
iCC9DEhin 44 PROCE5§0 N°265/07 

PROCESSO INTERNO: 265/07 
C9DEMIG 

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

Conteúdo: 
Ata de Continuidade de Abertura de Propostas de Preços; Ata de Julgamento 
das'Propostas de Preços; Cl's e Publicações; E-mails; Recibos; Oficio Oliveira 
Baracho Advocacia & Consultoria; Homologação dó Julgamento; Oficio n° 
2.090/2007 — Cartórió 4a Câmara Chiei; Carta ConstrucaP — CCPS; Contratos; 
Oficio n° 21348/2007 — SEC/28  Câmara TCEMG e Endosso de Garantia e 
i?rórrogação da Vigência da Validade das Propostas Preços — Consórcio: 

•-Construcap-Convap-Ferreira Guedes. 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 	 0  
OBJETO: Contratação, em regime eld,empreitada por preço global , da exect ção das obras e serviços 
de engenharia, inclusive fornecimentomontagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários 
para a implantação do Centro Administi',ativo do Estado de Minas Gerais. 	- 



CODEM1G 
CENTRAL DE 
CONTRATOS 

RUBRICA 

PAT 04i I, 
• ". 

rve: 01.011. /0 

ACCODEMIG 
Canoallia de Deserrrokbenb Emiceico de Ilinat Geais 

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO • DO 
CENTRO . ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LOTE 1, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, FIRMADO EM 04 DE 
DEZEMBRO DE 2007 - REGISTRO N° 2272. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 
GERAIS- CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o \ número 
19.791.581/0001-55, com sede em Belo Horizonte/MG, à Rua Aimorés, 
1697, Bairro Lourdes, neste ato representada por seus Diretores 
Presidente Oswaldo Borges da Costa Filho e de Administração e Finanças 
Marcello Lignani Siqueira, doravante denominada CODEMIG, e o 
Consórcio formado pelas empresas CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
CAMARGO CORP.EA S.I.A., CNPJIMF 61.522.512/0001-02, situada È.• Rua 
Funchal, 160, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, neste ato representada 
por seu Diretor ,Celso Ferreira de Oliveira, Identidade 6.815.170-6 (SP), 
CPF 787.381.488-20 e por seu Superintendente Regional Eduardo de 
Camargo e Silva, Identidade M-9.222.260, CPF 129.326.986-72, MENDES 
JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A, CNPJ/MF 19.394.808/0001-29, 
situada à Rua Pedroso Alvarenga, 1046, 11° andar, conjuntos 113/116, 
Bairro ltaimm Bibi, São Paulo/SP, neste ao representada por seu Diretor 
Vice Presidente de Assuntos Corporativos Ângelo Alves Mendes, 
Identidade M-840 SSP/MC, CPF 257.398.246-72 e por seu Diretor de 
Finanças Ângelo rvlarcus de Lima Cota, Identidade 1.263.895 SSP/DF, 
CPF 370.191.556-34 e SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S/A, CNPJ/MF 
17.290.057/0001-75, situada à Padre Marinho, 37, Bairro Santa Efigênia, 
Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seus procuradores Djaniro 
da Silva, Identidade 37.318/D CREA/MG, CPF 526.085.906-59 e Eduardo 
Magno Barbosa Abreu, Identidade 46.513/D CREA/MG, CPF 623.058.756-
49, doravante denominado CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, 
aditar o contrato firmado entre as partes em 04 de deze ir. . 2007, 
registro 2272, em decorrência da licitação Concorrán 	07 - 
Processo Interno n° 265/07, mediante as cláu Ias e co 	guir 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
Constitui objeto do presente aditamento, com amparo nas disposições legais o i - so 
I, parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei de Licitações e previsão de sua láusula 
Sétima, a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato por 90 (noventa) 
dias, contados a partir de 09 de março de 2010. 

Parágrafo único - O presente aditamento se justifica em decorrência da significativa 
modificação do lay-out do palácio, obrigando a ampla modificação nos serviços 
contratados, bem como demais modificações que se farão necessárias ao longo da 
execução do contrato, conforme justificativa técnica constante do Ofcjo OF-GO-
185/09, de 07.12.2009. 

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Belo Horizonte 08 de março de 2010. 

COMPA 	ESENV 

CONSÓRCIO 
• 

Testemunhas: 

L:J 
U.} 

L13 

_ODEJ1/IIG 
Compartia de Desenrchimerrto Eoandmica de bbas Gerais 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA RENOVAÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
Permanecem vigentes e inalteradas as demais disposições contratadas no que não 
conflitarem com o presente aditamento. 

Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente aditivo, em três vias de 
igual teor e forma e para um só efeito e na prese 	duas testemunhas. 

1- 
Nome: 
RG/CPF: 	.03;L_Lus-2_ 

2- 
Nome: _sorái  

RG/CPF: /mi. 2_ ,  2- 

     

  

2 
Rua Aimorés. 1697- Lourdes - "t3elc Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (11 3207-8900 

Fax: (31) 3273-3060 - 
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Reconheço as firmas indicadas por semelhança 
DJANIRO DA SILVA 
EIMARDZI MAGNO BARBOSA ABREU 

de 
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Lei 	15 
. RS 1$4 - Reg. Civil RS 0,34 - 
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CRIS 

30/03/ 10 6: '34 
ho verd de 

1° SERVIÇO NOTARIAL - BELO HORIZONTE (MG) Tabelião: JOÃO MAURICIO VILLANO FERRAZ 

Rue Goiás, 187 - Centro - Telefone: (31) 3222-0584 - Cep 30190-030 

Á 	li -5Valiã 
Reconheço, por r çevelha 

São P 
-t)5 

SERGIO RICAR 
( 53/20100326160733) Preço 

. I ND I A N 

„ANOPOLIS' 
/atrelo :4ttdre de Alcdtuara 

ESCREVENTE NJTORIZADO 

q-' YitiAM‘a 
NTE.ALIT R ND 	

. O (Vvhecon.)) Total 

a a 	irma' 	 PE CL PIE15: d 	CELSO FERREJRA 

E, iND 	-WPP(1,S.- 	!? SURDI "T 11-11 4TeiCtl§ 	â, 4,-. u rgi II 

lo 	26 de,sa 	e 2.010. 

. 	 . 
1° SERVIÇO NOTARIAL - BELO HORIZONTE (MG) - Tabelião: JOÃO MAURICIO VILLANO FERRAZ 

Rua Goiás, 187- Centro- Telefone: (31) 3222-0584 - Cep 30190-030 

	

, 	• 

Reconhiaço as firmas indicadas por semelhança 
ANGELO ALVES MENDES 
ANGELO MARC*S CE UMA 
EDUARLN) DE CAMARGO E SIL 

fut 	45(5 

it • -ã — 
1056, 
siosi 
-31-  65a 

Dou fé, 
Belo Horizonte, 30f3/2010 
Em Testemunho 	 de v 
cLELEDETE vis AcRE ALVEs V 

8 	Eserevetues 

• 

o ; 
Lei Est. b .424 - 3011.2+94 

Vir. ;1" - Ertel R$ 2,78 - Taxa F. R$ 0,92 - Reg. C. R$ 0,17 



MINAS GERAIS -CADERNO I 
	 DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

	
Quinta-feira, 121:1e=Abril- de2010 - .47 

FUN 	VÁ) Chów16 SALGArDfi?, •-,• • - r •rrafarrn o are •193 da Leim.-6404: de.15`de dezembrgy  ,s  det.1,t8,6  co aO. 
ode Extratos de contratotrebYtufbe pela' FOnbaçãb da altlffio3;-tte 31 de butudredF2Of I, 7elati ao exerci •• • 	- - • 

• -... 	 ••érJánocreço ere/fornc~r~rauo, na Uni- 
dude 231102 I - Universidade Estadual de Montes Claros. A abertura 
da sessão pública do referido certame será no dia 15/04/2010, às 
091100, exclusivamente, pelo site: www.compras.ing.gov.br. Os 
interessados poderão ter acesso ao respectivo Edital e anexos pelo site: 
www.unimontes.br 	e www.compras.mg.gov.br, a partir de 
05/04/2010. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo 
telefone: (38) 3229-8136 ou (38) 3229-8137 ou pelo eonail: 
liciracao@unimontes.hr. Emane Neves de Paiva. - Pregoeiro. 

5cnt 31 58956.X 

FUNDAÇÃO HELENA ANT1POFF - AVISO PREGÃO ELE-
TRÔNICO. A pregoeira tonta público para conhecimento de interessa-
dos que atendam eXigências editalícias. que estará recebendo propostas 
liam os pregões: N" 03/10-cerâmicas e azulejos e N° 04/10-material 
hidráulico conforme especificações constantes no Anexo "1" dos editais 
convocatórios. O encaminhamento das propostas tio portal de compras 
iniciará dia 01/04/2010 ás 151t. encerrando dia 13/04/2010, às 7h. A 
trIxorma das propostas ocorrerá às 71145min e os dois In egoes terão iní-
cio ás 8h do dia 13/04/2010. A íntegra dos editais estará disponível no 
sito: 	wwwoompras.rng.gov.br. 	Outras • 	informações: 
comprasOlkurng.gov.br  ou planekunento@flmong.gov.hr. Tels. 
3521-9510 /3521-9502. Ibirité, 31.03.2010. Deite Moia de Oliveira e 
Adriana Mareia Cándida Cordeiro (Pregoeira oficial e pregoeira 
substituta). 

3.1131 59019 -X 

• 

UTRAMIÇ 
FUNDAÇÃO DE DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO - UTRAM1G 
PREGÃO ELETRÔNICO N.°004/2010 
Objeto: Contratação de empresa para fornecer papel reciclado 
Processo 2281314 033/2010 
Critério de Julgamento: Menor preço por lote. 
A f3ERTURA: DIA: 12/04/2010 HORA: 10:30 LIS. 
Edital â disposição: www.compras.mg.gov.br, 
Informações: (31) 3263-7546ou licitação@utrarnig.mg.gov.br  

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO UTRAMIG 
PREGÃO ELETRÔNICO N.9905/2010 
Objeto: Cont.ação de empresa para locação de container 
Processo 2281314039/20W 
Critério de lulgamentó: Menor preço por lote. 
ABERTURA: DIA: 12/04/2010 HOkA: 14:30 11S. 
Edital à disposição: www.comprastug.gov.br, 
Inbar-mações: (31) 3263-7546ou licitação•utramig.Ing.gov.br  

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO. UTRAM1G 
PREGÃO ELETRÔNICO N..006/2010 
Objeto: Aquisição de equipamentos para curso de segurança do 
trabalho 
Processo 2281314037/2010 
Critério de Julgamento: Menor preço por lote. 
ABERTURA DIA: 12/04/2009 HORA: 16:30 HS. 
Edital à disposição: www.cornimiseng.gov.br, 
Informações: (31) 3263-7546ou licitação@utramigrng.gov.br  

7ern 31 - 59329 - X 

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

• PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

PARTES: EMG/SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOC1AL, 
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, POLICIA CIVIL DE MI-
NAS GERAIS, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS 
GERAIS e °MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. ESPÉCIE: Prato-
coto de Intenções. OBJETO: O objeto deste Protocolo de intenções 
consiste em especificar e ajustar a articulação das áreas comum de atu-
ação entro as AISPs, adotadas no município pelo Sistema de Defesa 
Social do Estado es Circunscrição das SARMUs da Prefeitura Munici-
pal da Capital. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, a contar da datada assina-
tura. DATA: 22/02/2010. SIGNATARIOS: Mauricio de Oliveira Cam-
pos Júnior, Mareio de Araujo de Lacerda, Cel. PM Renato Vieira de 
Souza, Cel. BM Gilvam Almeida Se e Marco Antônio Monteiro de 
Casto, 

4cm 31 59082-X 

.CCODEMIG 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MI: 

NAS GERAIS 
EXTRATO DE CONTRATOS 

1. Contrato e. 2610- entre PEDOGEO CONSULTORES ASSOCIA-
DOS LTDA X CODEMIG -1  Objeto: Prestação de serviços de enge-
nharia especializada pelo prazo de 36 meses - valor de RS28.000,00 - 
assinado eras 24/03/2010. 
2. Contrato e 2611 - exare POLY TECH COMERCIO DE MATERI-
AIS ELETRICOS LIDA X CODEMIG Objeto: Prestação de servi-
ços de monitoramento eletrônico pelo prazo de 10 Meses - valor de 
RS2.000,00 - assinado em 08/03/2010. 
3. Carta Acordo rf. 2612- entre CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A X CO-
DEMIG - Objeto: Melhoria da iluminação pública da Rua Aiinmes 
pelo prazo de 60 dias - valor de R$56.377,87 - assinado em 
22/03/2010. 

5em 31 59016-X 

ICcoDemn 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
CODEMIG 
Extrato de Contrntos 
I.Tenno aditivo a' 2272-5 - Consorcio Construções' e Comercio Ca. 
rnargo e Correu S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A, Santa 
Bárbara Engenharia S/A x CODEMIG - Objeto: Execução de obras e 
serviços de engenharia para implantação do CAMG - LOTE 1/ Prorro-
gação de prazo coou-atual por (90) noventa dias contados de 
09.03.2010. assinado em 008.03.2010. 

3cm 31 - 59196 - X 

CNPJ 22.261.473/0001-85 
Comunicamos, aos nossos acionistas, que se acham à disposição, na 
sede desta sociedade, localizada na Avenida do Contorno, 6.594, 10" 
andar, Bairro Funcionérios, Belo Horizonte, os documentos a que se 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUMCACOES 

Resumo do Contrato DETEL/DERT N93082010 - Panes: DETEL e 
MUNICÍPIO DE ITAOHIM - Objeto: Cessão gratuita de uso de siste-
ma rádio monocanal e prestação de serviço de manutenção eventual - 

Assmaturs 50/85/7Q10, 	r4 0,111M..),;112én.S),82,1191790v9n 
Alves Soares e Toáb Perene dos Sliatos, 
fasuypo, do Cogy.§110, 1?gTELLDISRII1:s56(10 Partes: DETEL E 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

RESULTADO DE LICITAÇÕES 
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - CONS. LAFAIETE 

A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -COHAB-MG. 
com  sede na Rua BernardO GUimariles e. 2:640 - BH/MG, informa as 
propostas vencedoras na Concorrência CP 003/2010 pára alienação de 
imóveis Conselheiro Lafaiete: 
I- imóveis no CH Marcos Antônio Gonçalves (Paulo VI) 

Quadra Lote Vencedor Valor- RS Pagamento 
A vista 53A LIS Luis-Carlos da 

Silva 
15.100,00 

53A LI6 Luiz Carlos dá 
Silva 

15.100,00 A- vista 	' 

53A L17 Luiz Carlos da 
Silva 

12.100,00 À vista 

Cl 

, 

Área 

_.... 

Diego Albertt 
Rocha _ 

52.000,00 A vista 

s no CII Vila Retnonta 

Quadra Lote Vencedor Valor- R$ Pagamento 
1 LI7 Anuiu Maria 26.520,00 Avista 

Batista 
2' LO I Edmar de Jesus 30.000,00 À vista 

Dias 
2 L03 Edtnar de Jesus 30.000,00 Á vista 

Dias 
onnamos abaixo as desclassificações ocorridas: 

Proponente Propostas Motivo Da Desclassificação 
Maurício Cesar Quadra 	01 	- Não 	Apresentou 	O 

Correu Lote 17 - Vila Comprovante De Depósito 
Remonta; Da Garantia De Proposta. 

9cm 31 -59368 X 
• • 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL 

Extrato do 3" T.A. ao Contrato de Prestação de Serviços n.  074/07. 
Partes: EMG/SEDESE e a TELEMAR NORTE LESTE. S/A. - /RJ. 
Objeto: Prorrogar a vigência de 224)3/2010 a 21/03/2011 e reajustar os 
preços, conforme especificado Da Cláusula Terceira deste Termo Aditi-
vo. Assinatura: 19/03/2010. 

2cm 31 - 59234 - X 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

ATO DE RATIFICAÇÃO 
Ratifico e reconheço a Dispensa de Licitação (proc. 	051/2010), com 
fulcro no Art. 24, inciso XIII da Lei n' 8.666/93 e CODSOODIC Parecer 
Jurídico n" 318/2010, para contratação da FADEMA - Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de Machado/MG. Valor total: R$ 
52.140,00 (cinqtlenta e dois mil cento e quarenta reais), em 03 (três) 
parcelas, conforme especificado na Cláusula Sexta do Contrato. Dota-
ção Orçamentária: 1481.11.334.117.4149.0001.33.90.39.10.3.0 
Belo Horizonte, 30 de março de 2010. 
Fernando Antônio França Sette Pinheiro 
Subsecretário de Trabalho, Emprego e Renda -'SEDESE 

INTERNET: www.lof.mg.gov.br  

' 	dr 	d 20in tolo t,r, Sênra de Vinte- 
Partes, Secretaria de F,srado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana e o Município de Ahnenara. Assinatura: 11/12/2009. Objeto: 
sistema de disposição de resíduos sólidos. Aquisição de equipamento 
pá carregadeira semi-nova para operação de aterro controlado.. Valor 
R$ 130.000,00. V igeocie:06 (seis) meses a contar da data de sua publi- 
cação. 	Dotação 	Orçamentdria:1471.18.541.045.1067.0001. 
4440.41.1.10.1 Signatários: Dilzon Luiz de Melo, Fabiany Ferraz Gil 
Figueiredo. 

