétricas — sistema média e baixa tensão até 

quadros gerais"; 

- "3.2 - Instalações hidráulicas"; 

- "3.3 - Ar condicionado"; 

- "3.4 - Telefonia e dados"; 

- "3.5 - Sistema de Controle de acesso, monitoração de alarmes, etc"; 

• item "2 — Gerenciamento das Instalações" (pág 2 do complemento 

do atestado de 07/11/02); 

sistema de cabeamento estruturado, telemática destinado aos 

sistemas de telefonia e dados; 

- sistema geral de supervisão predial; 

- sistema de controle de acesso; 

- sistema de ar condicionado central; 

- sistema de rede de telemática (telefonia e dados); 

- sistema de circuito de televisão de vigilância — CFTV; 

- sistema de detecção e alarme de incêndio. 
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CODEMIG 
Companhia de Daterralvimento Econõm ko tle Minn Geral, 

Destaca-se que do item "3.5 - Sistema de Controle de Acesso, Monitoramento de 
Alarmes e CFTV" do Atestado de Capacidade Técnica, pág. 57, consta que a 
empresa ANSETT Tecnologia é responsável pelos projetos, instalação e 
montagem dos referidos sistemas. 

Não atendimento do item 6.1.4, c, 2 subitens 2.7 e 2.11. 

Os atestados referentes a obras do novo espaço da NATURA, obras de 
construção da loja do HIPER EXTRA ARARAQUARA e construção do ginásio 
MINEIRINHO, apresentados para atendimento, mesmo somados em seus itens • 	não atendem aos quantitativos dos subitens 2.7 e 2.11. 

O resultado do presente julgamento será publicado no órgão oficial do Estado 
"MINAS GERAIS" e no jornal "O TEMPO" e será comunicado por fax aos 
licitantes, conforme previsão do item 8.3, após o que os autos ficarão com vista 
franqueada pelo prazo legal para interposição de recurso administrativo, que tem 
início no dia 15 de outubro de 2007 e termo final às 18 horas do dia 19 de outubro 
de 2007. 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007. 

COMIS O ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

I 	, ?.• • RREA LIMA — Presidente 

ANA LUCIA G NDIM DA COSTA 

4 
RCElellA O

il 
SOARES 

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 
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19/09/2007 17:38 3243644 . . . CREAES 
. 	. 

CREA-ES amtnedtlitme •••1=•••• 	toe., 

OFÍCIO OPRR PF N° 1.617 

Vitória-ES, 09 de outubtp de 

Aissunto: Validação de Registro em Atestado. 

• Prezada Senhora: 

Atendendo consulte formulada ao Crea-ES, através do protOColO ne 58.306/07, referente e dapacttação técnica em procedimentos licitatórlos, 
temos informar: 

rr • 

Que a 'Certificação eM atestado só è valida Se os profissionais Minclonectos 
em tal atestado sejam reSponsiiveis técnicos pela empresa detentora da 
certificação na data do Certame ticitatódo: 	' 

A Capacitação técnico-profiesiOnal, para licitações pertinentes a , obras, „ 
serviçoe e serviços de.  manutenção, diar-se-á com a comprovação cio Noitada 
de possuir em seu quadro técnico permanente, na data prevista Para 
-entrega de proposta, profissional de nível superior ou outro deVIctamente : 
reconhecido peia (infida& competente, detentor de atestado da responsabiláláde técnica por execução de obra ou serviço de, 
carecterfeticas samelhantea, limitadas estas exclusivamente às parcelas , 
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas : 
as exigências de qubrüldades mínimas Ou prazos máximos,. confonne, , 
preceitua o inciso I do darágrefo 1° do artigó 30 da Lel 8688/93. 	; 

o penciplb legal acíme exposto está em'consonáncla com a Resolução n° 317/88, de 31 de ostUbrcrettle 1986 do Confea (Conselho Federal da 
Engenharia, Arquiteture e Agronomia), que' dispõe sobre registro de ac.ervp 
técnico dos profissional° cia Engenharia, Arquitetura e Agronomia e expediggo 
de certidão, e discrimina: 

• . 	 , 
"i 

"Art. 1°- Considera-se Acervo, Técpico do profissional toda a experiênclaipor 

„ 

ele adquirida ao logo: de aua,  vida profissional, compatível com as Auge 
stribUições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica noe 
Conelelhos Regionais de Engenharia, Arquitetura Agronomia." 	' 4  

• 
•I 	

• 7'  • V. 

". 	• 

	

r."4;kr AV. tetár 	' VOO': si • 	• Bento Ferhafra 	ES - CEP 29052-232 • Tel.: (27) 33)4.99013. Fai: (21)324.36.44.- er 'aes(§?.  csileeiorz.ie •  
• 

	

. 	 hvipeterlis: Cachomro de leePernirim (29) 35224373 • Umbu*, (27) 3264- 1 7131 • Colatina (27) 3;21-04S7 	 , •• • • 15•Vii`;'' ":: ni.9 	
d.1 	• 	 .POSZO.11: 	MONirlf, 17633929 Vita Velha (27) 3239,3119 	

à ;.•-liií•:,T 

' , 

• •Art. 4°- O Acervo Técnico de urna "pessoa jurídica é representadO pelte 
Aceritos Técnicos doe profissionais do seu quadro técnico e de seus . 
contitittores técnicos devidamente contratados. 

• 

• 



, 

d 

I 

• 



Sede: Av. Cesar.1.4nal, t(10 I' anda"  r • Bento Ferreira - Vitória • E5- CE1,  29052-232 .1.I on 3334.9900 .FIK (27) n24-2614 • creaesWcreaeLorg br •-•••Avv;:creses...011.b; 

. 	• 

Inspetorias: Cathoesro de 'tapem!~ (20) 3522.237) • Linhares (27) 3264.1781 	Colatina (27) 3721-0657 
• 

• POStae. Sio Mates (27) 7ø3-S929.3 	Vila Velha (27) 3239-3119 	• 	' 

.13/09/2007 17:40 3243644 	 CREAES 	 PAGE 01 

CREA-ES 
Parágrafo único - O Acerv8"746PiTavarrtirna pessoa jurídica variará em 
função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e 
consultores." 

- A Resolução n° 336/89, de 27 de outubro de 1989 do Confea, que dispõe 
sobre o registro de pessoas juridici s nos Creas, determina: 

"Art. 12- A responsabilidade técnica por qualquer atividade exercida no 
campo da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia ou 
Meteorologia é sempre do profissional dela encarregado, não podendo em 
hipótese nenhuma, ser assumida pela pem2 	" 

Diante do exposto;  afirmamos qüe a documentação correta para 
comprovação de capacitação técnico-profissional é a apresentação' de Certidão de Acervo Técnico dos profissionais habilitados, pertencentes ao quadro 
técnico da empresa, referentes a serviços e obras compatíveis com o objeto da 
licitação. 

Se o objeto da Licitação abrange a contratação do projeto 
arquitetônico e dos projetos complementares de uma edificação, estes 
últimos podem ser tercelrizados a empresas e profissionais legalmente habilitados 
a elaborá-ios, os quais deverão registrar no Crea as respectivas ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica). 

Estamos à disposiçãO para maiores esclarecimentos, e informamos que a - 
Legislação do Sistema Confea/Crea está disponível no site 
www.confea.org.br/normatIvos  

Atenciosament 

MSc Eng° Civil Mrcos Motte Ferreira. 
Gerente °pereci° I-Crea/ES 

A Presidente da Comissão Especial de Licitação. 
Att.: Sra SUELY IZABEL CORREA LIMA. 



• _ 

r 

• 

I 



Belo Horizonte, 08 de outubro de 2007. 

Ao 
CREA — ES 
Att. Sra. Maria de Lourdes Martins da Silva Vitória-ES 

Prezada Senhora, 

Conforme nosso contato telefônico desta data, e para os fins de validar o registro em 
atestado processo 1007.052676 conferido à Blokos Engenharia Ltda (registro CREA-ES 10

80-RF), fineza nos encaminhar, com a urgência possível, a documentação que 
confirma a validade do referido registro com equivalência de Certidão de Acervo 
Técnico, com vistas à participação da empresa na licitação Concorrência 0

5/2007 que tem por objeto a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, 
que está sendo levada a efeito sob responsabilidade da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG. 

Atenciosamente, 

SUELY I 	CORREA LIMA 
Presidente a Comissão Especial Os Licitação 
Fone: 31.32138959 
FAX-.3j. 32733813 

Rua Aimorés, 1.697- Lourd4- Belo Horizonte - MG 
CEP 30140-071 - Tel.; (31) 3213-8880 
Fax (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  

1 
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HP LaserJet 3055 

UAI 
invent 

Relat. cham. de fax 

 

CODEMIG 

+55 31 3273-3813 
8-Out-2007 	15:41 

Trab. Data 	Hora 	Tipo 	Identificação 	Duração 	Páginas Resultado 

565 	8/1 0/2007 	15:38:43 	Enviar 	0312733243644 	1:24 	1 	OK 
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DOCUMENTAÇÃO PI HABILITAÇÃO JURÍDICA 

HABILITAÇÃO JURÍDICA - CONSÕRCIOS DE EMPRESAS PARTICIPANTES - (Documen ação apresentada) 
Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio 

CONSTRUCAP FERREIRA 
GUEDES CONVAP CONSTFtAN SA SCHAHIN 

ENGENHARIA 
ESTACON 

ENGENHARIA SA 

BLOKOS 
ENGENHARIA 

LTDA 
VIA ENGENHARIA ANDRADE 

GUTIERREZ BARBOSA MELO NORBERTO 
ODEBRETCH 

CONSTRUTORA 
OAS 

CONST. QUEIROZ 
GALVÃO 

SANTA BÁRBARA 
ENGENHARIA 

... MENDES JuNIOR 

CONST. E 
COMÉRCIO 
CAMARGO 
CORREA 

CGC 
6.1.1 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok . 	Ok 

b)- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

6.1.2 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À 
REGULARIDADE FISCAL  

a) - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas (CNPJ) Ok Ok Ok Ok Ok 
• 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok • Ok ' 	Ok 

b)- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, relativo'â sede do licitante 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
,. 

Ok Ok 	. Ok • Ok 
. 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

c) - Prova de regularidade para com as fazendas, a saber: 

c.1) - Fazenda Federal — incluindo a Certidão Negativa de 
Débitos de Tributos e Contribuições Federais e a Certidão 
negativa quanto á Divida Ativa da União, ou a certidão conjunta 
negativa de débitos relativos a tributos, contribuições federais e â 
Divida Ativa 

" 

Ok Ok 

, 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok .- 	. 	Ok Ok 

c.2) Fazenda Estadual — da sede da Empresa; Ok Ok Ok Ok _ Ok Ok , 	Ok Ok Ok Ok Ok Ok 	• Ok Ok Ok Ok 
c.3) Fazenda Municipal — da sede da Empresa. Ok Ok Ok 	• Ok Ok • Ok Ok • Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok • Ok ' 	Ok 
d) - Prova de regularidade com a Previdência Social — CND; Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 	, Ok Ok Ok 	' Ok Ok 
e) - Prova de regularidade com o FGTS, expedido pela Caixa 
Econômica Federal. Ok Ok Ok Ok . 0k Ok Ok ..., • Ok Ok Ok . Ok Ok 	. Ok Ok Ok - Ok 	' 

6.1.3 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À 
HABILITAÇÃO GERAL 

a) Carta de apresentação dos documentos de 
habilitação(Modelo - Anexo I), contendo as seguintes 
informações: 	a .1) Declaração de inexistência de fato 
impeditivo de habilitação; a .2.) Prazo de validade da proposta, 
não inferior a 120 (cento e vinte) dias 

Ok Ok Ok Ok Ok a-I) Ok, 	a-2) 	60 DIAS - Não Atendido Ok 	• Ok Ok . 	Ok Ok Ok Ok 

, 

Ok Ok 	• 

6.1.5 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRO . 	. 	-- 

a)- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercido social, já exigiveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

Ok Ok Ok Ok Ok •  
, 	,.. 

Ok 

S. 

Ok Ok Ok Ok Ok 

N.' 

Ok 	. Ok 

b) - Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou 
recuperação judicial expedida pelo distribuidor de sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, com data não anterior a 30 
(trinta) dias contados da data prevista para a entrega das . 	,, propostas 	 -,  

Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

...- ,- 

Ok Ok 
• 

Ok Ok Ok . 	Ok Ok 
' 

Ok Ok 

. 

Ok 

.... 	, 
c) - Comprovação de boa situação financeira da empresa, 

. 	. através do cálculo de índices contábeis-abaixo previstos: • .. 

. 	- 	ATIVO CIRCULANTE • 102.406.498 310.626.442 	' •26.871.000 183.457.000 987581.000 
.. 

.137.699.000 
_ 	._ 	. 

. 	• 	, 68.539.483 	- 202.610.000 1.198.739.000 122.109.000 1.433.815.000 . • 361,1779)7" 990.679.000 	' 50.304.000 153.791.000 780.208.000 • 

ATIVO TOTAL , -- 287.730.040' 340.429.069 110.617.000 . 	1.152.604.000 1.262.508.000 - - 	278.621.000 .104.344.612 .. 	_ 264.979.000 	, •
, 

4.095.412.000 278.792.000 2.499.938.000 1.091.996.412 	.  . • 1.436.473.000 129.660.000 251.803.000 I.11:720.000 

• 
PASSIVO CIRCULANTE 25.237.458 - 	10.420.095 5.159.000 •  -80.342.000 . . ' 	93.081.000 53.172.000 	^ -.29.422.087 25.399.000 494.254.000 26.886.000 .615.803.000 • 76.205.987 	• • 84.441.000 16.135.000 58.669.000 • 382^182.000 

• REFIS.PASSIVO CIRCULANTE 4.304.000 • :li 
• -. ftEFIS-EXIGIVEL 58.570.000 . 
.REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO 77.623.988 89.225 37.519.000 .._ 	482.386.000 • 66.267.000 12,155.000 	. r 1.020.000 	.. , 	45.150.000 2.532.355.000 26.281.000 748.036.000 417.892.098 • '19.246.000 28.078.000 81.349.000 	" 189.664.000 

EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO, .. 	_ 21.018.088 	, 22.680.302 	, 70.814.000 	• • 388.874.000 43.394,000 59.288.000 . 	.J-2.527.045 	' . 8.470.000 941.664.000 29.315.000 421.188.000 •  . , 382.433.828 96.117.000 10.493.000 24.585.000 91.612.000 
cl) - Indiée de liquidez Corrente - ILC 

igual ou superiora 2,0; 	• 
5,85 6,84 2,72 	. 2,62 2,90 	. 2,10 

• verdadeiro verdadeiro verdadeiro ' 	. verdadeiro verdadeiro verdadeiro 

igual ou superiora 2,0; 4,37 2,88 c.2)- Índice de Liquidez Geral - ILG . 2,74 	• , . 2,65 2,29 2,12 

verdadeiro verdadeiro verdadeiro.  1 	. 	• verdadeiro verdadeiro verdadeiro 
c.3) - índice de Endividamento Total - IET 

igual ou inferior a 0,45 0,15 0,25 (7,22 0,34 	. 0,36 0,31., 

verdadeiro verdadeiro verdadeiro:.. verdadeiro verdadeiro verdadeiro 
d)- Recibo firmado pela CODEMIG, comprovando o recolhimento 
pela licitante da 'Garantia de Proposta". 	• 

Ok Ok 	. Ok Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok 	• Ok Ok Ok Ok 

e) - A Garantia de Proposta terá o prazo de validade Mínimo de 
120 (Cento e vinte) dias, contado da datado entrega dos 
documentos de habilitação e da proposta de preços. 

Ok Ok Ok Ok Ok 01( Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok . 	Ok 

_ 
f)- Na hipótese de não conclusão dg processo licitatório dentro 
do prazo de validáde da Proposta e/ou do prazo de validade da 
Garantia de Proposta (Fiança Bancária ou Seguro Garantia), 
deverá a licitante, independente de comunicação formal da 
CODEMIG, revalidar por igual periodo, ambos os documentos, 
sob pena de ser declarada desistente do feito licitatôrio. 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok '' Ok Ok Ok Ok 

.. 

Ok 

g) - A Garantia de Proposta na formado Carta de Fiança, deverá
obedecer ao modelo constante do Anexo IV - A deste Edital. Ok Ok Ok Ok - i Ok Ok Ok Ok Ok.  Ok Ok Ok . Ok Ok 	, Ok Ok 

h) - o caso de Seguro Garantia, a licitante deverá apresentar a 
apólice e seus anexos, contendo as cláusulas gerais e especiais. Ok Ok . Ok Ok Ok . Ok 

E. 

Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

H" A21 	

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

1 

I In I lib 1000/200 1/1 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



CONCORRÊNCIA: 05/2007 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

DOCUMENTAÇÃO P/ HABILITAÇÃO TÉCNICA 
CONSÓRCIO - LOTEI 

HABILITAÇÃO TÉCNICA - LOTE 1 - CONSÓRCIOS DE EMPRESAS PARTICIPANTES - (Documentação apresentada) 
Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio 

CONSTRUCAP FERREIRA 
GUEDES 

CONVAP • 
CONSTRAN SA SCHAHIN 

ENGENHARIA 
VIA 

ENGENHARIA 
ANDRADE 

GUTIERREZ 
BARBOSA MELO 

NORBERTO 
ODEBRETCH 

CONSTRUTORA 
OAS 

CONST. 
QUEIROZ 
GALVÃO 

SANTA 
BÁRBARA 

ENGENHARIA 
MENDES JÚNIOR 

CONST. E 
COMÉRCIO 
CAMARGO 
CORREA 

6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATWA À HABILITAÇÃO TÉCNICA 

A) - Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da empresa e 
dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia (CREA) da localidade da Sede da licitante, exercício 

• Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

de 2007; 	. 

B)- Atestado(s)ou certidão(s) de capacidade técnica comprovando que a licitante 
possui em seu quadro permanente, na data prevista para abertura do presente 
certame, profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA nas 
respectivas categorias profissionais exigidas, detentor(es) de atestado(s) ou 
cenidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da 
região onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), 
executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, 
obras e serviços de caractensticas técnicas similares às do objeto da presente 
licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significatiwi são as 
seguintes, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão de obras e 
serviços: 

, 

1 - Ter executado em Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou 
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos. 

Ok . 	Ok Ok Não Atendido Não Atendido 	• Ok Ok Ok - . Ok Ok Ok Ok Ok 

2 - Ter executado obra(s) de construção predial com instalação/ montagem 
dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central tipo 
água gelada, sistema de detecção de alarme conta incêndio, instalações 
elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado. 

Não Atendido , Não Atertdido Não Atendido .0k 
' 

Ok Ok Ok Ok 	. Ok Ok Ok Ok . 	Ok Ok 

.. 

, 
o 

C) - Atestado(s)ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional registrado no 
CREA da respectiva região onde os serviços foram executados, que comprove(m) 
que a licitante, tenha executado como contratada principal ou membro de consórcio 
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras e serviços 
de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitação, cujas 
parcelas de maior relevância técnica ode valores significativos são, 

1 - Ter executado em 1(um) Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC 
ou TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos, 
fornecimento, instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo 
sistema de ar condicionado com capacidade superior a 500TR, sistema de 
detecção e alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e 
cabeamento estruturado. 

o Atendido 

. 

,. 	• 

Não Atendido Não Atendido •Nã 	 . Ok Ok 	1 	- Ok Ok 
, 

Ok Ok • Ok ' 	Ok • Ok Ok Ok 	• 

2' Ter executado em 1(um) Contrato, 
estrutura(s) em concreto armado e/ou 
2.1 Concreto Estrutural  	10.000m.; Ok Ok Ok Não Atendido Não Atendido Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
2.2 Formas 	  42.000m.; Ok Ok Ok Não Atendido Não Atendido Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
2.3 Aço 	  1.000.000kg; Ok Ok Ok Não Atendido Não Atendido Ok Ok Ok Ok Ok 	. Ok Ok Ok Ok 
2.4 Protensão 	  100.000kg. Ok Ok Ok Não Atendido Não Atendido Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

, 	 • 

'acabamentos, pisos ;esquadrias e vidros, cirnbramentostescoramentos, construção 
,,,..,. de sistema viarie, estacionamento/garagem Wraplenagem, pavimentação, : • 

paisagismo e urbanismo com as seguintes parcelas significativas: , 

, 

3 - Ter executado em até 2(dois) Contratos obra(S) de edificação(ões), fundações,  

• 

• .„ 

3.1-- Área construida dê Edificações, 	 10.000nV; • 	' 	• 
, 

.. .. 	Ok Ok Ok Ok 	.. , 	Ok Ok Ok Ok Ok .0k Ok Ok 

3.2 - Sistema viário e/ou estacionamento/garagem .., .. 77.000M.; 	' Ok ' 	.0k 	-. Ok 
. 

Ok Ok . Ok - 
. 

. Ok Ok Ok Ok 
. 

' Ok Ok' 	o 

3.3 -.Execução de estacas com 0 2 25cm (Pré-moldadas»Franki ou .. • 
Escavadas) 	 • 	3.800M; .. 	' 

Ok 	
• 
.' Ok . 	• , Ok ,, Ok ' 

.. 
• Ok' Ok 

• 
-Ok Ok > , 	Ok , 

 
Ok Ok Ok • 

. 	. 
34 - Execução de escavação mecáhica e carga de material de 1°. Categoria 

- 	370.000m.; 	l  - 	• ... 	, 	_. 
• Ok o Ok , 

. 
Ok 	. Ok 

. 
Ok Ok Ok . 	Ok 

. 
• Ok Ok • , Ok 

3:5 - Concreto betuminoSo Usinado a quente (CBU  • 	7,800ton:-  • Ok - 	Ok Ok 	• Ok • Ok Ok Ok Ok 
- 	. 
Ok Ok Ok 

	  21.300m.; 	 . 
Ok 	• Ok 3.6- Sub-Base e/ou Base de bica corrida/brita graduada/material granular

.  
Ok Ok Ok - • Ok Ok Ok Ok Ok 

3.7 - Esquadrias de Alumínio com Vidros . 	 3.350m.; Ok Ok Ok Ok Ok .0k Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.8- Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado.. 8.600m.; Ok Ok Ok Ok Ok . Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.9 - Impermeabilizações 	7.750m.; Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok ' Ok Ok .  Ok Ok 

3.10 - Pinturas e/ou revestimento melaminico e/ou granito ... 32.100m.; Ok • Ok • Ok Ok Ok Ok ' 	Ok . 	Ok Ok Ok 
, 

Ok Ok Ok Ok 

3.11 - Cimbramento metálico 	  134.000m3; Ok ' 	Ok Ok Ok .. Ok Ok . Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

3.12 - Conjunto de Subestações com potência de transformação 2 1.000KVA 
	 1 Conjunto; Ok Ok 	• Ok Ok 

, 
Ok Ok Ok Ok • Ok Ok . Ok Ok Ok Ok 

4 - Ter executada contrato(s) de obra(s) compreendendo os seguintes serviços: 

4.1 - Sistema de irrigação de parques e/ou jardins; Ok Ok Ok Não Atendido Não Atendido 	, Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
4.2 - Isolamento termo-acústico; Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
4.3 - Sistema" Structural Glazing" e/ou pele de vidro; Ok Ok Ok Não Atendido Não Atendido 	. Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

4.4 - Concreto estrutural com Fck 2 35 Mpa, com adição de Sifica/Micro-sílica. Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

D) - Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado no qual os 
profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação 
técnica, declarem que participarão, permanentemente, a serviço da licitante, 
das obras e serviços objeto desta licitação, conforme Modelo do Mexo II; 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
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DOCUMENTAÇÃO P/ HABILITAÇÃO TÉCNICA 

CONSÓRCIO - LOTE 1 

HABILITAÇÃO TÉCNICA - LOTE 1 - CONSÓRCIOS DE EMPRESAS PARTICIPANTES - (Documentação apresentada) 

Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio 

CONSTRUCAP 
FERREIRA 
GUEDES CONVAP CONSTRAN SA SCHAHIN 

ENGENHARIA 
VIA 

ENGENHARIA 
ANDRADE 

GUTIERREZ 
BARBOSA MELO 

NORBERTO 
ODEBRETCH 

CONSTRUTORA 
OAS 

CONST. 
QUEIROZ 
GALVÃO 

SANTA 
BÁRBARA 

ENGENHARIA 
MENDES JÚNIOR 

CONST. E 
COMÉRCIO 
CAMARGO 
CORREA 

dm- Equipe Técnica mínima a ser comprovada: 

FORMAÇÃO FUNÇÃO LOTEI 

Engenheiro Civil Coordenador de 
Obras 

-I Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok , Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Civil Gerente de Obras 1 Ok Ok Ok Ok Ok 	I Ok Ok 
1 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Civil Gerente de 
Produção 

2 Ok Ok Ok Ok Ok 	!. Ok Ok Ok Ok . 	Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Civil Gerente de 
Engenharia 1 Ok 011 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Mecânico 
Engenheiro de 

Montagem 
Mecânica 

1 Ok Ok Ok Ok - Ok 	, 
. 	(.." 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Eletricista ; 
Engenheiro 
Eletricista 1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 	' Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Civil 
Engenheiro de 
Planejamento 1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Curso Superior Gerente 
Administrativo 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 	. Ok • Ok Ok Ok Ok Ok 

Curso Superior 
• 

Gerente de 
Qualidade e Meio 

Ambiente 
1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Curso Superior Gestor Ambiental 1 Ok Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro com Especialização 
Segurança do 

Trabalho 
Ok Ok Ok . 	Ok Ok 	V'l Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Médico com especialização 
Médico do 
Trabalho 

1 Ok Ok Ok Ok O Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

E) - Atestado de Visita passado pela CODEMIG, em nome da licitante de que 
esta, através de seu representante Responsável Técnico (RT), visitou os 
locais onde serão executadas as obras e serviços, tomando conhecimento de 

mesmos, no dia e hora marcada no subitem 1.5, deste Edital; 

Ok 
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos  

Ok Ok Ok 

11. 

Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

F) - Compromisso de constituição de consórcio, conforme indicado no subitem 
3.1, alínea "b" deste Edital. 

Ok Ok Ok -i- 	Ok 	‘, Ok . Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

G) - Para atender aos subitens 	6.1.1, 	6.1.2, 	6.1.3,6.1.4, as empresas 
consorciadas deverão apresentar a sua documentação isoladamente, e 
comprovar a sua habilitação individualmente sob pena de inabilitação do 
consórcio. 

Ok Ok Ok Ok 
W 

Ok Ok . 	Ok Ok 	• Ok 	•. Ok Ok Ok Ok . Ok 

H) - Deverá(ão) constar do(s) 
atestado(s) de caoacidade técnica 
data de inicio e término das obras e serviços; Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

local de execução; Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; Ok Ok Ok Ok .0k Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

número(s) de registro(s) no CREA: 
Ok , 	Ok Ok Ok nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e . 

,Ok Ok Ok Ok . Ok Ok Ok Ok 
. 