10cm 31 58983-X 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL E POLÍTICA URBANA 
Extrato do Segundo Teimo Aditivo ao Contrato NP 02/2008. Panes: 
Secretaria de Estado de Desenvolvanerito Regional o Política Urbana e 
a Maxsys Brasil Comércio e Serviços Ltda. Objeto: supressão de 1 
equipamento, que corresponde a 20% do valor mensal de RS1.928,35. 
Valor suprimindo R$3,085,56. Data da assinatura: 31 de março de 
2010. Signatários: Sebastião Nevam, Vieira Filho, Gianfranco 
Brancatelli. 

2cm 31 59013 -X 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E POLÍTICA URBANA 

EXTRATO DE CONVÊNIO N' 049/2010 
Parles: SFDRU e o município de Ibiaí. Assinatura: 31.03.2010. Objeto: 
Unplantação de 01 poço artesiano na coniunidade do cerrado. Valor: 
ES 53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos reais). Vigência: 10 
(dez) meses, a coutar da data de sua publicação. Dotação Orçamentá-
ria: 4291.10.512.048.4666.0001.4440.41.1.10.1 
Signatários: Sebastião Navarro Vieira Filho. Marinilza Soares Mota 
Sales. 

3cm 31 -59289 - X 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E POLÍTICA URBANA 
Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato NP 01/2007. Partes: 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e 
a Método 'lelecomunicações e Comércio Laia. Objeto: prorroga prazo 
de vigén :ia por 8 meses até 30/11/2010. Valor: RS 6.615,84 que corre- 
rão 	1 	conta 	da 	seguinte 	dotação 	orçamentária 147 1.15.122.701.2002.0001.33903919.101.1 Dotada assinatura: 30 de 
'MINO de 2010. Signatários: Sebastião Navano Vieira Filho; Haroldo 
Vieira do Nascimento. 

2cm 31 58952 -X 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E POLÍTICA URBANA 
Extrato do Termo de Compromisso para Realização de Estagio. Esta-
giário: Tomás de Carvalho Pereiro. Objeto: npl ir:ação dos ensinamentos 
recebidos na Interveniente, e propiciando-lhe aperfeiçoamento técnico. 
cultural, cientifico  e de relacionamento hurnaao. Vigência: 6 meses de 
05/04/2010 até 04/10/2010.Valor R52.415,42 que correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária 1471.15.452.112.4122.0001.339036. 
0.1.10.1. Data da assinatura: 30/03/2010. Signatários: Sebastião Navar-
ro Vieira Filho, Cláudia Júlia Guimarães Horta, Tomás de Carvalho 
Pereira 

3cm 31 58953-X 

GAIALC Companhia de Gás 
de Minas Gerais 

4:4DETEL 	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUMCAÇÕES 
DE MINAS GERAIS 

.4 
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,LCCODEMIG 	PROCESSO INTERNO - PI 
	

N° 265/07 
TAMCB•teD.wrereNO~Wat 

1 	 De 	 • Unidade Para Unidade 
JOSÉ NILSON DA MOTA GENIAT JÓLCIO CARVALHO PEREIRA SAJUC 
PARA ENQUADRAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ATÉ A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

i 0,0— 

)—‘. ------- 

De Unidade Para Unidade.  

Ge 11/4W1--) 

RIVVOU 
,s 

f• e  ,om , ,,..i.virnUnómico 

fi , 	. 
W

0
Ço_i:rea LIma 
ADA 

De Unidade 	 Para Unidade 

De I Unidade Unidade] 	 Para 

De Unidade Para Unidade 

(Sendo o espaço insuficiente, usar outro quadro ou anexar folha) 



ICCODEMIG 	PROCESSO INTERNO - PI 
	

N° 265/07 
S.G.fflut*Ofteyg..1G-tewl..elme vn. Uns 

1 De Unidade Para Unidade 

2 De Unidade Para Unidade 

3 De Unidade Para 1 I 

4 De Unidade Para I ti 1 1 
1 

Ali ' 

5 De Unidade 
1 

Para Unidade I 

(Sendo o espaço insuficiente, usar outro quadro ou anexar folha 



PROTOCOLO - DOCUMENTAÇÕES 

Enviado para GEMAT no dia 13 de janeiro de 2010. 

CONCORRÊNCIA 05/2007 - PROCESSO INTERNO N° 265 /2007  
MODALIDADE - MENOR PREÇO 

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 a 
implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

CAIXA 01 — Pastas: 01; 02; 03 e 04 
CAIXA 02 — Pastas: 05, 06 e 07 
CAIXA 03 Pastas: 08; 09; 10 e 11 
CAIXA 04— Pastas: 12; 13 e 13.1 
CAIXA 05— Pastas: 14; 15 e 16 
CAIXA 06— Pastas: 17 e 18 
CAIXA 07 — Pastas: 19 e 20 
CAIXA 08 — Pastas: 21 e 22 
CAIXA 09 — Pastas: 23; 24 e 25 
CAIXA 10— Pastas: 26; 27 e 28 
CAIXA 11 — Pastas: 29; 30e 31 
CAIXA 12— Pastas: 32; 33 e 34 
CAIXA 13— Pastas: 35; 36 e 37 
CAIXA 14 — Pastas: 38; 39 e 40 
CAIXA 15— Pastas: 41; 42 e 43 
CAIXA 16— Pastas: 44; 45 e 46 
CAIXA 17— Pasta: 47 

OBSERVAÇÃO 
CAIXA 18— Materiais, cópias e DVD'S 

CAIXA 01 — AUDIÊNCIA PÚBLICA — 11/04/2007 
CENTRO ADMINISTRATIVO DE MINAS GERAIS 

Companhia de Desenvolvimento Económico 
de Minas Gerais • CODEMIG 

Comissão Permanente de Licitação - CPEI. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 8 de setembro de 2009 08:33 
Para: 	 'pt@advocaciageral.mg.gov.br  
Assunto: 	 Contratos para Defesa do Estado 

Prioridade: 	 Afta 

Publicação extratos 
de contrat... 

41,ra. Jussara Simone Pignolati, 

Estamos enviando em anexo, em arquivo pdf a publicação dos extratos de contratos 
firmados para execução da obra do Centro- Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Atenciosamente, 

Conceição Sales 
Comissão Permanente de Licitação - CPEL 
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 
(Tel: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1331 

cpel@codemig.com.br  

	Mensagem original 	 
De: Suely Izabel Correa Lima 
Enviada em: terça-feira, 1 de setembro de 2009 15:38 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: ENC: Contratos para Defesa do Estado 

dikrioridade: Alta 
IMF 

Conceição, 
Fineza "scanear" cópia da publicação do resultado final da Concorrência 05/07 e 
encaminhar para a Jussara. 
Grata 

Suely Izabel Correa Lima 

SAJUC - Secretaria de Assuntos Jurídicos 

CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 

( Tel: +55 (31) 3207-8959 e Fax: +55 (31) 3273-3813 

* suelycorrea@codemig.com.br  

1 
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	Mensagem original 	 
De: pt@advocaciageral.mg.gov.br  [mailto:pt@advocaciageral.mg.gov.br]  
Enviada em: quarta-feira, 5 de agosto de 2009 15:50 
Para: Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: Contratos para Defesa do Estado 
Prioridade: Alta 

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2009. 

Prezada Procuradora 
Dra. Suely 

Ref.: 	Processo: 00995/2009/021/03/00/0-0 - 21 VT de BH 
Recite.: Joaquim Diniz da Silva 
Recldo.: Estado de Minas Gerais 

Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria, que o ESTADO DE MINAS GERAIS foi notificado 
para os termos da reclamação trabalhista acima referenciada, com audiência designada 
para o dia 09/09/09 (cópia anexa). 
Isto posto, solicito a Vossa Senhoria, a gentileza de determinar o encaminhamento a 
esta Advocacia Geral, com a maior urgência possível, para servir de subsídios à defesa 

011io Estado, cópia dos contratos celebrados para as obras do Centro Administrativo. Certos do pronto atendimento, antecipamos agradecimentos. 

Jussara Simone Pignolati 

Procuradoria do Tesouro, Precatórios e Trabalho Avenida Afonso Pena, 1901 - 
Funcionários - Belo horizonte - MG - CEP 
30130.004 

Telefones: 3218.0765 e 3218.0766 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Suely Izabel Correa Lima 
Enviado em: 	 terça-feira, 1 de setembro de 2009 15:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 ENC: Contratos para Defesa do Estado 

Prioridade: 	 Alta 

Conceição, 
Fineza "scanear" cópia da publicação do resultado final da Concorrência 05/07 e 
encaminhar para a Jussara. 
Grata 

Suely Izabel Correa Lima 

SAJUC - Secretaria de Assuntos Jurídicos 

WODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG 

( Tel: +55 (31) 3207-8959 e Fax: +55 (31) 3273-3813 

suelycorrea@codemig.com.br  

	Mensagem original 	 
De: pt@advocaciageral.mg.gov.br  [mailto:pt@advocaciageral.mg.gov.br]  
Enviada em: quarta-feira, 5 de agosto de 2009 15:50 
Para: Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: Contratos para Defesa do Estado 
Prioridade: Alta 

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2009. 

Prezada Procuradora 
Suely 

Ref.: 	Processo: 00995/2009/021/03/00/0-0 — 21 VT de BH 
Recite.: Joaquim Diniz da Silva 
Recldo.: Estado de Minas Gerais 

Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria, que o ESTADO DE MINAS GERAIS foi notificado 
para os termos da reclamação trabalhista acima referenciada, com audiência designada 
para o dia 09/09/09 (cópia anexa). 
Isto posto, solicito a Vossa Senhoria, a gentileza de determinar o encaminhamento a 
esta Advocacia Geral, com a maior urgência possível, para servir de subsídios à defesa 
do Estado, cópia dos contratos celebrados para as obras do Centro Administrativo. 
Certos do pronto atendimento, antecipamos agradecimentos. 

Jussara Simone Pignolati 

Procuradoria do Tesouro, Precatórios e Trabalho Avenida Afonso Pena, 1901 — 
Funcionários — Belo horizonte — MG — CEP 
30130.004 

Telefones: 3218.0765 e 3218.0766 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 pt@advocaciageratmg.gov.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 8 de setembro de 2009 09:28 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Contratos para Defesa do Estado 

ATT01545.txt (547 
B) 

Sua mensagem 

Para: pt@advocaciageral.mg.gov.br  
Assunto: Contratos para Defesa do Estado 
Enviar: Ter, Setembro 8, 2009 8:32 am 

Está mostrada em Ter, Setembro 8, 2009 9:28 am 

• 

1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Of. 1784/2009 - SEC/PLENO 
	

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2009. 

Prezado Senhor, 

Por ordem do Ex. 	Sr. Conselheiro-Presidente Wanderley 

Ávila, encaminho a V.S.a cópia do v. Acórdão relativo à decisão prolatada nos autos de 

n.° 739344: piiblicadó no "Minas Gerais" de 11/02/2009. 

Atenciosamente, ' 

Marc ni Augu o F. de 	raga 
Dire 
	

Secretaria-Geral 

Sr.' 
OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO 
Diretor Presidente da CODEMIG 
Rua Aimorés, 1697 
30140-071 — BELO HORIZONTE - MG 

JPA/rsm 

 

Secretaria do Pleno - Av. Raja Gabaglia, 1.315, 1. subsolo 

Luxemburgo - BLI/MG - CEP 30380-435 

se epleno@lee.mg.gov.br  

PC1/Ofícios 



'1/4\ e_ c- 	cx.( 

CA9"±c Lf -aroP 
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Vsd‘d  

Com mento Económico 
CODEMIG 

Lima 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

REPRESENTAÇÃO N. 739344, com pedido de suspensão do certame, formulada pela 
Empresa Comercial Engenharia Ltda., relatando a ocorrência de possíveis irregularidades no 
edital da Concorrência Pública n. 05/2007 promovido pela Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais — CODEMIG, cujo objeto é a contratação de empresa para 
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação 
de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais, com valor estimado em R$898.307.368,12 (oitocentos e noventa e 
oito milhões, trezentos e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos), 
considerando-se a soma dos lotes 1, 2 e 3, que compõem o objeto licitado. 

Interessado: Oswaldo Borges da Costa Filho, Diretor-Presidente da CODEMIG. 

Procurador da Representante: Wilman Elias Salomão, OAB/MG 7057. 
: 

Ementa: Representação, com pedido de suspensão ao certame — Edital de 
Concorrência Pública n. 05/2007 — CODEMIG — Obras de implantação do 
Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais — Configuração da 
improcedência da representação, relativamente aos itens impugnados — 
Cumprimento da missão constitucional deste Tribunal — Resguardado a esta 
Corte o direito de, em função de elementos supervenientes, proceder a novo 
exame da matéria -- Arquivamento dos autos — Art. 222, parágrafo único do 
ÉITCMG — Ciência da decisâ'o ao Representante e à Representada. 

ACORDA() 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 739344, ACORDAM os Exmos. 
Srs. Conselheiros do Tribunal Pleno, incorporado neste o relatório, na' conformidade das notas 
taquigráficas, por unanimidade, diante das razões expendidas no voto do Relator, nos termos 
do parágrafo único do art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal, em determinar o 
arquivamento dos autos, haja vista que restou configurada, relativamente aos itens 
impugnados, a:improcedência da representação, tendo sido cumprida a missão constitucional 
deste :Tribunal, ficando, contudo, resguardado a esta Corte o direito de, em função de 
elementos supervenientes, proceder a novo exame da matéria. Determinam, ainda, que seja 
dada ciência do teor desta decisão ao Representante e à Representada. 

Plenário Governador Milton Campos, 15 de outubro de 2008. 

 

, Presidente 
ELMO BRAZ 

ANTÔNIO CAkLOS ANDRADA 

 

, Relator 

 

FG/OMC/MLG 

CERTIDÀ'CV--k-v  
Certifico que o "Minas Gerais" de  i i / 	 
publicou o Acórdão supra para ciência das partes. 

Tribunal de Contas, aos 	 0,4 (199 

t2,1,; --Y 
COORDENADORIA DE ÁREA DE ACÓRDÃO 
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Of. 1784/2009 - SEC/PLENO 	AR 

Il." Sr. 
OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO 
Diretor Presidente da CODEMIG 
Rua Aimorés, 1697 
30140-071 — BELO HORIZONTE - MG 

Código 108 



Osw 
Dire or Presiden e 

ilho 
EMIG 

iCCODEMIG 
Companhia de °esmoi... EcarAmto de Mines Gerais 

COPIA 

CC.CODEMIG.PRES. 103 /2008. 
Belo Horizonte, 16 de outubro de 2008. 

limo Sr. 
Eng. Cláudio de Castro Lustosa 
Componente Eletrônica Ltda 
CAPITAL 

Prezado Senhor, 

Em atenção às solicitações de fornecimento de cópia do edital da Concorrência 05/2007 
que teve por objeto a contratação das obras e serviços de engenharia de implantação 
do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, protocolizadas em 15.09, 03.10 e 
14.10.08, informamos que o processo licitatório foi encerrado, com publicação dos 
extratos dos contratos dela decorrentes publicados em 05.12.07. 

Foram contratados os Consórcios formados pelas empresas Construções e Comércio 
Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara 
Engenharia S/A para o lote 1, pelas empresas Construtora Norberto Odebrecht S/A, 
Construtora OAS Ltda, Construtora Queiroz Gaivão S/A para o lote 2 pelas empresas 
Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello 
S/A para o lote 3. 

Informamos, outrossim que referidas contratadas, em face do regime de execução 
contratual, são as responsáveis pela aquisição dos materiais necessários às obras e 

s objeto dos contratos. 

1 

Rua Aimorés, 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  

ncioàmente, 
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Mr./moo 

tlisiness 
Partner 

ealug;4 
(CANAL 	 AUTORIZADO 

FURUKAWA C 
Componente 

Infoeenter 

Rua Guajajaras, 602 — Centro 
CEP: 30180-100 - Belo Horizonte/MG 
Tel.: (31) 3516-9904 Fax: 3516-9909 

CNPJ 21.124.391/0001-26 
1.E. 062.288733.0046 

www.componente.com.br  

N/Ref.: 25-REDE-01-14102008 

Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2008 

À 
CODEMIG — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua Aimorés, 1697 - Bairro de Lourdes 
Belo Horizonte - MG - CEP 30140-071 

At.: Comissão de Licitação 

Ass.: EDITAL CONCORRÊNCIA 05/2007 (Contratação, em regime de empreitada por preço global, 
da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de 
equipamentos esisternas necessários à implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.) 

Prezados Senhores, 

A COMPO:JENTE ELETRÔNICA LTDA, estabelecida e domiciliada a Rua Guajajaras, 602, 
Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o no. 21.124.391/0001-26, por seu representante 
legal infra assinado, reiterando os pedidos protocolados em 15.09.2008 e 03.10.2008, vem 
solicitar à V.Sas. cópia em meio eletrônico (DVDs) do Edital supra citado, em especial das 
planilhas referente ao escopo da contratação. 