Ok 	• 

especificações técnicas das obras e serviços aos quantitativos executados. Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 1 Ok Ok 

1)- Cada atestado deverá vir acompanhado por um espelho/resumo onde a 
licitante destacará: 

	

,.. 	ç 

	

'. 	(1 

qual o subitem do Edital que o mesmo atenderá; Ok Ok Ok Ok .0k 	i J Ok Ok Ok h 	Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

a descrição das obras e serviços executados com as quantidades; Ok Ok Ok 	. Ok Ok 	1 !' Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok õk 

o nome do;RT e o n° do registro do atestado no CREA; Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

sua situação funcional na empresa licitante; Ok Ok Ok Ok Ok 	[ Ok Ok Ok' Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

o local das obras e serviços e qual(ais) a(s) obra(s)/serviço(s) cuja execução 
o atestado comprova (Modelo Mexo III); 

Ok Ok Ok Ok Ok 	ri" Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

ser destacado com marcador de texto, preferencialmente na cor amarela, no 
coerespondente atestado, a(s) obra(s)/serviço(s) que se presta(m) para 
comprovação de atendimento da(s) exigência(s). 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

k) - A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico 
deverá atender os seguintes requisitos: 

li ( 

k.1) - Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada 
na DRT ou, ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

Ok Ok Ok Ok Ok 	k Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

k.2) - Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

k.3) - Diretor/Adminlstrador cópia do Contrato Social, em se tratando de 
firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada 
na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

Ok Ok Ok Ok Ok 	. Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

k.4) - Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede 
ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT. 

Ok Ok Ok Ok Ok 	t Ok Ok _ Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

L) - A comprovação da capacitação técnico-profissional e técnico-operacional 
exigidos neste Edital poderá ser efetivada, no todo ou em parte, por qualquer 
uma das consorciadas. 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

M) - Deverá ser apresentado ainda o "Curriculum Vitee" dos profissionais 
indicados para fins de comprovação de capacitação técnica, nos termos do 
Modelo constante do Anexo IV. 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

,nmnr,OW, 	 COMISSÃO SPcIALDFICITACAO 
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DOCUMENTAÇÃO P/ HABILITAÇÃO TÉCNICA 
CONSÓRCIO - LOTE 2 

HABILITAÇÃO TÉCNICA - LOTE 2- CONSÓRCIOS DE EMPRESAS PARTICIPANTES - (Documentação apresentada) 
Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio 

CONSTRUCAP 
FERREIRA 
GUEDES 

CONVAP CONSTRAN 
SCHAHIN 

ENGENHARIA 
ESTACON 

ENGENHARIA SA 

BLOKOS 
ENGENHARIA 

LTDA 

VIA 
ENGENHARIA 

ANDRADE 
GUTIE RREZ 

BARBOSA MELO 
NORBERTO 

ODEBRETCH 
CONST. OAS 

CONST. 
QUEIROZ 
GALVÃO 

SANTA 
BÁRBARA 

ENGENHARIA 

MENDES 
JÚNIOR 

CAMARGO 

 
CORREA 

6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇAO TÉCNICA 

A) - Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da 
empresa e dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da 
localidade da sede da licitante, exercício de 2007' 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

B)- Atestado(s) ou certidão(s) de capacidade técnica comprovando que a 
licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para abertura 
do presente certame, profissional(is) de nível superior ou outro(s) 
reconhecido(s) pelo CREA nas respectivas categorias profissionais exigidas, 
detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram 
executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão 
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras e 
serviços de características técnicas similares às do objeto da presente 
licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo 
são as seguintes, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou 	• 

I 
supervisão de obras e serviços, 

1 - Ter executado em Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou 
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos Ok Ok Ok Não Atèndido , 	Nio Atdridido Ok 	• j; 	Ok Ok Ok • Ok 	• Ok Ok Ok • Ok 	' Ok Ok 	- 

2 - Ter executado obra(s) de construção predial com instalação/ montagem 
dos 
água 

e
gelada, sistema d 
quipamentos compreendendo 

detecção de alarme conta incêndio, instalações 
sistema de ar condicionado central tipo 

e  
elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado. 

Não Atendido Não Atendido Não Atendido - Ok 08 Ok 

f. 

Ok Ok Ok ' 	Ok 	• Ok Ok Ok 

' •••ra 

Ok Ok • Ok 

C) - Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional 	• 
registrado no CREA da respectiva região onde os serviços foram 
executados, que comprove(m) que a licitante, tenha executado como 
contratada principal ou membro de consorcio para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras e serviços de 
características técnicas similares às do objeto da presente licitação, cujas 	' 

.r.• parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são:  

.." 	• 

fr 
ri. 

1 - Ter executado em 1(um) Contrato de Empreitada por Preço Global ou 
EPC ou TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos, 
fornecimento, instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo 
sistema doar condicionado coracapacidade superior a 750TR, sistema de 
detecção e alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e 
dabeamento estruturado. 	. 

Não Atendido Não Atendido Não Atendido Ok Ok Ok 

I 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2 - Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), 	' 	• 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e Vidros, I 	• 	, 
cimbramentos/eScoramentos, • estruturas de concreto anilado, cem as • 
seguintes parcelas Significativas: 	 • 	.. 
2.1 Área coastruida de Edificações 	 58 000m 	- , Ok Ok • Ok Ok Ok Ok • 	• Ok Ok Ok Ok 08 Ok - 	Ok ' Ok 

2.2 EZecução de estacas Com 0 a 25cni•(pré-Meldadas, Fránki ou Ok 	''' „ Ok • Ok 	' . 	Ok . Ok N 	Atendido . '.. 1 • 	Não Atendido 
. 	... 	.. 

Ok Ok Ok Ok • ' Ok  
. 

Ok Ok * 	Ok Ok • Escavadas) 	 • 	• 	5.600m; 	.• 	. 

40 2.3 Aço Aço - 	0k 2.0.00g; 	• . . 	. 	. 	... 	. 	_. Ok Ok Ok Ok 	' . Ok 'OK 	- OK . Ok • Ok Ok Ok Ok Ok. Ok Ok Ók 
2.4 Fornias 	  128.0000n.; • Ok Ok 	. Ok . 	• 	Ok Ok .. Não Atendido .1. 	Não Atendi& •- • - 	:ok Ok Ok Ok 	- Ok - 	Ok Ok 	' ' 	.0k Ok 	' 
2.5• - Concreto estrutural 	  .19.000m.; 'CÁ< • Ok Ok . 	Ok 	' Ok OK 1. OK . 	. 	Ok Ok Ok Ok . . Ok , 	Ok Ok Ok Ok 	. 
2.6 - Vidros laminados e/ou vidros temperados 	14.200m.; Ok Ok 	• Ok Ok ok - 	Não Atendido • 1 	Nád Atendido Ok 	' Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok 

• • - 	 .. 
2.7 - Piso de alta reaistêndia e/ou granito e/ou elevado 	42.000m.; Não Atendido NãoAteidido 

.. 	
Não Atendido Ok Ok ' 	Não Atendido 

. 
.1 	Não Atendido ' , Ok Ok Ok Ok . 	-Ok 	' 	- Ok Ok Ok Ok 

2.8- Imperrneàbilizações 	 7.200m.; Ok Ok Ok Ok Ok - 	Não Atendido , I' 	Não Atendido Ok Ok Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok 

2.9 - Pinturas e/ou revestimento melaminico e/ou granito 	78.0000,.; Ok Ok Ok Ok Ok Não Atendido .4, 	Não Atendido 
?' 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2.10 -Cimbramento metálico 	210.000m3; Ok Ok Ok Ok Ok ' OK 1 	OK Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2.11 - Conjunto de Subestações com potência de transformação O.  3.500KVA 
	 1 Conjunto; Não Atendido 

Ok 

• Não Atendido 

Ok 

Não Atendido . 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Não-Atendido 

Ok 

Não Atendido 

1 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

• 
Ok 

Ok 

.0k 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 	. 

Ok 

Ok 

3 - Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os seguintes 
serviços: 

3.1 - Isolamento termo-acústico; 

3.2 - Sistema de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos; Ok Ok Ok Ok Ok Não Atendido Não Atendido Ok Ok Ok Ok OK Ok Ok Ok Ok 

3.3 - Sistema " StructuralGlazing" e/ou peladevidro; Ok Ok Ok Não Atendido - 	Não Atendido Ok 1 	Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 	- Ok . 	Ok 

3.4 - Concreto estrutural com Fck á 35 Mpa, com adição de Sulca/Micro- 
silica. 	 ,, Ok Ok Ok Ok Ok Ok i 	Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok (6p D)- Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado no qual os 
profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de 
capacitação técnica, declarem que participarão, permanentemente, a serviço 
da licitante, das obras e serviços objeto desta licitação, conforme Modelo do 
Anexo II; 

Ok Ok Ok Ok Ok 

I 

Ok 

I 

, 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok .. 	eiiiit 0, 	

.. .• 

n  

• 
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DOCUMENTAÇÃO P/ HABILITAÇÃO TÉCNICA 
CONSÓRCIO - LOTE 2 

HABILITADA() TÉCNICA - LOTE 2 - CONSÓRCIOS DE EMPRESAS PARTICIPANTES - (Documentação apresentada) 
Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio 

CONSTRUCAP 
. FERREIRA 

GUEDES 
CONVAP CONSTRAN 

SCHAHIN 
ENGENHARIA 

ESTACON 
ENGENHARIA SA 

BLOKOS 
ENGENHARIA 

LTDA 

VIA 
ENGENHARIA 

ANDFtADE 
GUTIERREZ 

BARBOSA MELO 
NORBERTO 

ODEBRETC H CONST. OAS 
CONST. 

QUEIROZ 
GALVÃO 

SANTA 
BÁRBARA 

ENGENHAR IA 

M'ENDES 
JÚNIOR 

CAMARGO 
CORREA 

d.1) - Equipe Técnica mínima a ser comprovada: 

FORMAÇÃO FUNÇÃO LOTE2 

Engenheiro Civil Coordenador de 
Obras 1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Civil Gerente de Obras 1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

• Engenheiro Civil Gerente de Produção 3 Ok Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Civil Gerente de 
Engenharia 2 Ok . j  Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok . 

Ok Ok Ok Ok j  Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Mecãnico Engenheiro de 
Montagem Mecânica 2 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

, 
Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Eletricista Engenheiro Eletricista 2 Ok Ok Ok Ok 	• Ok Ok . 	Ok . Ok . 	ok 0k Ok • Ok •Ok • Ok Ok Ok 

- 	Engenheiro Civil Engenheiro de 
Planejamento 2 Ok " Ok Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Jl• 	, Ok Ok . 	Ok , Ok 	. Ok Ok 	• 	. 

Curso Superior Gerente 
Administrativo 1 • • • Ok • Ok Ok Ok 	• Ok 	j 	• Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok • Ok . Ok 

Curso Superior 
Gerente de 

Qualidade e Meio 
Ambiente 

1 Ok Ok • Ok 
, 

Ok 	• Ok Ok Ok .  Ok ., Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Curso Superior Gestor Ambiental 1' Ok Ok Ok Ok Ok Ok j 	Ok Ok j 	. Ok • Ok j  . Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro com Especialização Segurança do 
Trabalho 1 Ok .  Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok 

. 	. 
Ok Ok Ok j 	Ok - 	Ók Ok 	. Ok 

Médico com especialização • Médico do Trabalho 1 . Ok Ok Ok Ok Ok - Ok -• Ok Ok Ok Ok 	' 0k. Ok j  - Ok Ok Ok 

E) - Atestado de Visita passado pela COÓEMIG, em nome da licitante de 
que esta, através de seu representante Responsável Técnico (RT), visitou 
os locais onde serão executadas as obras e serviços, tomando 
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou 
indiretamente na execução dos mesmos, no dia e hora marcada no subitem 
1.5, deste Edital; 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok • 

, 

Ok Ok 
, 

Ok 	. Ok Ok Ok Ok 

4.,.. 

Ok Ok Ok 

F)- Compromisso de constituição de consórcio, conforme indicado no 
subitem 3.1, alinea "b" deste Edital. . Ok Ok Ók Ok Ok Ok Ok j  •kuk Ok Ok Ok 

5 
Ok • Ok Ok 	• Ok Ok 

G) -Para atender aos subitens 	6.1.1, 	6.1.2, 	6.1.3, 6.1.4, as empresas 
consorciadas deverão apresentar a sua documentação isoladamente, e 
comprovar a sua habilitação individualmente sob penada inabilitação do 
consórcio. 

. 	. 

Ok Ok Ok ' 	Ok • Ok 
i 	• 

Ok • • 	Ok j 	Ok 	• Ok • . Ok 

• 

Oj  k 01( . 	• 	Ok Ok . Ok • 	J Ok 

H) - Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica 	.,, 
profissional e técnico operacional, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo 
CREA, em destaque, os seguintes dados: 	' 

.. 
3 

data de inicio e término das obras e serviços: Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok ok Ok Ok Ok Ok Ok 
local de execução: Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
nome do contratante e da pesscia jurídica contratada; ok 	• Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
nome do(s) responsávelfis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e 
número(s) de registro(s) no CREA; 	. Ok ,.. 

Ok •  Ok . 	Ok Ok Ok Ok Ok Ok • . 	Ok Ok 	• Ok . Ok Ok Ok Ok 

especificações técnicas das obras e serviços e os quantitativos 
executados. 	. 	. 	. 

ok Ok OK OK Ok • Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

I) - Cada atestado deverá vir acompanhado por umespelho/resurtio onde a . . 
. 	. licitante destacará : 	 it 	. 