Atenciosamente, 

rifEng. 	udi de Castro 
COMPONENTE ELETRÔNICAITDA 
Diretor de Tecnologia 

DADOS: 
COMPONENTE ELETRÔNICA LTDA 
Rua Guajajaras, 602 — Centro 
CEP: 30180.100 - Belo Horizonte/MG 
Tel.: (31) 3516-9999 
Fax (31) 3512-9909 
www.componente.com.br  
CNPJ 21.124.391/0001-26 
1.E 062.288.733-0046 

• 
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estacon 
ENGENHARIA S.A. 

ILMO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 

Ref.: Concorrência Pública n° 05/2007 — Processo Interno: 265/07 

Ass.: SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE SEGURO-GARANTIA 

Estacon Engenharia S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 

04.946.406/0001-12, com escritório em São Paulo/SP, na Alameda Campinas, n° 463 — 14° 

andar — Jardim Paulista, através de seu representante legal, infra-assinado, vem requerer de 

V.Sas. a devolução do seguro-garantia 7.45.0052151 emitida pela UBF Garantias & Seguros 

S.A., no valor de R$ 3.597.609,89, depositada para participação na concorrência 05/2007 — 

Lote 3. 

Nestes termos 

Pede Deferimento. 

São Paulo, 21 de julho de 2.008. 

r ' 

PAU,  Rçrt T:10 LIMA 

5upinIemicr.t3 de Negócios 

NOVO ENDEREÇO 
Alameda Campinas n.° 463 
14.° Andar - CEP 01404-902 

Jardim 
Paulista4 —WC/ 

rnr 

De,Y  
Rua da Consolação, 247-122 andar -Tel.: (11) 2142-9333 Fax: (11) 2142-9305 - CEP 01301-903 - São Paulo - SP 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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São Paulo, 21 de 	de 2.008. 

NI NG_Â 7  / 

Cie'',  PC-110 10G!.7,10 LIMA 
35.32U•D 

SIvrinicadocto de Negócios 

estacon 
ENGENHARIA S.A. 

• ILMO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 

Ref.: Concorrência Pública n° 05/2007 — Processo Interno: 265/07 

Ass.: SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE SEGURO-GARANTIA 

Estacon Engenharia S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 

04.946.406/0001-12, com escritório em São Paulo/SP, na Alameda Campinas, n° 463 — 14° 

andar — Jardim Paulista, através de seu representante legal, infra-assinado, vem requerer de 

V.Sas. a devolução do seguro-garantia 7.45.0052152 emitida pela UBF Garantias & Seguros 

S.A., no valor de R$ 3.359.839,93, depositada para participação na concorrência 05/2007 — 

Lote 2. 

Nestes termos 

Pede Deferimento. 

r
OD

t  
\. 

NOVO ENDEREÇO 
Alameda Campinas n.° 463 
14.° Andar - CEP 01404-902 

Jardim Paulista - SP 

Rua da Consolação, 247 - 122 andar - Tel.: (11)2142-9333 Fax: (11)2142-9305 - CEP 01301-903 - São Paulo - SP 
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CODENIIG 
Companhia de Desenvolvimento Económico da "fina Gerais 

ices 7.45.0052152 

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 

411 

	

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

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas ESTACON ENGENHARIA S/A e 
BLOKOS ENGENHARIA LTDA , a garantia da proposta para participação da 
licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e 
nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), ref 	 alor 
do orçamento do LOTE 2, representada pelos seguros garantia ap 
3.359.839,93), 7.45.0052170 (R$ 150.000,00) da UBF Garantias 
originais ficam em poder da CODEMIG. 

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

Companhia e DesenvoW anta Econômico 
nas c,Gerais ODEMIG 

Ana Lucia Gon m da Costa 
Gerência de Finanças e ontabilidade - GEr' 

  

Recebi a p ice acima mencionada 
Marilde aria Parreira Monteiro 
M1 525 641 

  

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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ICCODEMEG 
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 

Ao 
Banco Bradesco S.A 
Setor de Fianças 
Cidade de Deus, Vila Yara 
Osasco — SP 

Carta de Fiança: 
Primeiro Termo de Aditamento à Carta de Fiança n° 2.025.796-2 — Banco Bradesco S.A 
Endosso n° 000001 da apólice 069982007000307450011626 — Código Resseguro n° 751249 — 
Áurea Seguros S/A 
Endosso n° 000002 da apólice 069982007000307450011626 — Código Resseguro n° 751249 — 
Áurea Seguros S/A 

Primeiro Termo de Aditamento à Carta de Fiança n° 2.025.797-0— Banco Bradesco S.A 
Endosso n° 000001 da apólice 069982007000307450011627 — Código Resseguro n° 751250 — 
Áurea Seguros S/A 
Endosso n° 000002 da apólice 069982007000307450011627 — Código Resseguro n° 751250 — 
Áurea Seguros S/A 

Endosso n° 000001 da apólice 069982007000307450011623 — Código Resseguro n° 751246 — 
Áurea Seguros S/A 
Endosso n° 000002 da apólice 069982007000307450011626 — Código Resseguro n° 751246 — 
Áurea Seguro:- S/A 
Primeiro Termo de Aditamento à Carta de Fiança n°2.025.795-4 — Banco Bradesco S.A 

Afiançada CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A. - CNPJ 61.522.512/0001-02 

Declaramos que os originais dos documentos relacionados, foram apresentados para habilitação 
e integram o processo licitatório Concorrência Pública 05/2007 na forma do artigo 38, inciso IV da 
Lei de Licitações, pelo que deverão ser mantidos nos autos do processo. 

Declaramos, outrossim, que os aditamentos e endossos dizem respeito a garantias já devolvidas 
aos segurados relativas a participação na licitação em referência que já se encontra encerrada. 

Autorizamos o Banco Bradesco, fiador, a proceder a baixa dos Endossos e das Cartas de Fiança 
em referência, diante do cumprimento de todas as obrigações assumidas pela afiançada e 
garantidas pelas fianças e endossos. 

Declaramos que o Banco Bradesco está isento de toda e qualquer obrigação assumida, 
decorrente das Cartas de Fiança 	ossos em questão. 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro 

OSW 	 FILHO 
da CODE 

\Ir4s.0•6.,~ %•\)..c\'0,-,  

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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(MODELO DE TERMO DE EXONERACAO) 
	

Page 1 of 2 

Suely izabel Correa Lima 

De: 	Eduardo de Camargo Silva [eduardo.camargo@camargocorrea.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 21 de janeiro de 2008 12:11 
Para: 	Suely lzabel Correa Lima 
Assunto: MODELO DE TERMO DE EXONERACAO BRADESCO 
Prioridade: Alta 

Dra. Suely, 

Solicito verificar a possibilidade de emissão do Termo de Exoneração anexo. 
Trata-se do endosso que ficou preso à nossda proposta original para o Centro Admoinistrativo. 
SDS 
Eduardo de Camargo e Silva 

(MODELO DE TERMO DE EXONERACAO) 

Ao 

Banco Bradesco S.A. 
Setor de Fianças 
Cidade de Deus, Vila Yara 
Osasco - SP 

Ref.: Carta de Fiança número 	 
Afiançada 	  

Pelo presente, autorizamos esse Banco, fiador, a proceder a baixa da Carta de Fiança em 

ik referência, diante do cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Afiançada, garantidas 
por aquela fiança. 

Declaramos, outrossim, que esse Banco fiador esta isento de toda e qualquer obrigação 
assumida, decorrente da Carta de Fiança em questão. 
Atenciosamente. 

(identificar beneficiário: nome e CNPJ(PJ) ou CPF(PF) 

OBSERVAÇÕES: 
a) reconhecer as firmas do Beneficiário em Cartório ou abonar na 

8/2/2008 
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(MODELO DE TERMO DE EXONERACAO) 	 Page 2 of 2 

Agência Bradesco em que for correntista; 

b) anexar procuração, ata da assembléia e estatuto/contrato social do 
Beneficiário para comprovar os poderes das pessoas que assinarem o 
Termo de Exoneração. 
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 
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 indivíduo 
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 del 
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. 
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. 

8/2/2008 
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CODEMIG - PROTOCOLO 30-Jan-2008-13:52-014T443-V14 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP — CONVAP - FERREIRA GUEDES 

limos. Srs. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais - CODEMIG 
e 
Suely Isabel Correa Lima 
Presidente da Comissão de Licitação da Concorrência n° 05/2007, 
da CODEMIG 

Ref.: Edital de Concorrência n° 05/2007 
Encaminhamento de Endosso de Garantia e Prorrogação da Vigência da 
Validade das Propostas Comerciais 

Prezados Senhores: 

Encaminhamos em anexo os endossos atinentes à garantia da 
proposta do Consórcio signatário para a concorrência acima referida, bem como 
carta prorrogando a vigência das Propostas Comerciais dos 03 (três) lotes. 

Ressaltamos a necessidade de que essa garantia seja 
mantida em poder da CODEMIG até o julgamento final das medidas propostas pelo 
Consórcio contra os atos praticados na licitação, tal como já havia sido 
determinado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Agravo de Instrumento n° 
1.0024.07.772705-5/001. 

Assim, até o julgamento definitivo da medida judicial e 
dos demais procedimentos instaurados em face da inabilitação do Consórcio 
signatário, a garantia da proposta - e igualmente a proposta comercial 
apresentada pelo Co 	atário - devem permanecer em poder da CODEMIG, sob 
sua guarda e res 

Consórcio nstrucap/Convap/Ferreira Guedes 

Sua. ,abarcos Paleita 
mEm3premean.fwing~ 

Ropmentento do COn2ÓrCi0 

Rua Bela Cintra, n° 24- 10  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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CODEMIG - ROTOCCLO 30-Jan-2008-1352-01443-V15 

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 kr 05/2007 
PROCESSO INTERNO N° 265/07 
LOTE 01 

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 n° 17.250.986/0001-50 e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n* 61.099.826/0001-44, estabelecido em São Paulo, Capital, na Rua Bela 
Cintra, n* 24- 10  andar, pela presente informamos que estamos prorrogando nossa 
proposta comercial referente ã concorrência acima por mais 120 (Cento e Vinte) 
dias contados á •artir o- 17.01.2008, permanecendo inalteradas as demais 
condições de no a pr000sta in lusive a data base de referencia dos preços. 

São Paulo, 2 de neiro de 2. 08. 

Susana Cabarcos Padetta 
REAISP 146.6001D. RO Ne ii.S16.967-X 
Representante do Consórcio 

Rua Bela Cintra, n° 24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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DNEIIG — ROTULO 30-4n-2OO2-13g52-014443—V16 

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 N* 05/2007 
PROCESSO INTERNO N* 265/07 
LOTE 02 

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 n 17.250.986/0001-50 e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 61.099.826/0001-44, estabelecido em São Paulo, Capital, na Rua Bela 
Cintra, n° 24- 1° andar, pela presente informamos que estamos prorrogando nossa 
proposta comercial referente ã concorrência acima por mais 120 (Cento e Vinte) 
dias contados á de 17.01.2008, permanecendo inalteradas as demais 
condições de n 	clusive a data base de referencia dos preços. 

Susana C,abarcos Pawietta 
EN$PN' 146.5.30/D - RO N' .61.987-X 

entanto do Consórcio 

Rua Bela Cintra, n° 24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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CODEMIG - PROTOCPLO 30-Jan-2008-13:52-011113-W7 

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 N* 05/2007 
PROCESSO INTERNO N° 265/07 
LOTE 03 

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 n° 17.250.986/0001-50 e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n" 61.099.826/0001-44, estabelecido em São Paulo, Capital, na Rua Bela 
Cintra, n° 24- 1° andar, pela presente informamos que estamos prorrogando nossa 
proposta comercial referente à concorrência acima por mais 120 (Cento e Vinte) 
dias contados á part. 	17.01.2008, permanecendo inalteradas as demais 
condições de nossa op ta in usive a data base de referencia dos preços. 

São Paulo, 29 e ia iro de 2.0 8. 

Susana Cabarcos Pawleita 
C. EMP 14.60/D - RO IC 

epreeentote do Con&cio 

Rua Bela Cintra, n' 24- 1" andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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Controle Interno: 009A3406DF47 
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, 

podem ser verificados no endereço www.pottencial.com.br/autenticidade.  

TERMO ADITIVO N°. 450375 

PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DA 
CARTA DE FIANÇA N°. 395745 

Pelo presente termo, o BANCO POTTENCIAL S.A., com sede em Belo Horizonte/MG, à Av. 
Afonso Pena, 4100 - 12°. andar - Cruzeiro, inscrito no CNPJ sob o n°. 00.253448/0001/17, por 
seus representantes infra-assinados, vem prorrogar o vencimento para o dia 09/04/2008 da fiança 
prestada em 2818/2007, à empresa CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SIA, 
estabelecida à RODOVIA MG 10, KM 24,3 — ANGICOS — VESPASIANO/MG, inscrita no CNPJ 
sob o n° 17.250.986/0001-50, no valor de R$17.260,00 (dezessete mil, duzentos e sessenta 
reais), destinada à garantia de participação na Concorrência n°. 05/2007 - Lote 01, objetivando 
obras de infra-estrutura compostas de Terrapienagem, Drenagem Superficial, Irrigação, Meio 
Ambiente, Redes Externas, Paisagismo, Pavimentação, Praça Cívica, e Palácio do Governo, tendo 
como beneficiária a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG. 

Permanecem inalterados todos os demais termos e condições estabelecidos na mencionada 
Carta de Fiança que não colidirem com este Termo Aditivo. 

Belo Horizonte, 29 de Janeiro de 2008. 

BANCO POTTENCIAL S.A. 

Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 
Ali 1° • Fica institulda a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurldica de 

documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de 
transações eletrônicas seguras. 

_ 
- • BANCO POTTENCIAL S.A. 

AV. AFONSO PENA, 4100. 120  ANDAR • B. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG 
CEP '30130 00 	(3 ) 2121 7788 • v~.0ottencial.corn.br 
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P 0 t NCIAL 
Controle Interno: 009A3406DF47 

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, 
podem ser verificados no endereço www.pottencial.com.br/autenticidade.  

TERMO ADITIVO N°. 450375 

PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DA, 
CARTA DE FIANÇA N°. 395745 

r_D 
8 	Pelo presente termo, o BANCO POTTENCIAL S.A., com sede em Belo Horizonte/MG, à Av. 

Afonso Pena, 4100 - 12°. andar - Cruzeiro, inscrito no CNPJ sob o n°. 00.253.448/0001/17, por 
seus representantes infra-assinados, vem prorrogar o vencimento para o dia 09104/2008 da fiança 
prestada em 28/8/2007, à empresa CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, 

• 
estabelecida à RODOVIA MG 10, KM 24,3 — ANGICOS — VESPASIANO/MG, inscrita no CNPJ 
sob o n° 17.250.986/0001-50, no valor de R$17.260,00 (dezessete mil, duzentos e sessenta 
reais), destinada à garantia de participação na Concorrência n°. 05/2007 - Lote 01, objetivando 
obras de infra-estrutura compostas de Terraplenagem, Drenagem Superficial, Irrigação, Meio 
Ambiente, Redes Externas, Paisagismo, Pavimentação, Praça Cívica, e Palácio do Governo, tendo 
como beneficiária a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG. 

Permanecem inalterados todos os demais termos e condições estabelecidos na mencionada 
Carta de Fiança que não colidirem com este Termo Aditivo. 

Belo Horizonte, 29 de Janeiro de 2008. 

BANCO POTTENCIAL S.A. 

• 
Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 

At 1° • Fica instituiria a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurldica de 
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de 
transações eletrônicas seguras. 

BANCO POTTENCIAL. S.A. 
	 Av. AFONSO PENA; 4100. 120  ANDAR • 8. CRUZEIRO • BELO HORIZONTE • MG 

CEP 30130 009 • TEL.; (31) 2121 7788 • winrw.pottencial.corn.br  
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POttENC IAL 

Controle Interno: 009A3406DF4F 
A autenticidade do presente documento, bem corno o arquivo em forma eletrônica, 

podem ser verificados no endereço www.pottencial.com.br/autenticidade.  

TERMO ADITIVO N°. 450383 

PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DA 
CARTA DE FIANÇA N°. 395743 

Pelo presente termo, o BANCO POTTENCIAL S.A, com sede em Belo Horizonte/MG, à Av. 
Afonso Pena, 4100 - 12°. andar - Cruzeiro, inscrito no CNPJ sob o n°. 00.253448/0001/17, por 
seus representantes infra-assinados, vem prorrogar o vencimento para o dia 09/04/2008 da fiança 
prestada em 28/08/2007, à empresa CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SIA, 

• 
estabelecida à RODOVIA MG 10, KM 24,3 — ANGICOS — VESPASIANO/MG, inscrita no CNPJ 
sob o n° 17.250.986/0001-50, no valor de R$35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais), destinada à 
garantia de participação na Concorrência n° 05/2007 - Lote 02, objetivando obras da Secretaria 
Prédio - 1, tendo como beneficiária a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 
MINAS GERAIS - CODEMIG. 

Permanecem inalterados todos os demais termos e condições estabelecidos na mencionada 
Carta de Fiança que não colidirem com este Termo Aditivo. 

Belo Horizonte, 29 de Janeiro de 2008. 