• — 	. 

qual o subitem do Edital que o mêsmõatendeffi; 	 1 Ok Ok j  j  Ok 	• Ok . 	Ok Ok " Ok Ok Ok Ok Ok 	• Ok Ok 	. Ok —.  Ok Ok 
a descrição das obras e serviços executados com as quantidades; I  j j  ' 	Ok . 	ok'.: 	, , .0k Ok j 	Ok Ok ' Ok Ok 	. - Ok Ok Ok Ok 	. j  Ok Ok - lo• Ok Ok 
o nome do RT e o n°  do registro do atestado no CREA; . 	Ok j  ' j 	Ok Ok Ok•  Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

sua situação funcional na empresa licitante; Ok Ok (5k j•  Ok Ok '. 	Ok 	' j 	Ok Ok Ok Ok Okj  Ok Ok Ok Ok Ok 

o atestado comprova (Modelo Anexo III): Ok • 'Ok Ok • 	' • Ok Ok o )ocal daS' &oras e serviços e qual(ais) a(s) 

 

obra(a)/serviço(s) cuja execução 
Ok Ok Ok Ok • Ok . Ok Ok Ok Ok Ok 

ser dátacado Som marcador de texto, preferencialmente nícor a'marela, no 
correspondente atestado, a(s) obra(s)/serviço(S) que se presta(m) para 
comprovação de atendimento da(s) exigência(s). 

Ok Ok Ok Ok 	• Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

k) - A comprovação de vinculãção do profissional detentor dó acervo técnico 
déverá atender os seguintes requisitos: 

k.1) - Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado 
registrada na DRT ou, ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; 

Ok Ok Ok 	. Ok Ok Ok • Ok j  Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

k.2) - Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; Ok Ok Ok Ok Ok Ok j  Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

k.3) - Diretor/Administrador: cópia do Contrato Social, em se tratando de 
firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada 
na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
•  

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

k.4) - Responsável Técnico: cópia da Certidão 
Sede ou Filial da licitante onde consta o registro 

expedida pelo CREA da 
do profissional como RT. Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

L) - A comprovação da capacitação técnico-profissional e técnico-
operacional exigidos neste Edital poderá ser efetivada, no todo ou em parte, 
por qualquer uma das consorciadas. 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

M) - Deverá ser apresentado ainda o "Curriculum Vitae" dos profissionais 
indicados para fins de comprovação de capacitação técnica, nos termos do 
Modelo constante do Anexo IV. 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

. 	J.", 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

C1 
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- 
-, 	DOCUMENTAÇÃO P/ HABILITAÇÃO TÉCNICA 
e 	CONSÓRCIO - LOTE 3 

-HABILITAÇÃO TÉCNICA - LOTE 3 - CONSORCIOS DE EMPRESAS PARTICIPANTES - Documentação apresentada) 
Consórcio Consorcio Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio 

CONSTRUCAP FERREIRA 
GUEDES CONVAP CONSTRAN 

SCHAHIN 
ENGENHARIA 

ESTACON 
ENGENHARIA SA 

BLOKOS 
ENGENHARIA 

LTDA 

VIA 
ENGENHARIA 

ANDRADE 
GUTIERREZ 

BARBOSA MELO NORBERTO 
ODEBRETCH 

CONST. OAS 
CONST. 

QU EIROZ 
GALVÃO 

SANTA 
BÁRBARA 

ENGENHARIA  
MENDES JÚNIOR CAMARGO 

CORREA 

d.1) - Equipe Técnica mínima a ser comprovada: 

FORMAÇÃO FUNÇÃO LOTE 3 

Engenheiro Civil Coordenador de 
Obras 1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Civil Gerente de Obras 1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok , 	Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Civil Gerente de Produção 3 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok . 	Ok 
• 

Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Civil 
Gerente de 
Engenharia 2 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Engenheiro Mecânico 
Engenheiro de 

Montagem Mecánica 2 • Ok Ok Ok Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok • Ok Ok 

Engenheiro Eletricista. Engenheiro Eletricista 2 Ok, . Ok Ok Ok Ok 	. Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
j 

Ok Ok Ok Ok 

Engenrieiro Ci 
Engenheiro deVil Planejamento 2 Ok . Ok Ok Ok •Ok Ok ,• Ok Ok • • Ok Ok Ok " 	Ok Ok Ok . 	Ok Ok 	' 

Curso Superior Gerente 
Administrativo 

1 Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok . 	Ok 
J., 

Ok Ok Ok Ok 

Curso Superior 
Gerente de Qualidade 

e Meio Ambiente 1 Ok Ok Ok 	• Ok Ok Ok Ok • Ok • Ok Ok Ok ( 	Ok • Ok Ok Ok Ok 

Curso Superior Gestor Ambiental 1 Ok Ok Ok Ok . Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 	- Ok 40 
Engenheiro com Especialização 110 

Segurança do 
Trabalho 1 Ok .  Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok . Ok : 	Ok .0k Ok Ok Ok 

Médico com especialização Médico do Trabalho 1 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok , 	Ok Ok Ok Ok Ok 

E) - Atestado de Visita passado pela CODEMIG, em nome da licitante de que 
esta, através de seu representante Responsável Técnico (RT), visitou os 
locais onde serão executadas as obras e serviços, tornando conhecimento de 
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução 
dos mesmos, no dia e hora marcada no subitem 1.5, deste Edital; 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
,. 

a 	. 

Ok Ok Ok 

. 

. 	Ok Ok Ok Ok . Ok 

F) - Compromisso de constituição de consórcio, conforme indicado no 
subitem 3.1, afines "b" deste Edital. 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
•/: 

Ok Ok Ok 	. Ok Ok Ok Ok , Ok Ok Ok 

G) - Para atender aos subitens 	6.1.1, 	6.1.2, 	6.1.3,6.1.4, as empresas 
consorciadas deverão apresentara sua documentação isoladamente, e 
comprovar a sua habilitação individualmente sob pena de inabilitação do 
consórcio. 

Ok Ok .: Ok Ok 

• 

Ok Ok . Ok Ok Ok 
• 

"Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

H) - Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica profissional 
e técnico operacional, ou da(s) certidão(õ4 expedida(s) pelo CREA, em 
destaque, os seguintes dados: 

data de inicio e término das obras e sérviços; Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
- local de execução; Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok 

nome do contratante e da pessoa juridica contratada ; 	. Ok . Ok . . Ok • Ok Ok • . 	Ok .. 	Ok • ,Ok Ok Ok Ok J Ok — • Ok Ok Ok Ok 

nome do(s) responsávelris) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e " 
número(s) de registro(s) no CREA; 	• 	. 	- 	.. 	• 	••• 	. 	• . 

Ok • Ok . 	Ok 	• Ok . ' Ok Ok • Ok 1 Ok . : 	Ok. Ok Ok 	• t Ok Ok ' Ok Ok Ok 

especificações técnicas das obras e serviços e os quantitativos execôtados. Ok • Ok t .0k ' • Ok Ok 	. " 	Ok 
. 

Ok Ok Ok Ok Ok 0k Ok .0k 	. Ok Ok 

II . 	. 
Cada atestado deverá vir acompanhado por um espelho/resumo onde a • 

Plante destacará: 	" • ..4‘' 

qual o subitem doEdital que o mesmo atenderá; . 01. Ok Ok 	• . 	Ok . 	' — Ok . 	. Ok Ok Ok Ok Ok Ok ; Ok Ok Ok Ok Ok 

a descrição das obras e serviços executados comas quantidades; Ok Ok • Ok Ok • Ok ( Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

o nome do RT e o n° do registro do atestado no CREA; Ok ". Ok Ok Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

sua situação funcional na empresa licitante; Ok Ok Ok Ok Ok Ok•  Ok Ok • Ok Ok Ok Ok Ok Ok . Ok Ok 

o local das obras e serviços e qual(ais) a(s) obra(s)/serviço(s) cuja execução 
o atestado comprova (Modelo Anexo III); 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

ser destacado com niaitador de texto, preferencialmente na cor amarela, no 
correspondente atestado, a(s) obra(s)/serviço(s) que se presta(m) para 
comprovação de atendimento da(s) exigência(s). 

Ok Ok 	. Ok .0k Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

k) - A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico 
deverá atender os seguintes requisitos: 

k.1) - Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado 
registrada na DRT ou, ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Cik ' Ok Ok Ok Ok Ok 

k.2) - Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

k.3) - Diretor/Administrador: cópia do Contrato Social, em se tratando de 
firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada 
na imprensa, em se tratando de sociedade aniinima;. 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok .0k Ok Ok 
, , 

Ok • Ok Ok Ok .• Ok 

k.4) - Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da 
Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT. 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok i Ok Ok Ok Ok Ok 	, N  

L) - A comprovação da capacitação técnico-profissional e técnico-operacional .  
exigidos neste Edital poderá ser efetivada, no todo ou em parte, por qualquer 
uma das consorciadas. 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok i  Ok Ok Ok Ok 
i\ 

Ok 	Z., 

M) - Deverá ser apresentado ainda o "Curriculum Vitae°  dos profissionais 
indicados para fins de comprovação de capacitação técnica, nos termos do 
Modelo constante do Anexo IV. 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok " Ok Ok (...-1-..s.\  Ok (.0k Ok Ok Ok .)5) E 
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- • 
CONCORRÊNCIA: 05/2007 -EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

DOCUMENTAÇÃO P/ HABILITAÇÃO TÉCNICA 
CONSÓRCIO - LOTE 3 

HABILITAÇÃO TÉCNICA - LOTE 3- CONSORCIOS DE EMPRESAS PARTICIPANTES- Documentação apresentada) 
Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio Consórcio 

CONSTRUCAP FERREIRA 
GUEDES 

CONVAP CONSTRAN SCHAHIN 
ENGENHARIA 

ESTACON 
ENGENHARIA SÃ 

BLOKOS 
ENGENHARIA 

LTDA 

VIA 
ENGENHARIA 

ANDRADE 
GUTIERREZ 

BARBOSA MELO NORBERTO 
ODEBRETCH CONST. OAS 

CONST. 
QUEIROZ 
GALVÃO 

SANTA 
BÁRBARA 

ENGENHARIA 
MENDES JÚNIOR CAMARGO 

CORREA 

6.1.4- DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO TÉCNICA 

A) - Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da empresa e 
dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da licitante exercicio 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok . Ok Ok Ok , 
. 
 Ok Ok Ok 

• 
Ok Ok 

de 2007.  

B) - Atestado(s) ou certidão(s) de capacidade técnica comprovando que a 
licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para abertura do 
presente certame, profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) 
pelo CREA nas respectivas categorias profissionais exigidas, detentor(es) de 
atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente 
registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, que 
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras e serviços de 
características técnicas similares ás do objeto da presente licitação, cuias 
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as seguintes, 

eise admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão de obras e 
• 

1 - Ter executado em Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou 
TURN-KEY, os serviços de construção predial e acabamentos. 

Ok . Ok Ok Não Atendido Não Atendido 
• 

Ok % 	Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok .40k Ok Ok 

2 -2 Ter executado obra(s) de construção predial com instalação/ montagem 
dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central tipo 
água gelada, sistema de detecção de alarme conta incêndio, instalações 
elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado. 	 1 

Não Atendido Não Atendido Não Atendido Ok 	• Ok Ok Ok Ok 

xi 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 	. 

C) - Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional 
registrado no CREA da respectiva região onde os serviços foram executados, 
que comprove(m) que a licitante, tenha executado como contratada principal 
ou membro de consórcio para órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 
para empresas privadas, obras e serviços de 6racteristicas técnicas 
similares ás do objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior 
relevância técnica e de valores significativos são: 

ri I 

1 - Ter executado em 1(um) Contrato de Empreitada por Preço Global ou 
EPC ou TURN-KEY, os serviços de construção predial õ acabamentos, 
fornecimento, instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo 
sistema de ar condicionado com capacidade superiora 750TR, sistema de 
detecção e alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e • , 
cabeamento estruturado. 

Não Atendido • . Não Atendido 

• •  

. 	Não Atendido Ok 
, 

Ok Ok Ok 

1 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2 - Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões),' 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, 	. 
• bramentos/escoramentos, estruturas de concreto armádo, com as 

	

i 	, 
Jintes parcelas significativas: 

ii" 
A Área construída de Edificações 	.61.000m"; Ok 	• • Ok 'Ok Ok 	i Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - 	Ok Ok Ok Ok Ok 

2.2 Execução de estacas com 0 k 26cm (pré-Moldadas, Eranki ou 
Escavadas) 	 • 	 6.300m; 	• 

Ok Ok 	.. 	
J. 

- 	Ok 
• 

Ok Ok Não Atendido Não Atendido Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

2.3 Aço 	 2.500.000kg; Ok . Ok Ok Ok Ok . , Não Atendido 	. is.Não Atendido Ok Ok Ok •Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
2.4 Formas 	 136.000m1; Ok . Ok 	• ' Ok Ok Ok Não Atendido Não.  Atendido. 	, Ok Ok õk Ok ' 	Ok Ok Ok Ok Ok 
2.5 - Concreto estrutural 	 20.000m'; Ok Ok , Ok . Ok Ok OK 	, OK 	. Ok Ok Ok . 	Ok • Ok Ok Ok Ok Ok 
2.6 - Vidros laminados e/ou vidros temperados 	. 	14.200m0; . 	Ok Ok Ok Ok Ok Não Atendido ri Não Atendido Ok Ok Ok .0k - 	Ok Ok Ok Ok Ok 
2.7 - Piso de alta resistênciá e/ou granito e/ou elevado .• 	 43.000m0; Não Atendido 	. Não Atendido 	' Não Atendido Ok Ok Não Atendido ., Não Atendido Ok Ok Ok - . 	Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
2.8 -Impermeabilizações 	 9.700m"; Ok Ok Ok Ok Ok Não Atendido , Não Atendido Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
2.9 - Pinturas e/ou revestimento melarriinico e/ou granito 	83.000m0; Ok Ok Ok Ok Ok Não Atendido Não Atendido Ok Ok Ok Ok , 	Ok Ok Ok Ok Ok 
2.10 - Cimbra mento metálico 	  220.000m3; Ok Ok Ok Ok Ok Não Atendido . Não Atendido Ok Ok Ok Ok , 	Ok Ok Ok Ok Ok 	' 
2.11 - Conjunto de Subestações com potência de transformação 5 3.750KVA 
	 1 Conjunto; Não Atendido 

Ok 

Não Atendido 

Ok 

Não Atendido 

Ok 

. Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Não Atendido 

Ok 

Não Atendido 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 
I 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

3 - Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os seguintes 
serviços: 

3.1 - Isolamento termo-acústico; 
3.2 - Sistema de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos; Ok Ok Ok Ok Ok Não Atendido i Não Atendido Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
3.3 - Sistema' Structurial Gldzing" e/ou pele de vidro; Ok Ok Ok Não Atendido Não Atendido Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 	.. Ok 
3.4 - Concreto estrutural com Fck 535 Mpa, com adição de Silica/Micro-
s ilica . Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

D) - Compromisso de participação dô pessoal técnico qualificado no qual os 
profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de 
capacitação técnica, declarem que participarão, permanentemente, a serviço 
da licitante, das obras e serviços objeto desta licitação, conforme Modelo do 
Anexo II; 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok ' Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

X 
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iiCPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de outubro de 2007 16:31 
Para: 	 'felipe.toledo@cariocaengenharia.com.br' 
Assunto: 	 ENC: Cauções Carioca Engenharia 

Prioridade: 	 Afta 

Senhor Felipe Toledo: 

A garantia será liberada na forma do item - 6.1.5 - letra I do Edital de Concorrência 
05/2007, ou seja, após a fase de Habilitação. 

Atenciosamente, 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

	Mensagem original 	 
De: felipe.toledo@cariocaengenharia.com.br  
[mailto:felipe.toledo@cariocaengenharia.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 9 de outubro de 2007 15:55 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Cauções Carioca Engenharia 

Prezado(a), 

Gostaria de ter informação sobre a devolução dos cauções referentes à concorrência 
05/2007, processo interno: 265/07. 

Lote 1:  apólice No 01-0745-0172828 
Lote 2:  apólice No 01-0745-0172826 
Lote 3:  apólice No 01-0745-0172827 

Grato, 

110FELIPE TOLEDO 

1 



1 

ir 



- Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG r/CPEL  

De: 
	 felipe.toledo@cariocaengenharia.com.br  

Enviado em: 	 terça-feira, 9 de outubro de 2007 15:65 
Para: 
	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 
	 Cauções Carioca Engenharia 

Prezado(a), 

Gostaria de ter informação sobre a devolução dos cauções referentes à concorrência 
05/2007, processo interno: 265/07. 

Lote 1:  apólice No 01-0745-0172828 
Lote 2:  apólice No 01-0745-0172826 
Lote 3:  apólice No 01-0745-0172827 

Grato, 

FELIPE TOLEDO 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 felipe.toledo@cariocaengenharia.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de outubro de 2007 16:31 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	felipe.toledo@cariocaengenharia.com.br  
Assunto: 	ENC: Cauções Carioca Engenharia 
Enviada em: 9/10/2007 16:31 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

felipe.toledo@cariocaengenharia.com.br  em 9/10/2007 16:32 

1 
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e 

=7,-0 

CREA-E 
.Conselho Regional de Engenhe.. Arquitetura 

" 	e Agronomia do Espirito Santo 

• 

OFiCJO OPERPF 	 - 
Vitória-ES, 09 de outubro de 2007. 

Assunto: Validação de Registro em: Atestado. 

Prezada Senhora: 

Atendendo -consulta formulada ao Crea-ES, através do protodolb n° 
58.306/07, referente à dapacitação técnica em procedimentos licitatórios, 
temos à informar  

• Que a certificação em atestado só è valida ge os profissionais Mencionados 

., 	_ certificação na data do certame'licitatório? ` 	' 	- 
em tal atestado sejam , responsáveis técnicos pela empresa detentora 'da 

• • 	" 

, 

• A capacitação técnico-profissional, para licitações ,pertinentes á obras„ 
serviços e serviçog de.manutenição, der-se-á com a comprovação do licitante 
de possuir em seu quadro técnico permanente, na data prevista para 

• entrega da proposta, profissidnal de nível superior ou butro devidamente-) 
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de' 
responsabilidade técnica por execução .de,. obra ou serviço de, 
caraCteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas 

, de maior relevância e valor-  significativo do objeto da licitação, vedadas 
as exigências de quantidades mínimas,  ou - prazos máximos, conforme 
preceitua o inciso I do parágrafo 1° do artigo 30 da Lei 8666/93— , „ 

' 	• 	1 	 , 	,,, 	, 	, 
O principio legal acimã exposto está em" consonância com a Resolução n° 
317/86, de 31 de outubro de 1986 do Confea (Conselho Federal de , , • 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia), quê dispõe sobre registro de acervo 
técnico dos profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia e expedição 

" de certidão, e discrimina: 

, 	. 

"Art. 1° - Considera-se Acervo .Técnico do profissional toda a experiência,  por 
ele adquirida ao logo ,,de sua A vida profissional, compatível com as_ suas 
atribuições, desde .que ,anotada a respectiva responsabilidade técnica nos 

, Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia." 

Art. 4°- O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica , é representado pelos 
Acervos Tecnicos dos ,1profissionais do seu quadro técnico e de seus 
consultores técnicos devidamente contratados. 

, 
. 	Sede:, Av. Cesárj Hilal, 706-. 1° andar Bento Ferreira -.Vitória,  ES - CEP: 29052-232 - Tel (27) 3334-9900 - Fax (27)3324-3644,  creaes@creaes.org.br  - wwsk.creaes.org.br  

' 	. Inspetorias: deChoeiro de Itaneinirir'n (28)•.35222373 - Linhares (27)3264-17131 - Colatina (27) 3721-007 
Postos: São Mateus (27) 37635929 - Vila Velha (27) 323-3119 

- 
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REA-ES 
Parágrafo único - O ACerv6""VétiffiéSraãvtifha pessoa jurídica variará em ^  
'função de alteração do Acervo Técnico- do seu quadro de profissionais e 
consultores." 

A Réáolução 336/89-, de 27 de outubro dê 1989 do Confea, que diSpbe 
sobre o registro de pessoas juridiCas nos Creaà/determina: 

• 
"Art.,  12- A responsabilidade 'técnica por qualquer atividade exercida no 
campo da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia ou 
Meteorologia 'é sempre do profissional dela encarregado, não podendo em 
hipótese nenhuma, ser assumida pela pessoa jurídica." 

Diante do exposto, afirmamos quê a documentação c,on'eta para 
comprovação de,capacitação técnico-proffssional é é apresentação de Certidão' 
de Acervo Técnico dos profissionais habilitados, pertencentes ao quadro 
técnico da empresa, referentes a serViçov_e obras compatíveis com a objeto da . 
licitação. 

, 
Se o objeto da Licitação , abrange a contratação do projeto 

arquitetõnico -se 'dos projetos complementares ,  de Uma edificação, ,estes  
últimos podem ser terceirizados a empresas é profissionais legalmente habilitadoã 

, a elabora-loa;  os quais -deverão registrar no Crep as respectivas ÀRTs (Anotação 
'de Responsabilidade Técnica). 	' 

Estamos à disposiçãb para maiores esclarecimentos, e'infarmamos que a - 
Legislação do Sistema Confea/Crea está disponível no site - 
www.confaa.org.br/nOrmativoi  

MSc Eng° Civil 
Gerente Ope'racip 

À Presidente da Comissão Especial de Licitação'. 
Att.: Sra SUELY IZABEL CORREA LIMA. 	• , 

. 	.. , 	 . 	 . , 
. 	Sede: Av. Cesan'Hilal, 700 - 1° .andar --Bento Ferreira - Vitória - ES, CEIr'' 29052-232 - Tel (27) 3334=9900 - Fax (27) 3324-3614 - creaes@creaes.org.Iir -- www.creae org.br: — . 	, 	 .. 

,• 	 -' Inspetorias: ,Cachoeiro de Itapernirirri (28) 3522-2373 -. Linhares (27) 3264,1781 .. Colatina -(27) 3721 -0657 
. 	- Postos:',.Sib Mateus_ (27) 3763-5929 - Vila Velha (27) 3239-31 19 	.' 	• 
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Belo Horizonte, 08 de outubro de 2007. 

Ao 
CREA — ES 
Att. Sra. Maria de Lourdes Martins da Silva 
Vitória-ES 

Prezada Senhora, 

Conforme nosso contato telefônico desta data, e para os fins de validar o registro em 
atestado processo 1007.052676 conferido à Blokos Engenharia Ltda (registro CREA-
ES 1080-RF), fineza nos encaminhar, com a urgência possível, a documentação que 
confirma a validade do referido registro com equivalência de Certidão de Acervo 
Técnico, com vistas à participação da empresa na licitação Concorrência 05/2007 que 
tem por objeto a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, 
que está sendo levada a efeito sob responsabilidade da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG. 

Atenciosamente, 

SUELY I 	CORREA LIMA 
Presidente a Comissão Especial de Licitação 

Fone: 31.32138959 
FAX — 31. 32733813 

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  

1 
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. HP LaserJet 3055 

Relat. cham. de fax 
CODEMIG 
+55 31 3273-3813 
8-Out-2007 	15:41 

Trab. Data 	Hora 	Tipo 	Identificação 	Duração 	Páginas Resultado 

565 	8/10/2007 	15:38:43 	Enviar 	0312733243644 	1:24 	1 	OK 
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•. CREA-ES 

_ Pi?ÇE 
10/09/2007 17:38 3243644 CREAES 

OFICIO OPER PF N° 1.817 
•Vitória-ES, 09 de outub4 de 

ASsunto: Validação de Regiétro em Atestado. 

Prezados Senhora:' 

Atendendo consulte formulada ao Crea-ES, através do protOcolb n° 
58.30W07, referente à depacttação técnica em procedimentos ficitatórios, 
temos e informar: 

Que a Certificação" are atestado só é valida Se os profissionais Mandonas:tos 
em 'tal atestado sejam reaponsáveis técnicos pela empresa detentora da. 
certificação na data do )sertarne hcltató.io' 

A eapacItação técnICaprollissibnal, para licitações pertinentes a , obras, 
:serdços e serviços da Manutenção, dar-se-á com a comprovação do licitante 
de possuir em seu quadro técnico permanente, na data preVista Mn' 
entrega da propoate, profissional de nível superior ou outro deVidamente:' 
reconhecido peta entidade competente detentor de atestado • da " 
responsabilidade técnica por execução .de obra ou ser/iço de 
características sentelnantee, limitadas estas coccluslvamente ali parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas 
as exigências de qtamtidades mínimas eu prazos máximos,, conMine, 
preceitua o inciso I do parágrafo 1° do artigo 30 da Lei 8888/93. 

princípio legal acime exposto está em' consonancla com a ResOlução to° 
317/88, de 31 de outubro do 1968 do Confea (Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia), que dispõe sobre registro de acervp 
técnico dos profissionalh da Engenharia, Arquitetura e Agronomia e axpediçião de certidão, e discrimina: 

, 
*Ari 10. Considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiênciapor , 
ele tadquirida ao logo' de aua ,  vida prOfissional, compatível coni as_ suas 
atribtrições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica noa 
Consielhos Regionais de Engenharia, ArquRetura e Agronomia." 

' 

." Art. 40
- O Acervo Técnico • dê umá "pessoa jurídica é representadO PelOis 

Acentos Técnicos doai profissionais do seu quadro técnico e de seus 
conkiltores técnicos devidamente contratados. 

54;41i1KAv.'eb1ir 41,),•700,' 1° iiritjai- • Benio Ferir:era j,vitóeit., á - CEP 29052-232 Tel (27) 33314-900.- FAÂ: (27) 3324-3644'. ereaesai'  celiseeortbt wienvicratie4! br , 	InepetorIU: C44h044,0'd4 Itarnifim (29) .3522,2373 - Linhares (27) 3264-1781.  • Celatina (27) 3721-0457 
Postas: Stío Me!tteek29) 3763;5929 Vilaveft,, (27) )239i 3,1.19 
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• 

CREA-ES 
Parágrafo único - O AcervCraiNfélFlderWila pessoa jurídica variará em 
função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e 
consultores." 

• A Resolução n° 336/89, de 27 de outubro de 1989 do Confea, que dispõe 
sobre o registro de pessoas jurldiCas nos Creas, determina: 

"Art. 12- A responsabilidade técnica por qualquer atividade exercida no 
campo da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia ou 
Meteorologia é sempre do profissional dela encarregado, não podendo em 
hipótese nenhuma, ser assumida pele pessoa jurídica." 

Diante do exposto;  afirmamos qUe a documentação correta para 
comprovação de capacitação técnico-profissional é a apresentação' de Certidão 
de Acervo Técnico dos profissionais habilitados, pertencentes ao quadro 
técnico da empresa, referentes a serviços e obras compatíveis com o objeto da 
licitação. 

Se o objeto da Licitação abrange a contratação do projeto 
arquitetõnico e dos projetos complementares de uma edificação, estes 
últimos podem ser tercelrizados a empresas e profissionais legalmente habilitados 
a elaborá-los, os quais deverão registrar no Crea as respectivas ARTs (Anotação 
de Responsabilidade Técnica). 

Estamos à disposiçãb para maiores esclarecimentos, e informamos que a • 
Legislação do Sistema Confea/Crea está disponível no sita 
www.confea.org.br/normativos  

Atenciosament 

MSc Eng° Civil Mrcos Motta Ferreira. 
Gerente Operacio I-Crea/ES 

A Presidente da Comissão Especial de Licitação. 
Att.: Sra SUELY IZABEL CORREA LIMA. 