BANCO POTTENCIAL S.A. 

Documenta assinado por meio digital, conforme MP 2200 de 24/08/2001, que Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 
Art 1° • Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade juddica de 

documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de 
transações eletrônicas seguras. 

BANCO POTTENCIAL S.A. 
: : . Av: AFONSO PENA. 4109. 12' ANDAR • 13 CRUZEIRO • BELO HORIZONTE. MG 

CEP 30130 009 • TEL . (31,2121 7788 • Www.pottencial.com.br  
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SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PUBLICAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

APÓLICE No 7.45.0052146 
ENDOSSO: 000001 

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉS, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNPJ sob o 
número 019791581/0001-55 

TOMADOR: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A com sede à Rua: Bela Cintra, n° 
24 - 1° andar, São Paulo, SP, inscrito no CNID3 sob o número 61584223/0001-38 

Pelo presente endosso, conforfrie solicitação do Tomador, fica prorrogado o prazo do seguro da presente 
apólice como segue: 

De: 	03/09/2007 a 31/01/2008 

Para: 03/09/2007 a 29/06/2008 

Ratificam-se todos os demais termos e condições da apólice que não tenham sido modificados pelo 
presente instrumento de endosso. 

Documento: 067692008005107450052146000001 Controle: 26041 

São Paulo, 29 de Janeiro 'de 2008 

UBF G ranhas & Seguros S.A. 

Corretor: AD CORRETORA DE SEGUROS LTDA ( BAURU) (2952610208744) 

UBF Garantias & Seguros S. A. 
Rua São Tomé, 86 - 20° andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil 
Tel: (55 11) 3055 6600- Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br  - www.ubf.com.br  
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso 
foi corretamente registrado no sue da SUSEP - www—CVusep.go.v:br 
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SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PUBLICAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

APÓLICE No 7.45.0052145 
ENDOSSO: 000001 

4111 	SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉS, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNP) sob o 
número 019791581/0001-55 

TOMADOR: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A com sede à Rua: Bela Cintra, no 
24 - 10  andar, São Paulo, SP, inscrito no CNP] sob o número 61584223/0001-38 

• 

Pelo presente endosso, conforme solicitação do Tomador, fica prorrogado o prazo do seguro da presente 
apólice como segue: 

De: 	03/09/2007 a 31/01/2008 

Para: 03/09/2007 a 29/06/2008 

Ratificam-se todos os demais tehos e condições da apólice que não tenham sido modificados pelo 
presente instrumento de endosso. 

• 	Documento: 067692008005107450052145000001 Controle: 260418 

São Paulo, 29 de Janeiro de 2008 

Garantias & Seguros S.A. 

Corretor: AD CORRETORA DE SEGUROS LTDA ( BAURU ) (2952610208744) 

   

UBF Garantias & Seguros S. A. 
Rua São Tomé, 86 - 200  andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil 
Tel: (55 11) 3055 6600 - Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br  - www.ubf.com.br  
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso 
foi corretamente registrado no sue da SUSEP - ww3V:".iusep.gdv.br 
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DEREGISTRO CIVIL DAS PESSOArrArAlSrilta7W"nW 1.51,1arti 
DO 39i°, UBDISTMTO; VILA NIÁDALERA'? ,tS! AL`SPAn. ággtwiãe Ay,Brig. Fari Limy1675JCE9: 0149,0*VFon: (1081'49001 15!,61,301111111 

De: 	03/09/2007 a 31/01/2008 

Para: 03/09/2007 a 29/06/2008 

Ratificam-se todos os demais ternrios e condições da apólice que não tenham sido modificados pelo 
presente instrumento de endosso. . 

Documento: 067692008005107450052147000001 Controle: 2604184 

São Paulo, 29 de Janeiro de 2008 

UBF G antias & Seguros SA. 

SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PUBLICAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

APÓLICE No 7.45.0052147 
ENDOSSO: 000001 

1110 	
SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉS, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNPJ sob o 
número 019791581/0001-55 

TOMADOR: CÓNSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A com sede à Rua: Bela Cintra, no 
24 - 10  andar, São Paulo, SP, inscrito no CNP.) sob o número 61584223/0001-38 

Pelo presente endosso, conforme solicitação do Tomador, fica prorrogado o prazo do seguro da presente 
apólice como segue: 

Corretor: AD CORRETORA DE SEGUROS LTDA ( BAURU ) (2952610208744) 

UBF Garantias & Seguros S. A. 
Rua São Tomé, 86- 20° andar - Vila Olímpia -São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil 
Tel: (55 11) 3055 6600- Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br.  www.ubf.com.br  
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso 
foi corretamente registrado no sim da SUSEP - www.susep.gOv.br  

*f 

   



r 

• 

1 



•I,  OFICIAL: DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS,NATURAIS ..,1  ,..éj„,.  
DO 39.SUBDISTR1TO VILA MAU El4ALCAPiiAL,  SP 	 ,,In.raje, 
Av. Brig. Faria Lima',1615 1:C4 0145.2.00t).Fon (11) 5919-9900 (0)64700.  

Ana Car una de Souza 
Preposta 

Garantias 

. 	/ • 
Recentrço- 
Wile.;Ofâ; MO/ 

• 
,'"`Ad'Pát 4,. 

• • 

, 
fihrias 	FÉ.GIISNE:Mt.t118-27 , 

Io jib
. da\Ierdde, j 

• „ 

SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PUBLICAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

APÓLICE No 7.45.0052156 
ENDOSSO: 000001 

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 

• 
CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉS, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNP3 sob o 
número 019791581/0001-55 

TOMADOR: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A com sede à Rua: Caçapava, no 49 - 10  andar - 
conj. 11, São Paulo, SP, inscrito no CNP] sob o número 61099826/0001-44 

Pelo presente endosso, confoime solicitação do Tomador, fica prorrogado o prazo do seguro da presente 
apólice como segue: 

De: 	03/09/2007 a 31/01/2008 • 

Para: 03/09/2007 a 29/06/2008 

Ratificam-se todos os demais termos e condições da apólice que não tenham sido modificados pelo 
presente instrumento de endosso.) 

Documento: 067692008005107450052156000001 Controle: 26041845 

• São Paulo, 29 de Janeiro 2008 

Corretor: AD CORRETORA DE SEGUROS LTDA ( BAURU ) (2952610208744) 

UBF Garantias & Seguros S. A. 
• Rua São Tomé, 86 - 200  andar - Vila Olímpia -São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil 

Tel: (55 11) 3055 6600 - Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br  - www.ubf.com.br  
• Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso 

foi corretamente registrado no sue da SUSEP - www—.;usep.gjv:br 
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De: 	03/09/2007 a 31/01/2008 

Para: 03/09/2007 a 29/06/2008 

Ratificam-se todos os demais terríms e condições da apólice que não tenham sido modificados pelo 
presente instrumento de endosso. 

- 

- e 
Documento: 067692008005107450052157000001 Controle: 2604 

São Paulo, 29 de janeiro de 2008 

arantias & Seguros S.A. U F 

SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PUBLICAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

APÓLICE No 7.45.0052157 
ENDOSSO: 000001 

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉ, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNP] sob o 
número 019791581/0001-55 

TOMADOR: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A com sede à Rua: Caçapava, n0  49 - 1° andar - 
conj. 11, São Paulo, SP, inscrito no CNP.] sob o número 61099826/0001-44 

Pelo presente endosso, conforme solicitação do Tomador, fica prorrogado o prazo do seguro da presente 
apólice como segue: 

Corretor: AD CORRETORA DE SEGUROS LTDA ( BAURU ) (2952610208744) 

UBF Garantias & Seguros S. A. 
. Rua São Tomé, 86- 20° andar - Vila Olímpia -São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil 

Te!: (55 11) 3055 6600- Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br  - www.ubf.com.br  
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso 
_foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.giiv.br  
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Ano drolina de Souza 
Preposta 

SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES PUBLICAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

• APÓLICE No 7.45.0052158 
ENDOSSO: 000001 

SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG com sede à RUA DOS AIMORÉ, 1697, BELO HORIZONTE, MG, inscrito no CNPJ sob o 
número 019791581/0001-55 

TOMADOR: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A com sede à Rua: Caçapava, n0  49 - 1° andar - 
conj. 11, São Paulo, SP, inscrito no CNPJ sob o número 61099826/0001-44 

Pelo presente endosso, confoi:me solicitação do Tomador, fica prorrogado o prazo do seguro da presente 
apólice como segue: 

De: 	03/09/2007 a 31/01/2008 

Para: 03/09/2007 a 29/06/2008 '. 
,s• • 

Ratificam-se todos os demais termos e condições da apólice que não tenham sido modificados pelo 
presente instrumento de endosso7;#1  

Documento: 067692008005i:07459052158000001 Controle: 2604184683 

São Paulo, 29 de Janeirjde 2008 
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UBF G = ntias & Seguros S.A. 

6£ 

Corretor: AD CORRETORA DE SEGUROS LTDA ( BAURU ) (2952610208744) 

UBF Garantias & Seguros S. A. 
Rua São Tomé, 86- 20° andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-080 - Brasil 
Tel: (55 11) 3055 6600 - Fax: (55 11) 3055 6601 - e-mail: ubf@ubf.com.br  - www.ubf.com.br  
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso 
foi corretamente registrado no site da SUSEP - wiriusep.go.v.br  
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: terça-feira, 11 de dezembro de 2007 14:44 

•Para: 	'drummondjose@ig.com.br' 

Assunto: 	Resposta e-mail José geraldo drumond 

Prioridade: Alta 

Sr. José Geraldo Drumond: 

Em atenção à solicitação de cópia da planilha de preços da Concorrência 05/2007 feita por e-mail em 
21.11.07, cujos termos foram reiterados em 06.12.2007, cumpre-nos comunicar que o processo 
licitatório foi encerrado com a homologação da licitação pelo Presidente da Empresa , publicada em 
20.11.07. Não compete à Comissão de Licitação, em face de tanto, atender à referida solicitação, que 
deverá ser encaminhada por oficio protocolizado na sede da CODEMIG e endereçado ao seu Diretor 
Presidente. 

Atenciosamente, 

Suely Izabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
Concorrência 05/07. 

• 

11/12/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

' De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 11 de dezembro de 2007 14:44 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

EI 
ATT50324.bd (393 Resposta e-mail 

13) 	josé gemido d— 
This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

drummondjose@ig.com.br  

• 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

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

Enviado em: quinta-feira, 6 de dezembro de 2007 16:20 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Fwd: Cópia das Planilha de Preços de Todos os Lotes dos ganhadores e Perdedores que 
são os mesmos já que cada consórcio ganhou um Lote. 

	Forwarded message 	 
From: Jose Geraldo Drummond <drummondjose@ig.com.br> 
Date: 21/11/2007 14:31 
Subject: Cópia das Planilha de Preços de Todos os Lotes dos ganhadores e Perdedores que são os 
mesmos já que cada consórcio ganhou um Lote. 
To: cpel codemig.com.br. 

Srta Suely Izabel , 
Gostaria que providenciasse as Cópias das Planilhas de Preços de todos os Lotes do Conslorcio 
Ganhador do Lote e dos Perdedores. 
Aproveito para solicitar a seghuintye informação de V.Sa. a saber: 
1)0s preços Orçados pela Codemig foram: 
a)Lote 1- R$ 172.562.386,02-Consórcio Ganhador-R$ 187.574.250,45 
b)Lote 2- R$ 350.983.993.17-Consórcio Ganhador-R$ 367.655.732,05 
c)Lote 3-R$ 374.760.986,93-Consórcio Ganhador-R$ 393.454.830,28 
Numa Licitação deste vulto é de se esperar que entre os concorrentes houvesse uma disputa para que 
os preços caissem (Vide Licitação da Linha Verde em que os preços cairam em Média 20%) e nesta 
Licitação os Preços subiram consideravelmente. O que o Governoi de Minas economizou com a 
Licitação porque a Proposta do Consórcio Norberto Odebrecht S?A.Construtora OAS e Construtora 
Queiroz Gaivão foram declassificadas no Lote 1 e o mesmo Consórcio foi vencedor do Lote 2(No 
lote 2 eles não esqueceram de apresentar a Planilha em papel e mídia eletronica)? 
Os Preços orçados ficaram para o Governo de Minas ,que a todo momento prega Gestão de 
austeridade e controle dos gastos públicos em valor a maior de aproximadamente R$51.000.000,00 o 
que daria para construir cerca de 2.000 casas Populares. 
Vou analisar documento por documento desta Licitação e se achar como já achei na Fase de 
Abertura de Documentação em que as mesmas Empresas foram inabilitadas em um lote e habilitadas 
em outros para no final cada uma ficar com um Lote vou as barras da Justiça e do Ministério Público 
por que isto tem de acabar em nosso Pais, Editais ssendo manipulados por Empreiteiras com 
exig—encias absurdas e nosso Pais precisando de tantas outras Obras emerg—enciais. 
Atenciosamente, 
José Geraldo Drummond 

21.11.07 

CC-Ministério Público 
Tribunal de Contas 
Governo de Minas 

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

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2007 08:03 

Para: 	Suely lzabel Correa Lima 

Assunto: 	ENC: Cópia das Planilha de Preços de Todos os Lotes dos ganhadores e Perdedores que 
são os mesmos já que cada consórcio ganhou um Lote. 

De: Jose Geraldo Drummond [mailto:drummondjose@ig.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 6 de dezembro de 2007 16:20 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Fwd: Cópia das Planilha de Preços de Todos os Lotes dos ganhadores e Perdedores que são os 
mesmos já que cada consórcio ganhou um Lote. 

• 	Forwarded message 	 
From: Jose Geraldo Drummond <drummondjose@ig.com.br> 
Date: 21/11/2007 14:31 
Subject: Cópia das Planilha de Preços de Todos os Lotes dos ganhadores e Perdedores que são os 
mesmos já que cada consórcio ganhou um Lote. 
To: cpel@codemig.com.br   

Srta Suely Izabel , 
Gostaria que providenciasse as Cópias das Planilhas de Preços de todos os Lotes do Conslorcio 
Ganhador do Lote e dos Perdedores. 
Aproveito para solicitar a seghuintye informação de V.Sa. a saber: 
1)0s preços Orçados pela Codemig foram: 
a)Lote 1- R$ 172.562.386,02-Consórcio Ganhador-R$ 187.574.250,45 
b)Lote 2- R$ 350.983.993.17-Consórcio Ganhador-R$ 367.655.732,05 
c)Lote 3-R$ 374.760.986,93-Consórcio Ganhador-R$ 393.454.830,28 
Numa Licitação deste vulto é de se esperar que entre os concorrentes houvesse uma disputa para que 
os preços caissem (Vide Licitação da Linha Verde em que os preços cairam em Média 20%) e nesta 4, Licitação os Preços subiram consideravelmente. O que o Governoi de Minas economizou com a 
Licitação porque a Proposta do Consórcio Norberto Odebrecht S?A.Construtora OAS e Construtora 
Queiroz Galvão foram declassificadas no Lote 1 e o mesmo Consórcio foi vencedor do Lote 2(No lote 
2 eles não esqueceram de apresentar a Planilha em papel e mídia eletronica)? 
Os Preços orçados ficaram para o Governo de Minas ,que a todo momento prega Gestão de austeridade 
e controle dos gastos públicos em valor a maior de aproximadamente R$51.000.000,00 o que daria 
para construir cerca de 2.000 casas Populares. 
Vou analisar documento por documento desta Licitação e se achar como já achei na Fase de Abertura 
de Documentação em que as mesmas Empresas foram inabilitadas em um lote e habilitadas em outros 
para no final cada uma ficar com um Lote vou as barras da Justiça e do Ministério Público por que isto 
tem de acabar em nosso Pais, Editais ssendo manipulados por Empreiteiras com exig—encias absurdas 
e nosso Pais precisando de tantas outras Obras emerg—enciais. 
Atenciosamente, 
José Geraldo Drummond 

21.11.07 

CC-Ministério Público 
Tribunal de Contas 
Governo de Minas 

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

De: 	Suely Izabel Correa Lima 
Enviado em: terça-feira, 11 de dezembro de 2007 12:23 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Cc: 	Marcelo Arruda Nassif 
Assunto: 	resposta e-mail josé geraldo drumond 

Conceição, 
Fineza mandar um e-mail da CPEL ao Sr. José Geraldo Drumond com os seguintes dizeres: 

- Em atenção à solicitação de cópia da planilha de preços da Concorrência 05/2007 feita por e-mail em 
21.11.07 cujos termos foram reiterados em 06.12.2007, cumpre-nos comunicar que o processo licitatório foi 
encerrado com a homologação da licitação pelo Presidente da Empresa publicada em 20.11.07. Não 
compete à Comissão de Licitação, em face de tanto, atender à referida solicitação, que deverá ser 
encaminhada por ofício protocolizado na sede da CODEMIG e endereçado ao seu Diretor Presidente. Suely 
lzabel Correa Lima - Presidente da Comissão Especial de Licitação da Concorrência 05/07. - 

Suely 

• 

• 

25/1/2008 





Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: terça-feira, 11 de dezembro de 2007 14:42 
Para: 	Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: 	Resposta e-mail josé geraldo drumond 

Sr. José Geraldo Drumond: 

Em atenção à solicitação de cópia da planilha de preços da Concorrência 05/2007 feita por e-mail em 
21.11.07, cujos termos foram reiterados em 06.12.2007, cumpre-nos comunicar que o processo 
licitatório foi encerrado com a homologação da licitação pelo Presidente da Empresa, publicada em 
20.11.07. Não compete à Comissão de Licitação, em face de tanto, atender à referida solicitação, que 
deverá ser encaminhada por oficio protocolizado na sede da CODEMIG e endereçado ao seu Diretor 
Presidente. 