Sede: Av. Cesar.H0al, 700- 1" andar • Bento Ferreira • Vitória • ES - CEP,. 29052,232 . Tel.i (27) 3334-9900 . Fax (27) 3324-3644 • creaesgcreaes.ors 6r ww0;creees.org.br  
InaPeteria,  Cachoeiro de Itapemirirn (78) 3522.237) • Linhares (27) 3264.1781 	Colatina (27) 3721-0657 

Postoa;'.Sao Mareei (27) 3763-5929- Vila Velha (27) 3239-3119 	' 
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ATA DE ABERTURA DE PROCESSO LiClTATÕRO 

CONCORRÊNCIA: 0512007 - PROCESSO INTERNO: 265107 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 	 rnri, 

OBJETO: Licitação para •contrataçab, em regime de empreitada por preço global, da 
e)teCução das obras e serviçOs de engenharia inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equoarnentas -e sistemas necessarios para a implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais, 

REUNIÃO DE ABERTyRA: 
Data:-:20.0'9.2.()07 
Horário 14 . 	. 

EMPRESAS PARTICIPANTES: 

CONSÓRCIO 

CONSéIRCIO 

CONSÓRCIO 

c,oNs0c10 

CONSÓRCIO 

CONSÓRCIO 

Via Engenharia S/A 
Construtora Andrade Gutierrez SÍA 
Construtora Barbosa Mello S/A 

COnstrutora Norberto Odebrecht S/A 
Construtora ÓAS Ltda 
Construtor? Queiroz Gaivão SIA 

Estacom Engennaria•$/A 
Biokos Engenharia Ltda 

Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A 
Construtora Ferreira Guedes S/A 
Convap Engenharia e Construções Ltda 

Constran Construções e Comercio SIA 
Scliahin Engenharia S/A 

Santa Bárbara 'Engenharia S/A 
Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A 
Construções e Ccimércio Carnargo Correa S/A 

PROCEDIMENTOS: 

Inicialmente a Presidente dá.Comisso Especial de Licitação esclareceu a todos os 
presentes todos .oS' procedimentos a Serem adotados na ;sessão pública e atos 
posteriores,que serão praticados e a forma de sua divulgação. 

11:;;141Aline'6, i;117 -.1.e;1111(if,;;; f51,1:! 11Q cs,;r:Ke - 
(;;;EP:10i,11);ÇI.;71 - 1..31 

;:•127.:4,'Ite;:i • st,,.,NY,CiAG;j149:1,1Ir 
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AUI Coircoreéri'cia 05,2007 

LICITANTES PARTICIPANTES QUE RUf3RICARAIVI OS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E FECHOS DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Daivâ'A-parecida Groila 

Ovân Ia ,Morais 

REPRESENTANTES DAS LICITANTES PARTICIPANTES 

Carlos Eduardo Re t ande Braga 
CONSÓRCIO Via Engenharia SIA 

Criáána Gai-gTe Boson 
Construtora Andrade Gutierrez S/A 

Ovânia 
e o n strUtO 

legar. 
e .7au a Morais 

Barbosa Mello SiA 

CONSORCIO 	 riii 	r de Almeida -Norberto Odebrecht S/A 

Ricardo José de Lira Esteves 
Construtora OAS Ltda. 

1;647'. imo 	 - 

CEP 30140.07x • "roi•?,31.) 

Fiy 	32Y35fi 
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.-C,ODEMIG 
-„ett,a100.0.0i0 	is 

Antônio de Oliveira Alvim 
Construtora Queiroz Gaivão S/A 

r; 
lÁt'r ,45 

CONSÓRCIO C‘fallà",Aparecida Grolla 
Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A 

..EdgardRedrigetifante de Almeida 
-d-orittrútoraFeÉreira Guedes SIA 

Cenvap Engenharia e Construções Ltda. 

CONSÓRCIO 'Paulo Rubens Fatte Filho 
Constran Construções e Comercio S/A 

Ronaldo J-oé Tv 
d 

,Schatiln -Enenhz!ria S/A 

4 
	

Ata Coltrf:ot ncía 05/20o7 

Soa 	1 69? - Le,Hdr4 - Nsio»-itgxv.41111,,-1,1t 

SEI,  2010.011 - 1111: Q1) '3213.ca1 

Pnx; {Si) 	 /0Asr,CrlivP1,11ti,1:,,QP.'"j})  

_ 
lizabeth Martins da Costa 

Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A 

(7- 
Bárbar:(F. M. Búeno \ 
Constr, ções e Comércio Camargo Correa S/A 
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Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Guilherme Vieira [guilherme.vieira@netservice.corri.br] 
Enviado em: segunda-feira, 24 de setembro de 2007 12:33 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Ata do acolhimento e visto de propostas 

Prezados(as) Srs.(as), 

Gostaria de receber uma cópia em meio eletrônico ou em papel da Ata da reunião de acolhimento e vistas de 
propostas. 

Agradeço antecipadamente e adianto que estarei na CODEMIG hoje por volta das 16:30, caso seja possível 
retirar a ata pessoalmente. 

Cordialmente agradeço, 

"Tecnologia Integrando Pessoas." 

Guilherme Vieira 
Comercial 
IP Phone: 55 31 2123-9912 
IP Phone Geral: 55 31 2123-9999 
Fax: 55 31 3281-4492 
Empresa Certificada IS09001:2000 
www.netservice.com.br  

bíA Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE !!! 

Eoc 	ç o 	S-vJ Po 

24/9/2007 
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Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: segunda-feira, 24 de setembro de 2007 11:46 
Para: 	'drummondjose@ig.com. br' 
Assunto: 	Ata da Licitação CP-005.2007 
Prioridade: Alta 

De: Jose Geraldo Drummond [mailto:drummondjose@ig.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 20 de setembro de 2007 19:37 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Licitação CP-005/2007 

Prezados Senhores da Comissão de Licitação da Codemig, 

0110 Por gentileza ,encaminharem via e-mail,a Ata de Abertura da referida Licitação. 

Pedido Feito em 20.09.07 às 19::35 Hs. 

Atenciosamente, 

José Geraldo Drummond 

• 
Jormoo.bToasoÇpuomulnap 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Suely Izabel Correa Lima 
Enviado em: segunda-feira, 24 de setembro de 2007 09:39 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Licitação CP-005/2007 

Conceição, 
Preparar uma cópia "scaneada" e encaminhar ao solicitante via e-mail. 
Suely 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: segunda-feira, 24 de setembro de 2007 08:17 
Para: Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: ENC: Licitação CP-005/2007 

De: Jose Geraldo Drummond [mailto:drumniondjose@ig.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 20 de setembro de 2007 19:37 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Licitação CP-005/2007 

Prezados Senhores da Comissão de Licitação da Codemig, 

Por gentileza ,encaminharem via e-mail,a Ata de Abertura da referida Licitação. 

Pedido Feito em 20.09.07 às 19::35 Hs. 

Atenciosamente, 

José Geraldo Drummond 

24/9/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Jose Geraldo Drummond [drummondjose@ig.com.br] 
Enviado em: quinta-feira, 20 de setembro de 2007 19:37 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Licitação CP-005/2007 

Prezados Senhores da Comissão de Licitação da Codemig, 

Por gentileza ,encaminharem via e-mail,a Ata de Abertura da referida Licitação. 

Pedido Feito em 20.09.07 às 19::35 Hs. 

Atenciosamente, 

José Geraldo Drummond 

GfAJdo Dut, ~and 
led-5  

,0_07){.0 VU-Ktuz— 

ef 
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24/9/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: terça-feira, 25 de setembro de 2007 13:18 
Para: 	'institucionalbsb@avanti-carpet.com.br' 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ATA CONCORRÊNCIA 05/2007 

De: Paulo Custódio - Avanti-Carpet [mailto:institucionalbsb@avanti-carpet.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 24 de setembro de 2007 15:45 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ATA CONCORRÊNCIA 05/2007 

Prezados Sres., 

Boa tarde, 

Como fazemos para ter acesso a Ata da Concorrência 05/2007 finalizada no dia 20/09/2007. 

Sem mais, ficamos no aguardo de um breve retorno. 

Atenciosamente, 

Paulo Custódio 
Consultor Institucional 
Avanti-Carpet - Brasília 
institucionalbsb@avanti-carbet.com.br  
61 3363 4510 / 61 8436 1319 

ag.moo - i.adivo-TueneogsgTeuoTon;T4suT 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Paulo Custódio - Avanti-Carpet [institucionalbsb@avanti-carpet.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 24 de setembro de 2007 15:45 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ATA CONCORRÊNCIA 05/2007 

Prezados Sres., 

Boa tarde, 

Como fazemos para ter acesso a Ata da Concorrência 05/2007 finalizada no dia 20/09/2007. 

Sem mais, ficamos no aguardo de um breve retorno. 

Atenciosamente, 

Paulo Custódio 
Consultor Institucional 
Avanti-Carpet - Brasília 
institucionalbsb@avanti-carpet.com.br  
61 3363 4510 / 61 8436 1319 

25/9/2007 
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CODEMIG 
Companhl. de Degmolvimento Económico de Minn Gerais 

RECIBO 

Recebi da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - 
CODEMIG , em atendimento a solicitação apresentada em 25 de setembro de 
2007, as cópias simples dos documentos de habilitação dos consórcios — Via 
Engenharia S/A/Construtora Andrade Gutierrez S/A/Construtora Barbosa Mello 
S/a — em 938 páginas - e - Construcap CCPS Engenharia e Comércio 

111 	S/A/Construtora Ferreira Guedes S/NConvap Engenharia e Construções Ltda — 
em 1272 páginas, referentes ao processo licitatório Concorrência 05/2007 — 
Processo Interno 265/07— Execução das Obras e serviços de Engenharia, 
inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas 
necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas 
Gerais, totalizando 2.210 páginas mediante o pagamento do custo reprográfico 
de R$ 0,07 por cópia correspondendo ao valor de R$ 154,70 (cento e cinqüenta 
quatro reais e setenta centavos), nesta data recolhido na Tesouraria da 
CODEMIG. 

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2007 

EDUARDO DE CAM 	O SILVA -I entida e 	22.0 CP 	6-72 

1111 	CONSÓRCIO CAMARGO CORRÊA - MENDES JÚNIOR - SAN 	RBARA 

  

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  





RECIBO 

Recebi do Sr. EDUARDO DE CAMARGO SILVA, CONSÓRCIO CAMARGO 

1111 	
CORRÊA — MENDES JUNIOR — SANTA BÁRBARA, a quantia de R$ 154,70 (cento 
e cinqüenta quatro reais e setenta centavos), em atendimento a solicitação apresentada 
em 25 de setembro de 2007, as cópias simples dos documentos de habilitação dos 
consórcios — Via Engenharia S/A/ Construtora Andrade Gutierrez S/A Construtora 
Barbosa Mello S/a — em 938 páginas - e - Construcap CCPS Engenharia e Comércio 
S/A Construtora Ferreira Guedes S/A Convap Engenharia e Construções Ltda — em 
1272 páginas, referentes ao processo licitatório Concorrência 05/2007 — Processo 
Interno 265/07— Execução das Obras e serviços de Engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do 
Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, totalizando 2.210 páginas. 

Belo Hoonte 27 de setembro de 2007 , 

riç‘i\\  CEBEMOS 

2 7 SET. 2007 \ 

CODEMIG 
Cia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

  

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Suely lzabel Correa Lima 

De: 	Luis Guilherme Nedavaska [luis.nedavaska@camargocorrea.com.bil 

Enviado em: quinta-feira, 27 de setembro de 2007 10:44 

Para: 	Suely lzabel Correa Lima 

Assunto: 	CópiaNistas Concorrência 05/2007 

Prezada Srta. Suely Correa 

Agradeço desde já a atenção prestada e aproveito para informar que o Responsável pela retirada das cópias 
dos documentos solicitados em carta datada de 24/09/07 será o Sr. Eduardo de Camargo Silva, portador do 
RG M9222260 , e CPF 129.326.986-72. 

Grato 

Atenciosamente, 

Luis Guilherme Nedavaska 
Assessor Comercial da Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 

new Diretoria de Construções e Edificações 
Fone: (11) 3841-5871 

Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contem informacoes confidenciais destinadas a individuo 
e proposito especificos, e e protegida por lei. Caso voce nao seja o citado individuo, deve apagar esta 
mensagem. E terminantemente proibida a utilizacao, acesso, copia ou divulgacao nao autorizada das 
informacoes presentes nesta mensagem. As informacoes contidas nesta mensagem e em seus anexos 
sao de responsabilidade de seu autor, nao representando ideias, opinioes, pensamentos ou qualquer 
forma de posicionamento por parte do Grupo Camargo Correa. 

Este mensaje, incluyendo sus anexos, contiene informaciones confidenciales destinadas al individuo 
y proposito especificos, y esta protegido por ley. Caso no sea el usuario a quien esta dirigido, debe 
borrar este mensaje. Esta terminantemente prohibida la utilizacion, el acceso, copia o divulgacion no 
autorizada de las informaciones presentes en este mensaje. Las informaciones contenidas en este 
mensaje y en sus anexos son de responsabilidad de su autor, no representando ideas, opiniones, 
pensamientos o cualquier forma de posicionamiento por parte del Grupo Camargo Correa. 

The information contained in this communication is confidential, is law protected, and is intended 
only for business use of the addressee. If you have received this communication in error, please 
immediately delete it. It's forbidden the unathorized use, access, copy or disclose of the information 
contained in this communication. The content of this message is responsability of the author, and 
does not represent ideas, opinions, thoughts or any kind of statement of Camargo Correa 
Corporation. 

27/9/2007 
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Suely Izabel Correa Lima 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: terça-feira, 25 de setembro de 2007 08:30 

Para: 	Suely lzabel Correa Lima 

Assunto: 	ENC: Edital de Concorrência 05/2007 - Pedido de Vistas ao Processo 

De: Luis Guilherme Nedavaska [mailtoluis.nedavaska©camargocorrea.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 24 de setembro de 2007 18:07 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Edital de Concorrência 05/2007 - Pedido de Vistas ao Processo 

Prezados Senhores: 

Segue pedido conforme carta em anexo 

Atenciosamente, 

Luis Guilherme Nedavaska 
Consórcio Camargo Corrêa — Mendes Júnior — Santa Bárbara 
Diretoria de Construções e Edificações 
Fone: (11) 3841-5871 

Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contem informacoes confidenciais destinadas a individuo 
e proposito especificos, e e protegida por lei. Caso voce nao seja o citado individuo, deve apagar esta 
mensagem. E terminantemente proibida a utilizacao, acesso, copia ou divulgacao nao autorizada das 
informacoes presentes nesta mensagem. As informacoes contidas nesta mensagem e em seus anexos 
sao de responsabilidade de seu autor, nao representando ideias, opinioes, pensamentos ou qualquer 
forma de posicionamento por parte do Grupo Camargo Correa. 

Este mensaje, incluyendo sus anexos, contiene informaciones confidenciales destinadas ai individuo 
y proposito especificos, y esta protegido por ley. Caso no sea el usuario a quien esta dirigido, debe 
borrar este mensaje. Esta terminantemente prohibida la utilizacion, el acceso, copia o divulgacion no 

• autorizada de ias informaciones presentes en este mensaje. Las informaciones.contenidas en este 
mensaje y en sus anexos son de responsabilidad de su autor, no representando ideas, opiniones, 
pensamientos o cualquier forma de posicionamiento por parte dei Grupo Camargo Correa. 

The information contained in this communication is confidential, is law protected, and is intended 
only for business use of the addressee. If you have received this communication in error, please 
inimediately delete it. It's forbidden the unathorized use, access, copy or disclose of the information 
contained in this communication. The content of this message is responsability of the author, and 
does not represent ideas, opinions, thoughts or any kind of statement of Camargo Correa 
Corporation. 

27/9/2007 
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São Paulo, 24 de setembro de 2007. 

À 
CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

At.: Comissão Especial de Licitação 
Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG 
Fax: (31) 3273-1331 
Ref.: Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265/07— Execução das Obras e serviços de 

Engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas 
necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

Prezados Senhores, 

Solicitamos através desta, o pedido de vistas e/ou cópias simples dos envelopes de 
Habilitação dos Consórcios: Via Engenharia S/A/Construtora Andrade Gutierrez 
S/A/Construtora Barbosa Mello S/a e Construcap CCPS Engenharia e Comércio 
S/NConstrutora Ferreira Guedes S/A/Convap Engenharia e Construções Ltda. 

Atenciosamente, 

Luis Guilherme Nedavaska 
Consórcio Camargo Corrêa — Mendes Júnior — Santa Bárbara 
Fone: (11) 3841 —5871 	Fax: (11) 3848 — 8400 
luis.nedavaska@camargocorrea.com.br  
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São Paulo, 24 de setembro de 2007. 

À 
CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

At.: Comissão Especial de Licitação 
Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG 
Fax: (31) 3273-1331 
Ref.: Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265/07— Execução das Obras e serviços de 

Engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas 
necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

Prezados Senhores, 

Solicitamos através desta, o pedido de vistas e/ou cópias simples dos envelopes de 
Habilitação dos Consórcios: Via Engenharia S/A/Construtora Andrade Gutierrez 
S/A/Construtora Barbosa Mello S/a e Construcap CCPS Engenharia e Comércio 
S/A/Construtora Ferreira Guedes S/A/Convap Engenharia e Construções Ltda. 

Atenciosamente, 

Luis Guilherme Nedavaska 
Consórcio Camargo Corrêa — Mendes Júnior — Santa Bárbara 
Fone: (11) 3841 — 5871 	Fax: (11) 3848 — 8400 
luis.nedavaska@camargocorrea.com.br  

~mento de 'psd.e(ponom 	ort* 

Rua Funchal', 160 • 3° andar -VilaOírnpa 
São Paulo - SP • Brasil -CEP:04551-903 

SÃ ~do prolb4 	 I t 

TeI.:(55 11) 3848 79(0 
Fax: Ç5.  11) 3848 8400 

01 	mi mulldrkitslt9)15, 

www.cacerc,carnargocurrea,o2mbr 
edificacces@carnargocorrea.combr 
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CODEMIG 
Companfila de Desenvolvimento Econômico de Knas Gerais 

RECIBO 

Recebi da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — 
CODEMIG , em atendimento a solicitação apresentada em 24 de setembro de 
2007, as cópias simples dos documentos de habilitação dos consórcios abaixo 
identificados, nos quantitativos correspondentes: 

1) Consórcio Norberto Odebrecht / OAS / Queiroz Gaivão em 1635 páginas 
2) Consórcio Construcap / Ferreira Guedes / Convap em 1272 páginas 
3) Consórcio Camargo Correa / Mendes Junior / Santa Bárbara em 1089 

páginas para o Lote 1, em 998 páginas para o Lote 2 e em 997 páginas 
para o Lote 3 

4) Consórcio Shain / Constran em 867 páginas 
5) Consórcio Estacon / Blokos em 504 páginas 

referentes ao processo licitatório Concorrência 05/2007 — Processo Interno 
265/07— Execução das Obras e serviços de Engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a 
implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, totalizando 
7.362 páginas mediante o pagamento do custo reprográfico de R$ 0,07 por 
cópia correspondendo ao valor de R$ 515,34 (quinhentos e quinze reais e trinta 
quatro centavos), nesta data recolhido na Tesouraria da CODEMIG. 

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2007 

MÁRIO SI-k20 MA RA UEDES 
CONSORCIO ANDRADE GUTIER Z / BARBOSA MELO / VIA ENGENHARIA 

  

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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CODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Urals 

RECIBO 

Recebi de MÁRIO SÉRGIO MAFRA GUEDES CONSÓRCIO ANDRADE 
GUTIERREZ / BARBOSA MELO / VIA ENGENHARIA, O Valor de R$ 515,34 
(quinhentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), em atendimento a solicitação 
apresentada em 24 de setembro de 2007, as cópias simples dos documentos de 
habilitação dos consórcios abaixo identificados, nos quantitativos correspondentes: 

1) Consórcio Norberto Odebrecht / OAS / Queiroz Galvão em 1239 páginas 
2) Consórcio Construcap / Ferreira Guedes / Convap em 1272 páginas 
3) Consórcio Camargo Correa / Mendes Junior / Santa Bárbara em 1089 páginas 

par ao Lote 1, em 998 páginas para o Lote 2 e em 997 páginas para o Lote 3 
4) Consórcio Shain / Constran em 867 páginas 
5) Consórcio Estacon / Blokos em 504 páginas 

referentes ao processo licitatório Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265/07—
Execução das Obras e serviços de Engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais, totalizando 6.936 páginas. 

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2007 

Cia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Suely Izabel Correa Lima 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: segunda-feira, 24 de setembro de 2007 16:57 

Para: 	Suely lzabel Correa Lima 
Assunto: 	ENC: Concorrencia 05 / 2007 - Processo Interno: 265 / 07 

De: Mario Sergio Mafra Guedes [mailto:mario.guedes@agnet.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 24 de setembro de 2007 16:20 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Concorrencia 05 / 2007 - Processo Interno: 265 / 07 

À 
Dra. Suely lzabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 0. Prezada Senhora 

De acordo com contato telefônico, segue solicitação de prioridade das cópias da Documentação de 
Habilitação, itens 6.1.4 a, b, c, i, das empresas participantes do processo de Licitação em referencia: 

1) Consórcio Norberto Odebrecht / OAS / Queiroz Gaivão 
2) Consórcio Construcap / Ferreira Guedes / Convap 
3) Consórcio Camargo Correa / Mendes Junior / Santa Bárbara 
4) Consórcio Shain / Constran 
5) Consórcio Estacon / Blokos 

Atenciosamente 

Mário Sérgio Mafra Guedes 
Consórcio Andrade Gutierrez / Barbosa Melo / Via Engenharia 

27/9/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: segunda-feira, 24 de setembro de 2007 08:20 
Para: 	Suely Izabel Correa Lima 

Assunto: 	Concorrencia 05/2007 - Processo Interno: 265/07 

Controle: 	Destinatário Entrega 	 Ler 

Suely Izabel Correa Lima Entregue: 24/9/2007 08:20 Lida: 24/9/2007 08:21 

De: Mario Sergio Mafra Guedes [mailto:mario.guedes@agnet.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 21 de setembro de 2007 11:30 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Concorrencia 05/2007 - Processo Interno: 265/07 

• 
Dra. Suely Izabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Vimos através de este e-mail solicitar uma cópia da Documentação de Habilitação das Licitantes abaixo 
relacionadas que estão participando da Concorrência 05/2007 — Processo Interno: 265/07 
Construção do Centro Administrativo de Minas Gerais: 

1) Construtora Norberto Odebrecht / Construtora OAS / Construtora Queiroz Gaivão 
2) Estacon Engenharia / Blokos Engenharia 
3) Construcap / Construtora Ferreira Guedes / Convap Engenharia 
4) Constran Construções / Schain Engenharia 
5) Santa Bárbara Engenharia / Mendes Junior / Camargo Correa 

Atenciosamente 

Mário Sérgio Mafra Guedes 
Consórcio Andrade Gutierrez / Via Engenharia / Construtora Barbosa Melo 

25/9/2007 



• 

• 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Mario Sergio Mafra Guedes [mario.guedes@agnet.com.br] 

Enviado em: sexta-feira, 21 de setembro de 2007 11:30 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Concorrencia 05/2007 - Processo Interno: 265/07 

À 
Dra. Suely Izabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Vimos através de este e-mail solicitar uma cópia da Documentação de Habilitação das Licitantes abaixo 
relacionadas que estão participando da Concorrência 05/2007 — Processo Interno: 265/07 
Construção do Centro Administrativo de Minas Gerais: 

1) Construtora Norberto Odebrecht / Construtora OAS / Construtora Queiroz Gaivão 
2) Estacon Engenharia / Blokos Engenharia 
3) Construcap / Construtora Ferreira Guedes / Convap Engenharia 
4) Constran Construções / Schain Engenharia 
5) Santa Bárbara Engenharia / Mendes Junior / Camargo Correa 

Atenciosamente 

Mário Sérgio Mafra Guedes 
Consórcio Andrade Gutierrez / Via Engenharia / Construtora Barbosa Melo 

25/9/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Mario Sergio Mafra Guedes [mario.guedes@agnet.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 24 de setembro de 2007 16:20 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Concorrencia 05 / 2007 - Processo Interno: 265 / 07 

A 
Dra. Suely Izabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Prezada Senhora 

De acordo com contato telefônico, segue solicitação de prioridade das cópias da Documentação de 
Habilitação, itens 6.1.4 a, b, c, i, das empresas participantes do processo de Licitação em referencia: 

1) Consórcio Norberto Odebrecht / OAS / Queiroz Gaivão 
2) Consórcio Construcap / Ferreira Guedes / Convap 
3) Consórcio Camargo Correa / Mendes Junior / Santa Bárbara 
4) Consórcio Shain / Constran 

• 5) Consórcio Estacon / Blokos 

Atenciosamente 

Mário Sérgio Mafra Guedes 
Consórcio Andrade Gutierrez / Barbosa Melo / Via Engenharia 

• 

25/9/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: sexta-feira, 28 de setembro de 2007 11:17 
Para: 	'atrindade@oltecengenharia.com.br  
Assunto: 	RES: Solicitação de Cópia de ATA 
Prioridade: Alta 

De: André Trindade [mailto:atrindade@oltecengenharia.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 28 de setembro de 2007 10:42 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Solicitação de Cópia de ATA 
Prioridade: Alta 

Prezado(a) Senhor(a), 

Vimos respeitosamente solicitar de V.Sas. o envio de cópia da Ata do processo Concorrência 05/2007 — 
Processo interno 265/07 — Tipo Licitação Menor Preço. 

Salientamos que estivemos presente no dia 20 de setembro de 2007, data da abertura, tendo assinado a lista 
de presença naquela oportunidade. 

Entretanto, e pela extensão do processo devido à volumosa documentação para o mesmo, tivemos de nos 
ausentar da sessão. 

Sendo assim reiteramos nosso pedido de envio de cópia da referida Ata para que componha nossos 
registros, como também que sejamos informados da decisão sobre o processo e de sua posterior liberação 
para consultas e vistas. 

Cordialmente, 
André Trindade 
Diretor 
Telefone: (.31)3247-6131 
Fax 	•: (31) 3247-6131 

Cl: Celular :(31)8477-4905 
CSIGMPII4ARL, e-rnail 	atrindadeíj oftecengenhari&.com.br 

No virus found in this outgoing message. 
Checked by AVG Free Edition. 
Version: 7.5.488/ Virus Database: 269.13.32/1033 - Release Date: 27/09/2007 11:06 

28/9/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 28 de setembro de 2007 11:17 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1T128548.bd RES: Solicitação de 
(417 B) 	Cópia de A... 

Notification. 
	This is an automatically generated Delivery Status 

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

atrindade@oltecengenharia.com.br  

1 

1 
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Lida: Solicitação de Cópia de ATA 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	André Trindade [atrindade@oltecengenharia.com.br] 
Enviado em: sexta-feira, 28 de setembro de 2007 14:20 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Lida: Solicitação de Cópia de ATA 
Prioridade: Alta 

Sua mensagem 

Para: atrindade@oltecengenharia.com.br  
Assunto: RES: Solicitação de Cópia de ATA 
Enviada: 28/09/2007 11:16 

foi lida em 28/09/2007 14:19. 