Atenciosamente, 

Suely lzabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
Concorrência 05/07. 

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

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: terça-feira, 11 de dezembro de 2007 14:44 
Para: 	'drummondjose@ig.com.br' 
Assunto: 	Resposta e-mail josé geraldo drumond 
Prioridade: Alta 

Sr. José Geraldo Drumond: 

Em atenção à solicitação de cópia da planilha de preços da Concorrência 05/2007 feita por e-mail em 
21.11.07, cujos termos foram reiterados em 06.12.2007, cumpre-nos comunicar que o processo 
licitatório foi encerrado com a homologação da licitação pelo Presidente da Empresa, publicada em 
20.11.07. Não compete à Comissão de Licitação, em face de tanto, atender à referida solicitação, que 
deverá ser encaminhada por ofício protocolizado na sede da CODEMIG e endereçado ao seu Diretor 
Presidente. 

Atenciosamente, 

Suely Izabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
Concorrência 05/07. 

25/1/2008 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
, .„. 
De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 11 de dezembro de 2007 14:44 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1T50324.bit(393 Resposta mail 
13) 	joségmldod_ 

Thi's 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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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Oficio n 21348/2007 - SEC/2a Câmara 

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2007. 

prçzado  Senhor, 	
• 

, Por ordem do EXMO. Sr. Conselheiro-  Simão Pedro Toledo, 

Presidente.; da -2a- Câmara deste Tribunal, cientiftçó V. -Sa. da . decisão desta . 	 - 
Corte, prolatada na Sessão ,de 18/09/2007, referente aos aptos, de n° 

739344 T  .Representação formulada  pela Empresa Comercial de Engenharia 

acerca de .poasiveiá irregularidades no Edital da concorrência Pública 

n° 05/2007, promovida pela Companhia de Desenvolvimento Económico de 

Minas Gerais CODEMIG;; conforme Notas TaquigráfiCas -e Acórdão anexos 

por copia. 	 , 

-Atencioaamente, = 	- 	
. 

- Wagner Miia.r1d Rocha 
Diretor -dá Secretaria 

da 2' Câmara 

• 

Ilmo. Sr. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da CODEMIG 
Rua Aimorés, 1697 - Lourdes 
30140-071 - BELO HORIZONTE - MG 
CMC/JMOM 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SEGUNDA CÂMARA — SESSÃO: 18/9/07 

RELATOR: CONSELHEIRO ANTÔNIO CARLOS ANDRADA 

REPRESENTAÇÃO N° 739344 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

CONSELHEIRO ANTÔNIO CARLOS ANDRADA: 

Trago para deliberação deste Colegiado os presentes autos, que 

• 
versam sobre Representação, com pedido liminar de suspensão do certame, 

formulada pela Empresa Comercial de Engenharia Ltda., acerca de possíveis 

irregularidades ocorridas no Edital de Concorrência Pública n° 05/2007, promovida 

pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG. 

Após análise do ato convocatório, não restaram comprovados os 

apontamentos registrados pela Representante em sua exordial, razão pela qual 

indeferi o pedido liminar pleiteado, no dia 13/9/07, uma vez que a entrega das 

propostas estava designada para essa mesma data, conforme íntegra do despacho 

que submeto ao referendum dessa Câmara. 

Abaixo transcrevo: 

"Tratam os autos de Representação, com pedido liminar de suspensão 

do certame, formulada pela Empresa Comercial de Engenharia Ltda., 

acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Edital de 

Concorrência Pública n°05/2007, promovida pela Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG, tipo menor 

preço, em regime de empreitada por preço global, Processo Interno n°. 

267/07, cujo objeto é a contratação de empresa para execução das 

obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 

instalação de equipamentos e sistemas necessários para a 

implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, 

com valor estimado em R$ 898.307.368,12 (oitocentos e noventa e oito 

milhões, trezentos e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e doze 

centavos), considerando-se a soma dos lotes 1, 2 e 3, que compõem o 

objeto licitado. 
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O Representante, às fls. 03/05, manifesta sua objeção em relação às 

falhas do edital contidas no subitem 6.1.4 - Documentação Relativa à 

Habilitação Técnica, Lote — 1, por determinarem que o quantitativo de 

serviços a ser apresentado como comprovação de capacidade técnica 

esteja contido em 01 ou 02 contratos. Impugnou, também, exigência 

contida na alínea g do mesmo subitem, destinada às empresas 

consorciadas, por determinar que elas apresentem a sua 

documentação técnica isoladamente, sob pena de inabilitação do 

Consórcio. 

A documentação referente à presente Representação foi protocolizada 

neste Tribunal em 06/09/07, fl. 02, sendo autuada e distribuída a esta 

relatoria em 10/09/07, conforme consta à fl. 55. 

A entrega das propostas está marcada para o dia 13/09/07, sendo a 

abertura dos envelopes prevista para 17/09/07, às 10:00 horas, 

conforme consta na republicação de aviso de licitação à fl. 15. 

Esta relatoria, com fulcro no art. 222 do RITCMG, determinou o 

encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Área de Análise de 

Contratos e Instrumentos Congêneres — CAC/DAC, para que 

procedesse à análise dos apontamentos registrados pela 

Rãpresentante, às fls. 02 a 08, bem como da documentação instrutória 

de fls. 09 a 53. 

A CAC/DAC procedeu à análise da matéria, enviando os autos 

conclusos em 11/09/07. 

É, em síntese, o relatório. 

DO PEDIDO DE LIMINAR 

Requer, o Representante, liminarmente, que seja declarada a 

suspensão do edital. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente informo que a matéria representada foi objeto de análise 

nos autos do processo n° 736.791, de minha relatoria, o qual trata do 

presente edital de licitação. 

representaçào/739344/F/LH/GL-jc 	 2 
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A CAC/DAC, em seu exame datado de 17/08/07, manifestou-se quanto 

às exigências editalícias destinadas às empresas consorciadas, 

entendendo haver contradição na forma em que foram estabelecidas 

no edital. 

Entendeu aquele órgão técnico que, se a Administração Pública, na 

alínea g, do art. 6.1.4, estabeleceu que as empresas consorciadas 

deveriam apresentar sua documentação isoladamente, comprovando 

sua habilitação individualmente, sob pena de inabilitação do consórcio, 

não poderia, mais adiante, na alínea 1, do referido artigo, estabelecer 

que essas mesmas empresas poderiam comprovar capacitação 

técnico-profissional e técnico-operacional no todo ou em parte, por 

qualquer uma das consorciadas. 

Dessa forma, infere-se a ocorrência de comandos contraditórios, que 

carreiam um duplo sentido no instrumento convocatório: ou as 

empresas consorciadas seriam inabilitadas, caso não apresentassem, 

individualmente, toda a documentação relativa à habilitação ou, cada 

uma das empresas, poderia apresentar a referida documentação no 

todo ou em parte, conforme estabelecido na alínea 1. 

Assim, transcrevo, in verbis, parte da análise do órgão técnico, à fl. 58, 

dos autos: 

Quanto às habilitações jurídica, fiscal e geral, entende-se 

razoável que se exija a documentação, individual e 

isoladamente, de cada uma das empresas, sob pena de 

inabilitação do consórcio, uma vez que esses documentos 

são essenciais para comprovarem a idoneidade de cada 

empresa consorciada, demonstrando, assim, a regularidade 

na formação do consórcio. Porém, quanto à exigência da 

documentação relativa à habilitação técnica (profissional e 

operacional), ainda que não existisse a contradição, 

entende-se ser, no mínimo, inapropriada, tendo em vista o 

fato de que as empresas, muitas vezes, se unem em 

consórcio justamente para alcançarem um resultado técnico 
representação/739344/F/LH/GL-jc 	 3 
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profissional e operacional satisfatório, capaz de atender às 

exigências estipuladas no edital. 

O Professor Marçal Justen Filho', discorrendo sobre as 

regras aplicáveis aos consórcios, prelecionou: 

5) Regras Aplicáveis aos Consórcios 
Se o ato convocatório permitir a participação de consórcios, 

deverá ser comprovado o cumprimento das exigências dos 

arts. 28 a 31 relativamente a todos os "promitentes 

consorciantes". Como cada consorciada mantém sua 

autonomia jurídica, cada uma delas deverá comprovar o 

preenchimento das exigências de habilitação. 

Eventualmente, o preenchimento dos requisitos somente se 

obtém através da conjugação dos recursos e dos esforços 

de todos os consorciados. Quando existir consórcio, não 

será apropriado avaliar isoladamente alguns requisitos, 

especialmente aqueles de qualificação técnica e de 

qualificação econômico-financeira. Cada sociedade 

isoladamente não reunirá os requisitos necessários. No 

conjunto, porém, deverão estar satisfeitas às exigências 

previstas no ato convocatório. (grifo meu) 

Verifiquei, entretanto, que a dubiedade de entendimento existente nos 

itens do edital, objeto da presente representação, também foi aferida 

por quatro das sete empresas que solicitaram esclarecimentos à 

Administração, conforme informado no processo 736.791 e, ainda, que 

foram respondidos pela Presidente da Comissão de Licitação da 

CODEMIG, Sra. Suely lzabel Correa Lima, que a esse respeito 

esclareceu in verbis: 

"No que diz respeito à habilitação de empresas em consórcio 

o subitem g do item 6.1.4 que trata da documentação 

relativa à habilitação técnica diz expressamente que para 

'Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de-licitações e contratos administrativos. 11 ed. São Paulo. Dialética, 2005, pág. 360 
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atender aos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 as empresas 

consorciadas deverão apresentar a sua documentação 

isoladamente e comprovar a sua habilitação individualmente 

sob pena de inabilitação do consórcio. 

Assim como os itens de habilitação jurídica (6.1.1), de 

regularidade fiscal (6.1.2), de habilitação geral (6.1.3), o item 

6.1.4, deverá ser atendido individualmente pelas 

consorciadas, ou seja, cada uma deve apresentar a prova de 

Inscrição no CREA (letra a), os atestados (letra b), o 

compromisso do seu quadro técnico (letra d), o atestado de 

visita (letra e), bem como o compromisso de constituição 

de consórcio (letra t). 

Apresentados os documentos de qualificação de capacidade 

técnica de cada uma das consorciadas em separado, na 

forma da letra "I" do referido item 6.1.4 quando do 

julgamento da habilitação técnica será considerado o 

somatório, conforme previsto. A comprovação da 

capacitação técnico-profissional e técn,Co-operacional 

exigidas neste edital poderá ser efetivada, no todo ou em 

parte, por qualquer uma das consorciadaá.-(grifo meu)" 

Assim, entendo restarem esclarecidas as questões suscitadas pela 

representante, relativas ao duplo sentido da redação dada às alíneas g 

e 1 do item 6.1.4, prevaleceu o entendimento de que quando do 

julgamento da habilitação técnica será considerado o somatório, 

conforme previsto na alínea I. 

Em relação aos quantitativos exigidos nos atestados técnicos para a 

habilitação das licitantes, aduz a representante que essas exigências 

ferem 'mortalmente' a legislação em vigor, contrariando o art. 30 da Lei 

8666/93 e o art. 37, XXI da Constituição Federal. 

Entretanto, entendo serem válidas as exigências estabelecidas no 

edital, pois a exegese pretendida pelo requerente cinge-se de uma 

interpretação literal do dispositivo legal mencionado, fato esse que para 
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além de não restar afinado com uma abordagem pós-positivista do 

Direito, não encontra guarida na melhor doutrina sobre o tema, como 

se infere do posicionamento do professor Marçal Justen Filho2, in 

verbis: 

"Uma interpretação que se afigura excessiva é aquela de 

que a capacitação técnica operacional não pode envolver 

quantitativos mínimos, locais ou prazos máximos. Ou seja, 

admite-se a exigência de comprovação de experiência 

anterior, mas se proíbe que o edital condicione a experiência 

anterior relativamente a dados quantitativos, geográficos ou 

de natureza similar. 

Esse entendimento deriva da aplicação da parte final do inc. 

I do § 1° , que explicitamente estabelece tal vedação. 

Ocorre que esse dispositivo disciplina especifica e 

exclusivamente a capacitação técnica profissional.(...) 

(grifo meu) 

Nem seria o caso de se aplicar o § 50, que proíbe exigências 

não autorizadas por lei. Interpretando o dispositivo de modo 

literal, ter-se-ia de convir com a ilegalidade da exigência de 

capacitação técnica operacional (...). 'Admitindo-se, porém, 

que 	lei autoriza exigências de capacitação técnica 

operacional, ter-se-á de convir que tal se dá através da 

previsão direta do próprio inc. ll do art. 30. Ora, esse 

dispositivo explicitamente autoriza a exigência de 

experiência anterior 'compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação'. Ou seja, o 

mesmo dispositivo que dá supedâneo à exigência de 

qualificação técnica operacional se refere a que deverá ela 

ser compatível em termos de quantidade, prazos e outras 

características essenciais ao objeto licitado.(...) 

2  Filho, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos — São Paulo: Dialética, 2004, págs. 324 e 
325. 
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Sempre que a dimensão quantitativa, o local, o prazo, ou 

qualquer outro dado for essencial à satisfação do interesse 

público e retratar algum tipo de dificuldade peculiar, a 

Administração estará no dever de impor requisito de 

qualificação técnica operacional fundado nesses dados. 

Essa orientação passou a prevalecer no âmbito do TCU, o 

qual hesitou quanto à melhor solução a adotar. Após 

algumas divergências, uniformizou-se a jurisprudência 

daquela Corte no sentido da validade da exigência de 

quantitativos mínimos a propósito da experiência anterior, 

desde que o aspecto quantitativo fosse exigência essencial 

quanto à identificação do objeto licitado." 

Sendo assim, entende-se que desde que a comprovação da 

capacitação técnico operacional por meio de quantitativos mínimos seja 

essencial à satisfação do interesse público, dado o aspecto peculiar do 

objeto, ela será válida e necessária. 

No presente caso, a grande complexidade técnica da obra, bem como 

o regime de contratação por empreitada por preço global, incluindo a 

execução da obra e dos serviços de engenharia que compreendem o 

fornecimento, montagem e instalação de sistemas necessários_ para 

implantação do Centro Administrativo, seriam razões suficientes para 

as exigências impostas no edital. 

DECISUM 

Diante do exposto, entendo que no exame de cognição sumária não há 

como se inferir os elementos autorizativos da medida cautelar 

pleiteada, motivo pelo qual indefiro, ad referendum da Segunda 

Câmara, o pedido liminar, reservando a prerrogativa desta Corte para 

posterior exercício de suas competências institucionais, na análise do 

certame em comento. 

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão, via AR, FAC-SÍMILE e E-

MAIL, ao Representante, bem como à CODEMIG, que deverá ser 

advertida quanto ao cumprimento do comando da alínea I, do item 
representação/739344/F/LH/GL-jc 	 7 
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6.1.4, na fase de julgamento das propostas, em especial guando da 

habilitação das empresas consorciadas. 

Decorrido o prazo regimental, sem interposição de recurso cabível à 

espécie, determino o apensamento dos presentes autos ao processo 

736.791, por tratarem de matéria conexa." 

Esta é a decisão monocrática encaminhada aos interessados em 

13/9/2007, conforme os ofícios de fls. 70 e 71, e fac-símile à fl. 72, que, nesta 

sessão submeto ao referendo desta Câmara. 

Acuso, ainda, o recebimento de documento protocolizado nesta Corte 

sob o n° 209474-1, por meio do qual a empresa Representante manifesta sua 

desistência no feito, e determino, desde já, sua juntada aos autos. 

Diante do exposto, proponho somente o apensamento dos presentes 

autos aos de n° 736.791, para subsidiar a análise destes. 

Dê-se ciência ao Representante e à Representada do inteiro teor desta 

decisão, via "AR". 

CONSELHEIRA ADRIENE ANDRADE: 

Voto de acordo com o Conselheiro Relator. 

• 
CONSELHEIRO PRESIDENTE SIMÃO PEDRO TOLEDO: 

Voto de acordo com o Conselheiro Relator. 

APROVADO O VOTO DO CONSELHEIRO RELATOR, POR 

UNANIMIDADE. 
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REPRESENTAÇÃO N. 739344, formulada pela Empresa Comercial de Engenharia Ltda, 
acerca de possíveis irregularidades no Edital da Concorrência Pública n. 05/2007, promovida 
pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMEG, tendo por 
objeto a contratação de empresa para execução dRs obras e serviços de engenharia para a 
implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, com valor estimado de R$ 
898.307.368,12 (oitocentos e noventa e oito milhões, trezentos e sete mil, trezentos e sessenta e 
oito reais e doze centavos). 

Interessado: Oswaldo Borges da Costa Filho, Diretor-Presidente da CODEMIG. 

Advogado: Dr. Wilman Elias Salomão, OAB/MG 7057. 

Ementa: Representação — Edital de Concoirência Pública — CODEM1G — Obras 
de construção do Centro Administrativo do Estado — Irresignação quanto a 
exigencias editahcias com referência a habilitação técnica — Constatação de 
dubiedade de entendimento em itens do edital -,- Apresentação de esclarecimentos 
.pel 	 .Prevalência CIJ .efiténdimiito de que quando do 
. jUlgamenta técnico Será considerado o .somatório previsto na alínea 1 do item 

...6.1.9 do edital — Advertência>. à CODEM1G — "is exigências edita/feias são 
..: dada a complexidade.:  .técnica . da obra .e:.. por.  ..ser o regime de 

.....contratação por empreitada por preço global Impossibilidade' no caso de inferir 
Os.. . elementos ensej adores dá Medida cautelar;. pleiteada 	Indeferimento — 
Referendado pela • 2° CY.diOra • Matériei..:eónexá à do... processo n. 736791 — 
4pensamento — >( 'iênéia da decisão aos interessados. 	• 

A 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n 739344, ACORDAM os Exmos. Srs. 
Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas, incorporados neste o relatório e as 
notas taquigráficas, por unanimidade de votos

' 
 em referendar a decisão rnonocrática do 

Conselheiro Relator, que indeferiu o pedido de suspensão liminar do certame, pleiteada pela 
Representante, por impossibilidade de inferir no exame de cognição sumária os elementos 

41111 

	

	autorizativos da medida cautelar, reservando a prerrogativa desta Corte para posterior exercício 
de suas competências institucionais, na análise do certame, e em determinar: 1) a juntada aos 
autos do documento de n. 209474-1, referente a desistência do feito pela Representante; 2) o 
apensamento dos presentes autos aos do processo n. 736791, para subsidiar a análise deste; 3) a . comunicação à Representante e à Representada, via AR, para =nela do inteiro teor desta 
decisão. 

Plenário Governador Milton Campos, 18 de setembro de 2007. 
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Companhia de 	 Económico de Ninas Gerais 

CONTRATO PARA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 
GERAIS-CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.791.581/0001-55, com 
sede em Belo Horizonte/MG, à Rua dos Aimorés, 1697, Bairro Lourdes, neste ato 
representada por seu Diretor Presidente Dr. Oswaldo Borges da Costa Filho, Carteira 
de Identidade n° M-219.071 - SSP/MG, CPF/MF n° 045.099.789-34, por seu Diretor 
de Administração e Finanças Dr. Marcello Lignani Siqueira, Carteira de Idenidade n° 
11.912 — CREA/RJ, CPF n° 003.753:146/87 ,doravante denominada CODEMIG, e o 
CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR, SANTA BÁRBARA, formado pelas empresas 
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A, inscrita no CNPJ sob o número 

• 19.394.808/0001-29, com sede na cidade de São -Pauio/SP, na Rua Pedroso 
Alvarenga, n° 1.046, conjuntos 113 a 116, no Bairro Chácara ltaim, CEP 04.531-004, 
neste ato representada por seus Diretores, na forma de seu Estatuto Social e Ata de 
Reunião do Conselho de Administração datada •de 18.03.2009, Diretor Vice 
Presidente de Assuntos Coorporativos Sr. Ângelo Alves Mendes, portador da Carteira 
de Identidade n° M-524.840-SSP/MG e do CPF n° 257.398.246-72, e Diretor de 
Finanças Sr. Ângelo Marcus de Lima Cota, portador da Carteira de Identidade n° 
1.263.895 - SSP/DF e do CPF n° 370.191.556-34 e pela empresa SANTA BÁRBARA 
ENGENHARIA S.A, inscrita no CNPJ sob o número 17.290.057/0001-75, com sede 
na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Padre Marinho, n° 37, 50  andar, Bairro Santa 
Efigênia, CEP 30.140-040, neste ato representada por seu bastante Procurador, 
conforme Escritura Pública de Procuração lavrada no 1° Ofício de Notas da Comarca 
de Belo Horizonte, Livro 1146-P, Fls. 155, o Sr. Eduardo Magno Barbosa Abreu, 
portador da Carteira de Identidade n° 46.513/D — CREA/MG, e do CPF n° 
623.058.756-49, e Sr. Djaniro Silva, portador da Carteira de Identidade n° 37.318/D - 
CREA/MG, e do CPF n° 235.563.826-87, doravante denominada CONTRATADA, 
celebram nos termos da Lei 8.666, de 21.06.93, com as modificações posteriores e 

• em decorrência da licitação, CONCORRÊNCIA n° 01/09, Processo Interrío 33/09, 
presente contrato, conforme cláusulas e condições a seguir especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato as obras e serviços de engenharia para 
construção DO ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, com fornecimento de materiais e mão de obra. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
A CONTRATADA executará o objeto deste contrato em conformidade com a Lei 
8.666/93 e suas alterações e nos termos do edital e demais documentos vinculados à 
CONCORRÊNCIA 01/09, bem como da proposta apresentada datada de 04/03/2009 
e anexos, que passam a fazer parte integra 	do contrato, independentemente de 
sua transcrição, desde que não contrarie as 	ções licitatórias e contratuais. 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - wvAv.codemig.com.br  





IICCODEMIG 
Companhia ele Desenvolvimento Fundeio, de Minn Unis 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As especificações técnicas dos trabalhos a serem 
executados estão indicadas nos ANEXOS do Edital de Concorrência, que constituem 
parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, e que a 
CONTRATADA se obriga a obedecer. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de manifestar a divergência entre as 
disposições desses documentos e as deste Contrato, prevalecerão sempre às 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA 
A CONTRATADA oferece, como garantia de execução do contrato, no valor de 
R$3.294.941,27 (três milhões duzentos e noventa e quatro mil novecentos e quarenta 
e um reais e vinte e sete centavos) correspondente a 5% (dez por cento) do seu valor 
global, representada por: 

• a) Apólice Seguro Garantia n° 02-0745-0190378, emitida por J.Malucelli Seguradora 
S.A, CNPJ 84.948.157/0001-33, no valor de R$.1.976.964,76 (um milhão novecentos 
e setenta e seis mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), 
correspondentes a 60% (sessenta por cento) do valor da garantia prevista no caput 
desta Cláusula, prestada pela empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A, 
com início de vigência em 05.05.2009 e término em 18.08.2010, documento eletrônico 
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras — ICP-Brasil; 
b) Apólice Seguro Garantia n° 03-0745-0176413, emitida por J.Malucelli Seguradora 
S.A, CNPJ 84.948.157/0001-33, no valor de R$ 1.317.976,51 (um milhão trezentos e 
dezesse mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), 
correspondentes a 40% (quarenta por cento) do valor da garantia prevista no caput 
desta Cláusula, prestada pela empresa Santa Bárbara Engenharia S.A, com início de 
vigência em 05.05.2009 e término em 18.08.2010, documento eletrônico assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas Brasileiras — ICP-Brasi 

• PARÁGRAFO PRIMEIRO: A garantia prestada visa garantir o pleno cumprimento, 
pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas neste Contrato: ressarcir a 
CODEMIG de quaisquer prejuízos decorrentes de sua rescisão unilateral e 
injustificada; cobrir multas que vierem a ser aplicadas em decorrência de rescisão 
contratual ou aplicadas por descumprimento de quaisquer outras obrigações 
contratuais ou, ainda, cobrir perdas e danos causados à CODEMIG, bem como 
responderá pelas multas aplicadas à CONTRATADA, podendo ser retida para 
satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, 
dolosa ou culposa da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Não ocorrendo a hipótese prevista no inciso anterior, a 
garantia será liberada até 60 (sessenta) dias após a data da emissão do "Termo de 
Recebimento Definitivo das Obras e Serviços", mediante requerimento do 
CONTRATADO e, desde que, cumpridas to 	as obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 
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Na hipótese de aditamento e acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o 
seu prazo, o CONTRATADO apresentará garantia complementar, no mesmo 
percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo. 

CLÁUSULA QUARTA — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
Pela prestação dos serviços, objeto desta licitação a CODEMIG pagará à 
CONTRATADA a importância total, fixa e irreajustável de R$.65.898.825,43 (sessenta 
e cinco milhões oitocentos e noventa e oito mil e oitocentos e vinte e cinco reais e 
quarenta e três centavos), em pagamentos mensais, contados da assinatura deste 
instrumento, após comprovação da execução física dessas etapas, mediante 
medições, realizadas ao final de cada mês civil e que servirão de base do cálculo e 
emissão do Boletim de Medição Financeira e Nota Fiscal/Fatura. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os pagamentos serão efetuados até o 300  (trigésimo) dia 
• do mês subseqüente ao da medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser 

emitida até 5 (cinco) dias úteis após a certificação por representante da CODEMIG 
designado para esse fim. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os pagamentos estão condicionados à apresentação de 
cópia autenticada da guia de recolhimento dos encargos mensais de: GPS - Guia da 
Previdência Social na matricula específica da obra e GFIP - Guia de Recolhimento do 
FGTS e Informações à Previdência Social, acompanhada da folha de pagamento 
correspondente, inclusive de eventuais sub-empreiteiras, se for o caso, sob pena de 
retenção de importância que garanta o cumprimento das obrigações para com a 
seguridade social, segundo previsto no inciso VI do artigo 3° da Lei 8.212/91. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O preço contratual é independente de qualquer encargo 
ou tributo, cabendo à CONTRATADA o pagamento de todos os impostos, encargos 
ou custos, diretos ou indiretos, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste 
Contrato, bem como todos os pagamentos das despesas decorrentes da execução 
deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO: Ocorrendo a antecipação do cronograma de execução das 
obras e serviços, a CONTRATADA fará jus à sua medição e ao devido pagamento 
nas mesmas condições já estabelecidas neste Contrato, com prévia e expressa 
autorização da CODEMIG. 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA 
prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, sendo 09 (nove) meses o prazo 
evisto para execução dos trabalhos, com vigência a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, através de termo aditivo, a critério da CODEMIG. 

CLÁUSULA SEXTA — DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Toda e qualquer comunicação, ordens de serviço, reclamações, imposição de multas 
intimações e outras, entre a CODEM 	a CONTRATADA, serão sempre 
transmitidas por escrito e devidamente 	das, devendo ser protocolizadas as 
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correspondências encaminhadas pela CONTRATADA, pois só desta forma 
produzirão efeito. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CODEMIG poderá, em qualquer época, suspender ou 
paralisar temporariamente, no todo ou em parte, a execução dos serviços, hipótese 
em que a CONTRATADA receberá os valores dos serviços aceitos e realizados até a 
data da suspensão ou paralisação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente pactuado que, se porventura a 
CODEMIG for autuada, notificada, intimada, citada ou condenada, em razão do não 
cumprimento em época própria de qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA, 
originária deste Contrato, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, seja de 
qualquer outra espécie, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos devidos, com 
base neste ou em outro(s) contrato(s), até que a CONTRATADA satisfaça a 

• respectiva obrigação, liberando a CODEMIG de eventual autuação, notificação, 
intimação ou condenação. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Além das demais obrigações que lhe são atribuídas, compete à CONTRATADA: 
7.1. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, o cronograma físico-financeiro e as 
obrigações contratadas; 
7.2. Obedecer fielmente às instruções, especificações, informações, detalhes 
técnicos e ordens de serviço emitidas ou ditadas pela CODEMIG, executando com a 
melhor técnica os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da 
ABNT; 
7.3. Obedecer integralmente às normas legais de proteção ambiental, 
responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes da sua inobservância; 
7.4. Disponibilizar mão-de-obra especializada na execução dos serviços, nos 
termos da proposta apresentada, mantendo, diariamente, na condução dos serviços, 
um responsável técnico que responderá por quaisquer questões da CODEMIG ou de 
órgãos fiscalizadores; 

• 7.5. Disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços 
contratados, em quantitativo e especificação que assegurem o cumprimento do 
cronograma físico, a qualidade e especificação técnica dos trabalhos; 
7.6. Responder pela correção e qualidade dos serviços, nos termos da proposta 
apresentada e ainda que autorizada a sua execução por terceiros, observadas as 
normas éticas e técnicas aplicáveis; 
7.7. Indicar por escrito um representante para, em seu nome, coordenar a 
execução dos serviços, com poderes para deliberar sobre todas as questões 
elacionadas com o presente Contrato; 

7.8. Participar à fiscalização da CODEMIG a ocorrência de qualquer fato ou 
condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos, no todo ou em 
parte, de acordo com o cronograma físico, indicando as medidas para saneamento da 
questão; 
7.9. Emitir e facilitar à fiscalização da C 	IG a inspeção dos trabalhos, em 
qualquer dia e horário, devendo prest todos os informes e esclarecimentos 
solicitados; 
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7.10. Assegurar, durante a execução dos trabalhos e até seu recebimento definitivo, 
a sua proteção e conservação; 
7.11. Providenciar junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o 
pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se da obtenção das licenças 
necessárias à execução dos serviços contratados; 
7.12. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos serviços, 
assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus 
trabalhistas e previdenciários; 
7.13. Toda movimentação de materiais e equipamentos pela CONTRATADA, seja a 
partir do local onde os trabalhos estejam sendo executados, de estabelecimentos 
próprios, da CODEMIG ou de terceiros, deverá obrigatoriamente estar acobertada por 
Nota Fiscal específica, conforme determina a legislação vigente, sujeitando-se aos 
ônus resultantes em caso de descumprimento. 
7.14. Apresentar mensalmente as Guias de Recolhimento de Previdência Social - 

• GPS e GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, 
referentes aos encargos sociais da mão-de-obra alocada nos trabalhos, 
acompanhada da folha de pagamento correspondente; 
7.15. Responder administrativa e civilmente pelos eventuais danos causados à 
CODEMIG e a terceiros, decorrente de culpa ou dolo seus ou de seus prepostos na 
execução dos serviços contratados cumprindo-lhe, quando envolvidos terceiros, 
promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou 
extrajudiciais necessárias; 
7.16. Reparar, corrigir, remove, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções, sem 
que lhe caibá qualquer indenização; 
7.17. Registrar. no CREA-MG, por sua conta e responsabilidade, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica, referente ao Contrato, de acordo com o disposto na Lei n° 
6.496, de 07/12/77, e Resolução n° 257, do CONFEA, de 19/09/78. Ao término dos 
serviços, deverá ser providenciado o encerramento da ART naquele Órgão, sendo 
que a comprovação do registro da Anotação de Responsabilidade Técnica deste 
Contrato no CREA é condição indispensável à liberação do primeiro pagamento e seu 

• encerramento à liberação do último pagamento. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 
Compete a CODEMIG: 
8.1. Entregar desimpedida e desembaraçada, a área indispensável à implantação 
dos serviços, de modo que não se perturbe, nem se retarde a marcha normal dos 
trabalhos, na conformidade das especificações técnicas e limitações decorrentes do 
funcionamento da empresa integrante dos anexos. 
8.2. Exercer ampla fiscalização e acompanhamento do contrato, por intermédio de 
prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA deverá 
facilitar o exercício de suas funções, e que deverão notificar a CONTRATADA, por 
escrito, sobre providências a serem tomadas para a sua correta execução ou sobre 
irregularidade constatada no cumprimento de obrigação contratual. 
8.3. Prestar os esclarecimentos e for 	er as informações indispensáveis à 
realização dos serviços. 
8.4. Pagar os serviços contratados na 	es estabelecidas neste Contrato. 
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8.5. Designar a equipe técnica para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços contratados, que será denominada simplesmente FISCALIZAÇÃO. 

CLÁUSULA NONA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
Os serviços serão recebidos pela CODEMIG nos termos do artigo 73 da Lei Federal 
8.666/93, através de Termo de Entrega e Recebimento: 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita da CONTRATADA; 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais 
observado o disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93. 