1 

28/9/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	André Trindade [atrindade@oltecengenharia.com.brj 
Enviado em: sexta-feira, 28 de setembro de 2007 10:42 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Solicitação de Cópia de ATA 
Prioridade: Alta 

Prezado(a) Senhor(a), 

Vimos respeitosamente solicitar de V.Sas. o envio de cópia da Ata do processo Concorrência 05/2007 — 
Processo interno 265/07 — Tipo Licitação Menor Preço. 

Salientamos que estivemos presente no dia 20 de setembro de 2007, data da abertura, tendo assinado a lista 
de presença naquela oportunidade. 

Entretanto, e pela extensão do processo devido à volumosa documentação para o mesmo, tivemos de nos 
ausentar da sessão. • Sendo assim reiteramos nosso pedido de envio de cópia da referida Ata para que componha nossos 
registros, como também que sejamos informados da decisão sobre o processo e de sua posterior liberação 
para consultas e vistas. 

Cordialmente, 

No virus found in this outgoing message. 
Checked by AVG Free Edition. 
Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.13.32/1033 - Release Date: 27/09/2007 11:06 

28/9/2007 
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L - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

LOOZ/OI/I 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 1 de outubro de 2007 08:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATI-131214.1xt 	Ata concorrenda 
(409 B) 	05.07 

Notification. 
	This is an automatically gener ted Delivery Status 

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

elmorais.licita@terra.com.br  

------------------------- 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mara Elizabeth Miranda [mmiranda@netsolutions.com.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 2 de outubro de 2007 1516 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Re: Res: Edital 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde, 

Muito obrigada por sua atencao e presteza em me enviar a Ata de abertura. 
Se nao for pedir muito, gostaria de ser informada sempre sobre as informacoes a cerca 
dessa concorrencia. 
Mais uma vez obrigada, 

Att., 

Mara Elizabeth Miranda 
Consultora de Mercado 
(31) 8466-6629 
(11) 9136-9924 

lir
iranda@netsolutions.com.br  
w.netsolutions.com.br  

Expernet Telematica Ltda 

> 	Envio-lhe ATA de abertura para conhecimento. 

> 	Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

I 
 Mensagem original 	 

> De: Mara Elizabeth Miranda 
> Enviada em: quinta-feira, 27 de setembro de 2007 12:11 
> Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
> Assunto: Edital 

> Bom dia! 

> Gostaria de saber se houve a abertura das propostas da semana passada. 
> Se houve, como esta o andamento e quais empresas foram classificadas? 

> Att., 

01, Mara Elizabeth Miranda 
> Consultora de Mercado 
> (31) 8466-6629 
> (11) 9136-9924 
> mmiranda@netsolutions.com.br  
> www.netsolutions.com.br  
> Expernet Telematica 

> • "O emissor desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. 
> Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a 
> devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou 
> qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas da 
> Netsolutions são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal." 

> • "The sender of this message is responsible for its content and addressing. 
> The receiver shall take proper care of it. Without due authorization, 
> the publication, reproduction, distribution or the performance of any 
> other action not conforming to Netsolutions internal policies and 
> procedures is forbidden and liable to disciplinary, civil or criminal sanctions." 

1 
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"O emissor desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao 
destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a 
divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com 
as normas internas da Netsolutions são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, 
cível e criminal." 

"The sender of this message is responsible for its content and addressing. The 
receiver shall take proper care of it. Without due authorization, the publication, 
reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to 
Netsolutions internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, 
civil or criminal sanctions." 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 2 de outubro de 2007 11:24 
Para: 	 'mmiranda@netsolutions.com.br  
Assunto: 	 Res: Edital 

Prioridade: 	 Alta 

ata_abertura_con_ 
05-07.pdf (27... 

Envio-lhe ATA de abertura para conhecimento. 

Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

	Mensagem original 	 
De: Mara Elizabeth Miranda 
Enviada em: quinta-feira, 27 de setembro de 2007 12:11 
Pará: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Edital 

eBom dia! 

Gostaria de saber se houve a abertura das propostas da semana passada. 
Se houve, como esta o andamento e quais empresas foram classificadas? 

Att:, 

Mar a Elizabeth Miranda 
Consultora de Mercado 
(31) 8466-6629 
(11) 9136-9924 
mmiranda@netsolutions.com.br  
www.netsolutions.com.br  
Expernet Telematica 

"O emissor desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao 
destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a 
divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com 

010as normas internas da Netsolutions sãO proibidas e passíveis de sanção disciplinar, 
cível e criminal." 

"The sender of this message is responsible for its content and addressing. The 
receiver shall take proper care of it. Without due authorization, the publication, 
reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to 
Netsolutions internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, 
civil or criminal sanctions." 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mara Elizabeth Miranda [mmiranda@netsolutions.com.br] 
Enviado em: 	 quinta-feira, 27 de setembro de 2007 12:11 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Edital 

Bom dia! 

Gostaria de saber se houve a abertura das propostas da semana passada. 
Se houve, como esta o andamento e quais empresas foram classificadas? 

Att., 

Mara Elizabeth Miranda 
Consultora de Mercado 
(31) 8466-6629 
(11) 9136-9924 
mmiranda@netsolutions.com.br  
www.netsolutions.com.br  
Expernet Telematica • 
"O emissor desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao 
destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a 
divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com 
as normas internas da Netsolutions são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, 
cível e criminal." 

"The sender of this message is responsible for its content and addressing. The 
receiver shall take proper care of it. Without due authorization, the publication, 
reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to 
Netsolutions internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, 
civil or criminal sanctions." 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quarta-feira, 3 de outubro de 2007 09:54 
Para: 	'Imolina@stoque.com.br  
Assunto: 	Ata licitação 05/2007 

De: Luis Molina [mailtodmolina@stoque.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 2 de outubro de 2007 16:39 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: ata licitação 05/2007 

Comissão Especial de Licitação 

Com o intuito de acompanhar o processo licitatório no.05/2007, cujo objeto é a contratação, em regime de 

gio empreitada por preço global, da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários á implantação do Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais; solicito a gentileza de me enviarem a ata da licitação. 
•Atuo na área comercial da empresa Stoque Global Services sediada em Belo Horizonte — MG. 
Grato desde já. 
'Atenciosamente, 

Luis A. Mobila Ale androni 
Divisão de Vendas 

+55 31.8451.2768 
,+55.31,346,5,200 t 

rri~n~~223~1 

3/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Luis Molina [Imolina@stoque.com.br] 
Enviado em: terça-feira, 2 de outubro de 2007 16:39 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	ata licitação 05/2007 

Comissão Especial de Licitação 

Com o intuito de acompanhar o processo licitatério no.05/2007, cujo objeto é a contratação, em regime de 
empreitada por preço global, da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários à implantação do Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais; solicito a gentileza de me enviarem a ata da licitação. 
Atuo na área comercial da empresa Stoque Global Services sediada em Belo Horizonte — MG. 
Grato desde já. 
Atenciosamente, 

OLL.t, 4 A/14e~ uat<CILIdtgliA., 

OÀ-1;t4a,6 41L  i/ePtatc,-2 
(30 V151- c2_3/4 e 
(31) 3 ,10:51-3(7 

3/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 quarta-feira, 3 de outubro de 2007 09:55 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT139273.bct 	Ata licitação 05/ 
(395 B) 	 2007 

Notification. 
This is an automatically generated Delivery Status 

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

lmolina@stoque.com.br  

1 
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CODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Económico de libas Gerais 

RECIBO 

Recebi da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — 
CODEMIG , em atendimento a solicitação apresentada em 02 de outubro de 
2007, as cópias simples dos documentos de habilitação dos consórcios abaixo 
identificados, nos quantitativos correspondentes: 

1) Consórcio Norberto Odebrecht / OAS / Queiroz Gaivão em 1638 páginas 
2) Consórcio Construcap / Ferreira Guedes / Convap em 1272 páginas 
3) Consórcio Andrade GutierrezNia Engenharia/Barbosa Melo em 938 

páginas 
6) Consórcio Shain / Constran em 867 páginas 
7) Consórcio Estacon / Blokos em 505 páginas 

referentes ao processo licitatório Concorrência 05/2007 — Processo Interno 
265/07— Execução das Obras e serviços de Engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a 
implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, totalizando 
5.220 páginas mediante o pagamento do custo reprográfico de R$ 0,07 por 
cópia correspondendo ao valor de R$ 365,40 (trezentos sessenta cinco reais e 
quarenta centavos), nesta data recolhido na Tesouraria da CODEMIG. 

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2007 

.bE ÁLP/i/EDA 
DJANIRO SILVA 

CONSÓRCIO CAMARGO CORREA MENDES JUNIOR / SANTA BÁRBARA 

  

Rua Aimores, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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CODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

RECIBO 

Recebi de: DJANIRO SILVA, CONSÓRCIO CAMARGO CORREA / MENDES 
JUNIOR / SANTA BÁRBARA 
, O Valor de R$ 365,40 (trezentos sessenta cinco reais e quarenta centavos), 
nesta data recolhido na Tesouraria da CODEMIG.), em atendimento a solicitação 
apresentada em 02 de Outubro de 2007, as cópias simples dos documentos de 
habilitação dos consórcios abaixo identificados, nos quantitativos correspondentes: 

1) Consórcio Norberto Odebrecht / OAS / Queiroz Gaivão em 1638 páginas 
2) Consórcio Construcap / Ferreira Guedes / Convap em 1272 páginas 
3) Consórcio Andrade Gutierrez/ Via Engenharia/Barbosa Melo em 938 

páginas 
4) Consórcio Shain / Constran em 867 páginas 
5) Consórcio Estacon / Blokos em 505 páginas 

referentes ao processo licitatório Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265/07—
Execução das Obras e serviços de Engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais, totalizando 5.220 páginas. 

Belo Horizonte, 08 de Outubro de 2007 

Cia de Desenvolvimento Econômico e mas Gerais 

  

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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01, SANTABÁRBARA 
411111w 

Belo Horizonte, 02 outubro de 2.007. 

À 
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMIG 

Rua Aimorés, 1697 - Lourdes 

Belo Horizonte - MG 

At.: Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência: 05/2007 - Processo Interno: 265/07 - Implantação do 

Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Prezados Senhores, 

Solicitamos cópia de todo o processo de habilitação de todos os 

consórcios e ou empresas participantes deste certame. 

No aguardo do pronunciamento de V. Sas, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

Aedyl Luiz Salerno Penido 

Departamento de Orçamento. 

1 
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SANTABÃRBARA 

Belo Horizonte, 02 outubro de 2.007. 

À 
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMIG 

Rua Aimorés, 1697 - Lourdes 

Belo Horizonte - MG 

At.: Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência: 05/2007 - Processo Interno: 265/07 - Implantação do 

Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Prezados Senhores, 

Solicitamos cópia de todo o processo de habilitação de todos os 

consórcios e ou empresas participantes deste certame. 

No aguardo do pronunciamento de V. Sas, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

Aedyl Luiz Salerno Penido 

Departamento de Orçamento. 

1 
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Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Maria Natalia Nogueira de Almeida - Orcamentos/Matriz 
[natalia.almeida@santabarbarasa.com.br] 

Enviado em: terça-feira, 2 de outubro de 2007 09:01 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Concorrência: 05/2007 - Processo Interno: 265/07 - Implantação do Centro Administrativo 

do Estado de Minas Gerais 

Prezados Senhores, 

Segue solicitação de documentação. 
Sds, 

Natália Nogueira Almeida 
Departamento de Orçamento 
Santa Bárbara Engenharia e Construção 
www,santabarbarasa.com.br  
Tel.:(0xx31) 2121-7837 
Fax.:(0xx31) 2121-7816 

2/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: quinta-feira, 4 de outubro de 2007 11:57 

Para: 	'egj@cetestminas.com.br  

Assunto: CÓPIA DA ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS - CR 05/2007 

De: Elias Guimarães [mailto:egj©cetestminas.com.br] 

Enviada em: quinta-feira, 4 de outubro de 2007 11:18 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: COPIA DA ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS - CR 05/2007 

4, Prezada Conceição, 

Conforme nossa conversa telefônia, solicitamos cópia da Ata de Abertura de propostas da concorrência 

referenciada. 

Atenciosamente, 

Elias Guimarães Jorge 

40,CETEST srnm,Irrosí':ow .̀ fril,ftf,F 

Elias Guimarães Jorge 
55 31 2112-1050 
55 31 9737-0692 

110 egj@cetestminas.com.br  
www.cetestminas.com.br  

4/10/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Elias Guimarães [egj@cetestminas.com.br] 

Enviado em: quinta-feira, 4 de outubro de 2007 11:18 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: CÓPIA DA ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS - CR 05/2007 

Prezada Conceição, 

Conforme nossa conversa telefônia, solicitamos cópia da Ata de Abertura de propostas da concorrência 
referenciada. 

Atenciosamente, 

Elias Guimarães Jorge 

411 
CETEST11 	. 

0 I411r1f0s ore #rxvrer 

Elias Guimarães Jorge 
55 31 2112-1050 
55 31 9737-0692 
egj@cetestminas.com.br  
www.cetestminas.com.br  

4/10/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	• 	quinta-feira, 4 de outubro de 2007 11:57 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT142976.bct CÓPIA DA ATA DE 
(397 B) 
	

ABERTURA DE PR... 

Notification. 
	Th is is an automatically generated Delivery Status 

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

egj@cetestminas.com.br  
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Elias Guimarães [egj@cetestminas.com.br] 
quinta-feira, 4 de outubro de 2007 12:24 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Lidas: CÓPIA DA ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS - CR 05/2007 

A1T143571.1xt 
(448 8) 

Esta 
<egj@cetestminas. 

é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
com.br> em 4/10/2007 11:57 

Esta confirmação 
4/10/2007 12:23 

verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 

1 
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