1111 	PARÁGRAFO ÚNICO: Para os fins de recebimento definitivo, será lavrado o termo 
respectivo, que consignará a quitação geral, plena e recíproca entre as partes, sem 
prejuízo da responsabilidade civil da CONTRATADA, nos termos da lei civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO INADIMPLEMENTO 
A parte que der causa à resolução deste ajuste, por inadimplemento de cláusula 
contratual, pagará à outra multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do 
Contrato, independentemente das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeitará a 
:TRATADA à multa moratória de 0,067% (zero vírgula zero sessenta e sete por 

cito), por dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou dos serviços não 
realizados, até o limite máximo de 30 (trinta) dias; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso injustificado na realização do pagamento 
sujeitará a CODEMIG à rii—ulta moratória de 0,067% (zero vírgula zero sessenta e sete 
por cento) por dia de atraso, sobre o valor do pagamento não realizado, até o limite 

• máximo de 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Após o 30° (trigésimo) dia de atraso, a CODEMIG poderá 
dar por rescindido o Contrato, na forma da Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes 
mediante aviso por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
podendo ainda, ocorrer: 
a) Por ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
CODEMIG. 
c) Por descumprimento de quaisquer de 	cláusulas ou condições. 
d) Decretação de falência, dissoluç 	al ou qualquer alteração social da 
CONTRATADA que prejudique a sua c 	e de executar fielmente o Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
A CONTRATADA obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de 
habilitação requerida para participação no processo licitatório, comprovando, sempre 
que exigido pela CODEMIG, sua regularidade em relação aos encargos legais e 
previdências. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA NOVAÇÃO 
A abstenção, pela CODEMIG, do exercício dos direitos que lhe são assegurados 
neste contrato, ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação contratada, não 
será considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que poderá ser exigida 

• a qualquer tempo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA SUBCONTRATAÇÃO/CESSÃO 
• A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente 

contrato. Na hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem 
execução por terceiros, a CODEMIG poderá autorizar a subcontratação, ficando a 
CONTRATADA, relativamente ao objeto subcontratado, direta e solidariamente 
responsável, técnica e civilmente, devendo promover a cessação imediata das 
atividades da subcontratada, quando solicitado pela CODEMIG. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL 
Dá-se ao presente instrumento obrigacional, para os efeitos legais, o valor de 
R.398.825,43 (sessenta e cinco milhões oitocentos e noventa e oito mil e 
oite,-.;entos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes do contrato correrão por conta de recursos próprios da 
CODEMIG. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 
• Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a 

legislação pertinente à espécie e a Lei Federal 8.666, de 21.06.93, e alterações 
posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os efeitos deste Contrato se estendem aos sucessores de ambas as partes, que se 
subrogarão em todos os direitos e obrigações dele decorrentes, sendo admitida, 
3mbém, a associação da CONTRATADA com outrem e a cessão ou transferência do 

objeto contratado, desde que a sucessora, associada ou cessionária preencha todas 
as condições exigidas da CONTRATADA de origem e que ocorra autorização prévia 
e por escrito da CODEMIG. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos omissos serão resolvidos por entendimentos 
diretos entre as partes e por mútuo acor 
termos aditivos que passarão a fazer pa 	

endo ser firmados, se necessários, 
nte deste Contrato. 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



1 



COMPANH 
CODEMIG 

CONSÓRCIO MENDES 
ate 

L 

ENDES JÚN 

4101° ° 

SA 	ARBARA ENGE-  NH 

TO ECO 	DE MI 

TA BÁRBARA 0
kkrx0

w  
441  

RIA S.A 

CODEM1G 
Companhia Oe Desenvohimento EcodmicaY Rires Gerais 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso, durante o prazo de vigência do Contrato, sejam 
criados tributos novos ou modificadas as aliquotas dos atuais de forma a, 
comprovadamente, majorar ou diminuir os ônus das partes, serão revistos os preços a 
fim de adequá-los a essas modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, 
quaisquer diferenças decorrentes dessas alterações. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, 
a qualquer titulo, no todo ou em parte, -os créditos, de quaisquer naturezas, 
decorrentes ou oriundos do presente Contrato, salvo com autorização prévia e por 
escrito da CODEMIG. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DO FORO 
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para a solução de qualquer pendência 
relativa a este contrato, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer outro, 

• por mais privilegiado que seja. 

Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente contrato, em quatro vias 
de igual teor e forma e para um só efeito e na presença de duas testemunhas. 

Belo Horizonte, 05 de maio de 2009. 

..ustemunhas: 

AS GERAIS- 

QtYlgeoW0w-cto,,  
001.?12..9.ÇIG 
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	 DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 	 Terça-feira, 12 de Maio de 2009- 45 

celebrados com a Ceinig Geitçâo e TratisriáiStio S.A. serão efetuados. 
Prazo: 12 meses. Ass., 08/05/09: Homologada mis 08/05/09. 
REVOGAÇÃO 

AG/SB Processo, Pregão Eletrônico MS/CS 510-H90578 Objeto: can-
triltaÇãO de Levantamento de noções topóbatimétricas ijUsnihte das bar-
ragens das Usinas da UNE Paciencia (12 Seções) e UNE Salto dos Mo-
rais (04 Seções) revogado em vista das razões expostas no relatório da 
Comissão de Licitação, por envolverem interesse público decorrente de 
fato superveniente e devidamente compuovado.Data: 07/05/2009 • 

8cin II 938.802 - X 

CEM*  
Geração e Traneraleeão $.A 

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. 
COMPANHIA•ABERTA 

CNP] 06.981.176/0001-58- NIRE 31300020550 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO . 

, Ficas acionista Companhia Energética de Minas Gerais convocada para 
a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em 28 de inalo de 2009, 
ita 16 horas, 	Av. Barbo:ene, 1.200, 12° andar, ala BI, nesta cidade 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar-se sobre 
as seguimes matérias: 	 • 

I- aprovação da nomeação da etinursa especializada Hirashima & As-
sociados Consultoria em Transações Societárias Ltda., para a elabora-
ção de Lúrido de Avaliação dos Ativos da Terna Panicipações S.A.; . 

2- aprovação do Laudo de Avaliação Econômico-Financeira dos ativos 
da Tema Participações S.A. elaborado por Hirashima & Associados 
Consultoria em Transações Societárias Ltda, em abril de 2009, com da-
ia-base de 31-12.2008. nos termos do' artigo 8". *1' e *6', da Lei 
6.404/1976; 

3- illtifiCa00 da celebração. pela Companhia, do Contrato de Compra c 
Venda de Ações COM a Terna S.p.A., tendo a Companhia Energética de 
Minas Gerais'. CEMIG como intervenientennueine e garantidora de to-
das as obrigações da Companhia, que' tem por objeto a aquisição de 
173.527.113 ações onlinárius du Tema Participações S.A., 

Belo Horizonte, 23 de abril de 2009. 

Sergio Aluir Banias° 	 • 
Presidente do COIINC1110 de Adiisimmistnsçào 

Scin 08 938.483 - XXX 

ICcommio 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

Extrato de Contratos 
1. Contrato is'. 2499- entre CONSOMINAS ENGENHRIA S/A X CO-
DEMIG - Objeto: Prestação de serviços de engenharia pelo prazo de 60 
dias - valor de R$2.000,00 - assinado em 29/04/2009. 

2cm 11 938.917 - X 

ICCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

Extrato de COiltnitOS 
1, C011tratO 11°. 2500 — entre CONSORCIO MENDES JUNIOR — 
SANTA BARBARA X CODEMIG — Objeto: Obras e serviços de enge- 
nharia pelo prazo de 12 meses valor de R565.898.825,43 - assinado 
em 05/05/2009. 	• 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS 04/2009 - PROCESSO INTERNO 131/09 - 
MODALIDADE - MENOR PREÇO 
A Companhia de Desenvolvimento ECOnalitiC0 de Minas Gerais-CODE-
MIG. através da Confissão Permanente de Licitação, toma público que 
fará realizar a TOMADA DE PREÇOS, contratação de empresa espe-
cializada em serviços de prospecção geOntúlniC11 de solo no Município 
de João PaMeiro (MG). 
Podeito participar da Iiciiação empresas que atenderem às condições 
estabelecidas tio Edital, que se encontra .à disposição dos interessados 
na CODEMIG, na Rua- dos Aimoits, 1697. Bairro de LoUrdes, Belo 
Horizonte (MG), a partir 4o dia 13 de maió de 2009. 
Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos até 
as 10 horas do dia 29 de maio de 2009, na portaria da CODEMIG, rui 
endereço mencionado. 

Belo Horizonte, II de maio de 2009. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO , 

&anil 938.825 - X 

COPASA 
A água de Minas- 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 
JULGAMENTO . 

Tomada de Preços N'. DVLI. 0920090092 
Objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras e ser-
viços de instalação de Bombas Dosadoras, para os Sistemas de Bom 
Despacho, Conselheina Lufaiete, Congonhas, Divinópolis, Nova Serra-
na, Ouro Branco, Pará de Minas e Paraopeba/MG. . 
Vencedora, CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA. Valor: 
R$326.299,70. 

A V1SQ DE LICITAÇÃO ' 
Tomada de Preços Isr. DVLI. 0920090113 
Objeto: 'Execução, con) fontechnento parcial de materiais, de obras e 
serviços de implantação de redes de distribuição e ligações prediais de 
água e Implantação de interceptores, redes coletoras e ligações prediais 
de esgoto para o atendimento ao Creschtento Vegetativo nas áreas de 
abrangência do Distrito de Serviços de Belo Horizonte Oeste (DTOE), 
incluindo vilas e favelas. 	 . 
Dia: 02/96/2009 -às 08:15 bofas - Local: Rua Carangola, 606- Térreo - 
Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. • 
Mais infornriçiões c o caderno de licitação podento ser obtidos, gratui-
LOITellte, através de downlorid no endereço: www.°°pusa.coin.br  (link: 
licitações), a partir do dia 12/05/2009: 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL'if. 05.2009/0272 - PEM. 
Objeto: Tubos eis PVC. 

Objeto:serviços de.terruplenagein e a constr4ão de 45 unidades babi-
uscionais tipo MG.80-1.2-36, no Conj.to Habitar-tonal São Francisco, 
no Município de Campanha Prazo: 150 dias. Valor global: 
R8970.279,57. 

3cm 11 938.909 - X 

'SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/DICC 

1. Extrato do Convênio nt 62.1.3.0055/2009. Data: 11.05.2009. Par-
tes: MG/SEE e o Município de Congonhal, para execução do Progut-
ma de Municipal de Tnaisporte Escolar/2009 — Custeio e Manutenção. 
Valor: 	R$41.220,00. 	Dotação: 	OP/2009: 
1261.12.782.233.2103.0001.33.40.41 — Fontes: 10.1, 21.1 e 23.I..Vi-
gencia: Data de sua assniatura até 28.02.2010. Devidamente autorizado 
nos tensos do Decreto nt 44.424, de 21/12/2006. 

2cin 1 I 938.813 - X 

• SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
— SUPERINTENDÊNCIA DE MATERIAL E PATIIIMONIO — AVI-
SO DE LICITAÇÃO — REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N." 05/2009 / 
PROCESSO DE COMPRAS N.' 1261347 52/2009. A Secretaria de 
Estado de Educação de Minas Gerais, por intemuldio de sua Superin-
tendência de Material e Patrimônio, torna pública a Licitação Pregão 
Eletrônico N.° 05/09, que tem por objeto a tontrutação de empresa es-
pecializada para realizar transporte de 'instrumentos de avaliação — 
PROEB — PROALFA. As propostas comerciais deverão ser enviadas 
atnivés do alie: www.comprasing.gov.br  na opção "PREGÃO", uté o 
dia 25/052009, às 08h59inin. A sessão público terá início no dia 
25/05/2009, às 091100min. Uma cópia do Edital poderá ser obtida no si-
te wwwcoanprasang.gov.br  ou www.educamm.mg.¥ov.br/. • 
Maiores infonnações poderão ser obtidas:por meio do telefone (31) 
3379-8455. 

•.- 	• 	' 	4cm Ir 938.790-X 
• 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE 
CARMEL() 

Extrato do Contrato if 1260/257881/2009 Data 08/05/2009 
Panes: SRE de Monte Cannelo e a Empresa Amido Araújo dos Reis. 
Objeto: Fols.:cimento de Gás Combustível - GLP Valor: R$340,00 — 
Dotação: 1261.12.122.701.2085.00001-339030-27-- fonte 23.1.0 Vi-
pendia: 08/05/2009 a 07/05/2010. Assinantes Dinorá de Fátima Gon-
çalves Moraes e Moldo Araújo dos Reis. 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE 
CARMELO 
Tenno de Encenam.mso do coimam if 202433/2008 de 02/04/2008, 
para fornecimento de refeições, cujo vigência espirais ein 01/04/2009.. 
Assinado por Dinorá de Fátima Gonçalves Moraes em 08/05/2009. • 

• 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE MONTE 
CARMEL° 
Tenno de Encerramento do contrato if 202432/2008 de 02/04/2008, 
paru foniecimenro de Lanches, cuja vigencia expirou em 01,04/2009. 
Assinado por DinoM de Entinta Gonçalves MOCIICS etn 08/05/2009. 

5.11'11 938.800 - X 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE 
DE MINAS GERAIS — 1DENE 

Extrato do 2" Termo Aditivo ao Contrato I?. 035/2008 celebrado entre 
o IDENE e a ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR 
"DE BELO HORIZONTE - ASSPROM. Objeto: Prorrogar a Vigência r 
declarar a disponibilidade orçamentária Dotação Ongunentária: 
2421.04.122.701.2002.0007 — 10.1. Vigência: 12 meses, acatitar da 
data de sua aMinaturc. Assinatura: 30,04/2009: 

Extrato do 3° Tenno Aditivo ao Contrato tf. 2892006 celebrado entre 
o 1DENE e a HERÁCLITO DIAS BASTOS E OUTRA. Objeto: Pior--
rogar o prazo de vigência e alterar o valor do contrato. Valor 
11.106,12 (onze mil cento -e seis mais e doze centavos). Vige.ia: 12 
meses, a contar da data de sua assinatura. Assinatura: 11/05/2009. 

3on II 938.867 -X 

SECRETARIA DE ESTADO  DE FAZENDA 

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS — IEF• 
Primeiro Ten. Aditivo ao Convénio u". 080500406 entre o Instituto 
Estadual de Florestas - IEF co Município de Grão Mogol MG, Obje-
to: Alteração das cláusulas terceira e quinta para inclusão de itens. • 
Despesas indiretas do IEF, exercício de 2009: 
2101.18.122.701.2050.0001.3.1.90.11-26.1 
2101.18.122.701.2050.0001.3.3.90.14-60.1 
2101.18.122.701.2050.0001.3.3.90.30-60.1 
Despesas do Município, exercício de 2009: 
18.542.0430.2.087.3.3.90.39.00.101 199 	 R$ 12.000,00 
Data da assinatura, 30 de abril de 2009. 
Montes Claros, II de maio de 2009. 
(a) Juvenal Nogueira Marques - Supervisor Regional Noite 

Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica tf 060400016/06 que 
celebram mim si, Instituto Estadual de Florestas — IEF e o Município 
de Gurinhatã - MG, COM fillS de fixar critérios para criação da Agência 
de Atendimento CIII Florestas, Pesca e Biodiversidude — AFLOBIO, mio 
município. 	• 
Objetive: Aditamento das Cl iusulas Segunda, Terceira e Quinta do pri-
Mitivo instrumento. 
Dotação orçamentárias do IEF, para o exercício de 2009: 	' 
2101.18.541.186.4.022.0001-33.90.14-60.1 	 RS 5.000,00 
2101.18.541.186.4.022.01301-33.90.30-60.1 	 R$ 5.000,00 
2101.18.541.186.4.022.0001 33.90.39-60.1 	 R$ 1.000,00 
Total 	 R$ 11.000,00 
Dotação orçamentárias do Município, para o exercício de 2009: . 	• 
20.606.0226 	3 	1 	90.04.01 
20.606.0226 	3 	1 	90.11.01 
20.606.0226 	3 	3 	90.30.01 
Data de assinatura, 26 de março de 2009. 
Uberlândia, 11 de maio de 2009. 
(a) Edno César da Silveira — Supervisor Regional Triângulo 

8cm II 938.806- X 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Superintendência Central de Recurcos Logísticos e Patrimônio 	• 
Extrato do Teimo de Cessão de Bem n Imóvel mi.' 1170.1.00.25/2009. 
Data da assinatura 29/04/2009. Partes: Estado de Minas Gerais por sua 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e o Instituto Mineiro de 
Agropecuiria. Processo: Rabin-1 - II 

2cm II 938.728 - X 

ipseerag 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 
ASSUMO: Contrato de Cuidem:lamento para prestação de serviços nos 
usuários do regime OSSiStellaial do 1PSEMG. SIPRO: 
0015120-20102009.5. Contratado: Biovisão-Centro Especializado em 
Micro-Cirurgia Ocular Ltda. Município: Belo Horizonte - MG. Despa-
cho, Autorizo u celebração do Contrato de Credenciamento entre o IP-
SEMG e Biovisão-Centro Especializado em Micro-Cirurgia Ocular 
Ltda. Reconheço, no caso, a situação- de inexigibilidade de licitação, 
comia fulcro no "capam" do ato. 25 da Lei federal n. 8.666/93 (com suas 
modificações), por inviabilidade de competição. A geração da despesa 
tein adequação orçamentária e financeira, observados os ditames da 
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal. A DISA, para as providencias 
que se fizerem necessárias. Publique-se. Ema 05.05.09. Antônio A. Ca-
min Filho - Presidente. 

Assunto: Colando de Credenciamento para prestação de serviços aos 
usuários do regime assistencial do 1PSEMG. Despacho: 'Autorizo a ce-
lebração do Contrato de Credenciainento entre o 1PSEMG e as Institui-
ções abaixo relacionadas. Interessados, SIPRO, Município. Fundação 
Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, 0002161-2010/2009-4, Pim-
para. Hospital Matenlidade e PIMItO Socorro, Santa Lúcia Ltda., 
0002331-2010/2009-7, Poços de Caldas. Laboratório Marra Ltda., 
0008702-2010/2009-7, Pari de Minas. Marilene Carla Lopes Daibes — 
ME. 0004424-2010/2009-2, Visconde Rio Branco. Bionnálims - Labo-
ratório de Análises Clínicas, 0007290-2010/2009-7, Ouro Verde de Mi-
nus Fundação de Ensino e Tecoolonia de Alfenas. 

• CoInpanhia, Energética 
de Minas Gerais 

COMIQt-trkA,BERTA CNP., 17.155..730S3001-61 

'A"51,1'HIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG 
. 	COMPANHIA ABERTA 

. C„ 	CNPI 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127 
'A'SSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

• .1-7/e.,./ .CONVOCAÇÃO 

m 	

• 

Fica os senhores acionistas convocados para se reunirem ein Asseio-
bléia Geral Extrauidiniria a realizar-se em 28 de inalo de 2009, às 11 
horas, na sede social.. Avenida Barbacena, 1.200, 18° andar, nesta ci-
dade de Belo Horizonte, Estado de Minas•Gerais, a fim de deliberarem 
sobre as seguintes matérias: 

• 
1- uptuvução da nomeação da empresa especializada Hirashima & As-
sociados Consultoria ein Transações Societúrias Ltda., paru a elabora-
ção de Laudo de Avaliação dos Ativos da Tenta Participações S.A.; 

2- apnrcução do L.do de Avaliação Econômico-Financeira dos ativos 
 	n.„.... , ,,,, 	c 	 rt 	c.rviarkt, 
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REGISTRO N° 	!RUBRICAI 227-2_ 
DATA 	 /7 

1 

Rua Aimorés. 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.coaemig.com.br  

CODEMIG 
Companhia de Damon/imanto Económico de Minas Gerais 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — LOTE 1, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DE MINAS GERAIS-CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF 
sob o número 19.791.581/0001-55, com sede em Belo 
Horizonte/MG, à Rua dos Aimorés, 1697, Bairro 
Lourdes, neste ato representada por seus Diretores 
Presidente Oswaldo Borges da Costa Filho e de 
Administração e Finanças 	Marcello Lignani Siqueira, 
denominada CODEMIG, e o Consórcio formado pelas 
Empresas CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO 
CORREA S/A., CNPJ 61.522.512/0001-02 com sede à 
Rua Funchal, n° 160, bairro Vila Olímpia em São Paulo 
/SP, neste ato representada por seu Superintendente 
Regional Eduardo de Camargo e Silva, Identidade RG M 
9.222.260 SSPMG, CPF 129.326.986-72 e por seu 
Superintendente de Projetos Ilidio Fernandes da Silva, 
Identidade RG N° 5.973.364-0 SSPSP, CPF N° 
669.318.008-68 	MENDES JUNIOR TRADING E 
ENGENHARIA S/A, CNPJ 19.394.808/0001-29, com 
sede à Rua Pedroso Alvarenga, n° 1046, 11] andar, 
conjuntos 113/116, bairro ltaim Bibi em São Paulo/SP, 
neste ato representada por seu Diretor Superintendente 
Ângelo Alves Mendes, Identidade n° M 840 SSP/MG, 
CPF sob o n° 257.398.246-72 e seu Diretor de 
Administração e Finanças Angelo Marcus de Lima Cota, 
Identidade n° 1.263.895 SSP/DF, CPF/MF sob n° 
370.191.556-34 e SANTA BÁRBARA ENGENHARIA 
S/A, CNPJ 17.290.057/0001-75, com sede á Rua Padre 
Marinho, n° 37, bairro Santa Efigênia em Belo 
Horizonte/MG, neste ato representada por seus 
Diretores Marcelo Dias, Diretor, Identidade n° M-
82.381-SSP/MG , CPF n° 229.271.156-72 e Eduardo 
Assis Marini, Identidade n° 16.420/D-CREA/MG, CPF n° 
235.563.826-87 doravante denominado CONTRATADO, 
celebram nos termos da Lei 8.666 de 21.06.93, com as 
modificações posteriores e em decorrência da licitação, 
CONCORRÊNCIA n° 05/07, Processo Interno 265/07, o 
presente contrato, conforme cláusulas e condições a / 
seguir especificadas: 

1 
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CODEMIG 
Companhia de De, envolmento Econômico de Minas Gerá 

• 
	

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a execução de OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS," LOTE N° 01, 
compreendendo as obras de INFRA-ESTRUTURA compostas de Terraplenagem, 
Drenagem Superficial, Irrigação, Meio Ambiente, Redes Externas, Paisagismo, 
Pavimentação, Praça Cívica, PALÁCIO DO GOVERNO contendo, fundação e 
estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio, Sistema de 
Proteção a Descargas Atmosféricas (SPDA), Sistema de Automação Predial 
(SAP), Sistema de Detecção Alarme e Incêndio (SDAI), Sistema de Ar 
Condicionado e Cabeamento estruturado, AUDITÓRIO incluindo fundação e 
estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio, Sistema de 
Proteção a Descargas Atmosféricas (SPDA), Sistema de Automação Predial 
(SAP), Sistema de Detecção Alarme e Incêndio (SDAI), Sistema de Ar 
Condicionado e Cabeamento estruturado, com fornecimento de materiais e mão 
de obra, adjudicados ao CONTRATADO em decorrência da CONCORRÊNCIA 
05/07. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos da letra "a" do item VIII do art. 
6° e da letra "a" do item II do art. 10v, ambos da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
O CONTRATADO executará o objeto deste contrato em conformidade com a Lei 
8.666/93 e suas alterações e nos termos do edital e demais documentos 
vinculados à CONCORRÊNCIA 05/07, bem como da proposta apresentada, que 
passam a fazer parte integrante do contrato, independentemente de sua 
transcrição, desde que não contrariem as disposições licitatórias e contratuais. 

• CLÁUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA 
O CONTRATADO oferece, como garantia de execução do contrato, no valor de 
R$ 18.757.425,03 (dezoito milhões, setecentos cinqüenta sete mil, quatrocentos 
vinte cinco reais e três centavos) correspondente a 10% (dez por cento) do seu 
valor global, representada pelas cartas de fiança n° 2.027.607-P do Banco 
Bradesco S.A, n° 07-1234 do Banco Mercantil do Brasil S.A e Seguro Garantia n° 
03-0745-0166122 da J. Malucelli Seguradora S.A. 

0  .PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A garantia prestada visa garantir o pleno cumprimento, pelo CONTRATADO, das 
obrigações estipuladas neste Contrato: ressarcir a CODEMIG de quaisquer 
rejuizos decorrentes de sua rescisão unilateral e injustificada; cobrir multas que 

vierem a ser aplicadas em decorrência de rescisão contratual ou aplicadas por 
descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais ou, ainda, cobrir 
perdas e danos causados à CODEMIG, bem como responderá pelas multas 
aplicadas ao CONTRATADO, podendo ser retida para satisfação de perdas e 
danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa 
do CONTRATADO. 

2 
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Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Rua 	ores, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - ,.v.:vw.codernig.com.br 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Não ocorrendo a hipótese prevista no inciso anterior, a garantia será liberada até 
60 (sessenta) dias após a data da emissão do "Termo de Recebimento Definitivo 
das Obras e Serviços", mediante requerimento do CONTRATADO e, desde que, 
cumpridas todas as obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Na hipótese de aditamento e acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado 
o seu prazo, o CONTRATADO apresentará garantia complementar, no mesmo 
percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo. 

PARÁGRAFO QUARTO 
Ocorrendo a rescisão unilateral e injustificada do Contrato, nos termos ajustados 
no subitem precedente, a CODEMIG reterá a garantia prestada pelo 
CONTRATADO e, após o competente processo administrativo, para apuração 
dos danos e prejuízos que sofreu, ressarcir-se-á do valor correspondente 
apurado, inclusive o pertinente a quaisquer multas aplicadas. Caso o valor da 
garantia prestada seja insuficiente para cobrir os danos, os prejuízos e as multas, 
a diferença será cobrada judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO 
A garantia quando prestada em dinheiro, respeitadas as demais condições 
contratuais, será liberada e acrescida do valor correspondente à remuneração da 
Taxa Referencial - TR, pro rata tempore, de acordo com a fórmula estabelecida 
neste Contrato, entre a data em que foi prestada e a da liberação. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS SEGUROS 
4.1. O CONTRATADO deverá apresentar no prazo de 30(trinta) dias contados da 
assinatura do presente instrumento o comprovante de Seguro de Riscos de 
Engenharia, com importância segurada correspondente ao valor contratual e com 
prazo de vigência correspondente ao prazo da vigência do presente contrato. 

4.1.1. Prorrogado o prazo inicial do Contrato e/ou acrescido o seu valor, o 
CONTRATADO apresentará apólice complementar de Seguro de Riscos de 
Engenharia, no mesmo prazo e/ou valor, no ato da assinatura do Termo Aditivo. 

4.1.2. O CONTRATADO fica obrigada a manter a validade do Seguro de Riscos 
de Engenharia até a expedição, pela CODEMIG, do Termo de Recebimento 
Definitivo das Obras e Serviços. 

4.2. Deverá contratar Seguro de Responsabilidade Civil considerando: 

.2.1. O CONTRATADO obriga-se, às suas expensas, contratar junto à 
Seguradora de sua preferência, Seguro de Responsabilidade Civil Geral, 
modalidade obras civis, que garanta danos causados a terceiros (materiais, 
pessoais e propriedades), em decorrência da execução dos serviços e obras, 
objeto deste Contrato. 
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4.2.2. O CONTRATADO deve responder por despesas com franquias obrigatórias 
junto à seguradora, para qualquer sinistro que eventualmente se verificar. 

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
Pela prestação dos serviços e execução da obra objeto desta licitação a 
CODEMIG pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 187.574.250,45 
(cento oitenta e sete milhões, quinhentos setenta quatro mil, duzentos cinqüenta 
reais e quarenta cinco centavos), em pagamentos mensais, contados da 
assinatura deste instrumento, após comprovação da execução física das etapas. 

• 
PARAGRAFO PRIMEIRO 
A CODEMIG realizará ao final de cada mês civil as medições mensais dos 
serviços executados que servirão de base ao cálculo e emissão do Boletim de 
Medição Financeira e Nota Fiscal/Fatura, hábil para pagamento após aferição por 
representante designado para este fim e que deverá ser entregue pelo 
CONTRATADO à CODEMIG até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da 
realização dos serviços. Cada medição será formalizada e datada no último dia de 
cada mês civil, tendo por base as quantidades efetivamente executadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Será deduzido das medições mensais e do valor do pagamento da Nota 
Fiscal/Fatura, o valor do ICMS, em razão da isenção de que trata o item 1.61 da 
Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n° 43.080 de 
13/12/2002, conforme previsão do item 7.6 do Edital Licitatório. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
As medições serão sempre feitas no período de 30(trinta) dias corridos. A 
periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última 
medição, quando o início ou término das etapas das obras e serviços ocorrerem 
no curso do mês; neste caso o cronograma será ajustado à situação. 

010 	PARÁGRAFO QUARTO 
Os pagamentos serão efetuados até o 30° (trigésimo) dia do mês subseqüente ao 
da medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser emitida até 5 (cinco) 
dias úteis após a certificação por representante da CODEMIG designado para 
esse fim. 

PARÁGRAFO QUINTO 
A recepção dos serviços de cada medição será precedida de uma verificação por 
parte da CODEMIG, necessária à comprovação da perfeita execução de todos o 
serviços contratados, para o que o CONTRATADO deverá acompanhar e facilitar, 
por todos os meios a seu alcance, referida verificação. i i 
PARÁGRAFO SEXTO ,--i-;-7 

Somente serão pagos obras e serviços efetivamente executados e, equipamentos , 
e sistemas cujas etapas (eventos) previstas nos cronogramas estejam cumpridas 
e após a verificação da Regularidade Fiscal do CONTRATADO. 	 rÚA\ 

L- -) 
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PARÁGRAFO SÉTIMO 
Os valores correspondentes a cada medição, deverão ser apresentados em Notas 
Fiscais distintas, sendo uma para serviços e outra para materiais/equipamentos. 

PARÁGRAFO OITAVO 
Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, o órgão de 
Fiscalização terá 05 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicado pelo 
CONTRATADO, para a conferência da medição, pela constatação da conclusão 
do(s) evento(s) relacionados no Contrato, bem como pela verificação e 
conferência da documentação hábil de cobrança. 

PARÁGRAFO NONO 
O pagamento relativo à última etapa só será efetuado após a expedição do 
"Termo de Recebimento Provisório" das obras e serviços. 

• PARÁGRAFO DÉCIMO 
Ocorrendo a antecipação do cronograma de execução das obras e serviços o 
CONTRATADO fará jus à sua medição e ao devido pagamento nas mesmas 
condições já estabelecidas neste Contrato, com prévia e expressa autorização da 
CODEMIG. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
Os pagamentos estão condicionados à apresentação de cópia autenticada da 
guia de recolhimento dos encargos mensais de: GPS - Guia da Previdência Social 
na matrícula específica da obra e GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social, acompanhada da folha de pagamento 
correspondente, inclusive de eventuais sub-empreiteiras, se for o caso, sob pena 
de retenção de importância que garanta o cumprimento das obrigações para com 
a seguridade social, segundo previsto no inciso VI do artigo 30  da Lei 8.212/91. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 
• O preço contratual é independente de qualquer encargo ou tributo, cabendo ao 

CONTRATADO o pagamento de todos os impostos, encargos ou custos, diretos 
ou indiretos, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, bem 
como todos os pagamentos das despesas decorrentes da execução deste 
Contrato. 

Qf

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
As parcelas do Preço Global contratual serão reajustados com periodicidade 
anual, pela variação de índices Nacionais calculados pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) do período anual imediatamente anterior, e publicados na Seção de , 
índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte ,,' 
órmula: 

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 
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lo = índice inicial — (índice Nacional de Custo da Construção- INCC Total — 
Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV-Fundação Getúlio Vargas) na data 
fixada para referência dos preços 
li = índice relativo à data do reajuste — (índice Nacional de Custo da Construção 
- INCC Total —Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV-Fundação Getúlio 
Vargas). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste 
contrato, de pronto, as suas condições se adequarão às normas baixadas pelo 
Poder Executivo ou Legislativo, se delas divergente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Em caso de atraso na execução das obras e serviços atribuível ao 
CONTRATADO, prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas 
das obras e serviços seriam realizados de conformidade com o programado no 
cronograma físico-financeiro. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Considerar-se-á como "data de conclusão das obras e serviços", para contagem 
de prazo, a da emissão pela CODEMIG do respectivo "Termo de Entrega e 
Recebimento Definitivo das Obras e Serviços" respeitados os prazos máximos 
definidos pelo Art. 73 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 
O prazo de execução do presente contrato é de 27 (vinte e sete meses), sendo 
de 31(trinta e um meses) o seu prazo de vigência, a partir da publicação no Diário 
Oficial do Estado do extrato do presente instrumento, podendo ser prorrogado, 
através de termo aditivo, a critério da CODEMIG. 

110 	PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O "termo inicial", para contagem do prazo e início dos serviços, conta-se da data 
da expedição, pela CODEMIG, da "Ordem de Serviço". 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Os prazos parciais, para execução de cada etapa dos serviços, constam do 
cronograma que integra o Contrato para todos os fins e efeitos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os dias considerados impraticáveis por motivo de força maior, se comprovados 

elo CONTRATADO e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO, serão a 	dos na 
contagem do(s) prazo(s) contratual(is). 

PARÁGAFO QUARTO 
A prorrogação do prazo somente será admitida nas condições estab 
parágrafo 1°, incisos I a VI, Art. 57 Lei Federal 8.666/93. 

idas no 
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CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADO 
Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas 
e documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços 
estipulados, obriga-se, ainda,o CONTRATADO a: 

8.1. Exigir de eventuais pessoas jurídicas que venham a executar as obras e 
serviços relativos a instalações elétricas, de água, de esgotos, de 
telefonia, contra-incêndio, de ar condicionado, e demais serviços 
complementares de engenharia/arquitetura, cópia da ART das obras e 
serviços realizados, apresentando-a à fiscalização da CODEMIG, quando 
solicitado, sob pena de incorrer nas cominações estabelecidas neste 
Contrato; 

8.2. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, o cronograma físico-financeiro e 
as obrigações contratadas; 

8.3. Apresentar, para aprovação da CODEMIG, no prazo de 10 ( dez ) dias  
úteis a contar do recebimento da "Ordem de Serviço", o Cronograma 
Físico-Financeiro definitivo das obras e serviços de que trata este Contrato, 
respeitados os valores das parcelas mensais do cronograma apresentado 
na proposta; 

8.4. Executar as obras e serviços objeto deste Contrato, em conformidade com 
o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, 
com as instruções emitidas pela CODEMIG; 

8.5. Obedecer fielmente às instruções, especificações, informações, detalhes 
técnicos e ordens de serviço emitidas ou ditadas pela CODEMIG, 
executando com a melhor técnica os serviços contratados, obedecendo 
rigorosamente às normas da ABNT; 

8.6. Obedecer integralmente às normas legais de proteção ambiental, 
responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes da sua 
inobservância; 

8.7. Cumprir as condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos e 
tomar as medidas de sua competência para atender à legislação; 

8.8. Disponibilizar mão-de-obra especializada na execução dos serviços, nos 
termos da proposta apresentada, mantendo, diariamente, na condução dos 
serviços, um responsável técnico que responderá por quaisquer questões 
da CODEMIG ou de órgãos fiscalizadores, devendo para tanto admitir e 
dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado 
de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução 
das obras e serviços, correndo por sua conta todos os encargos e 
obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, 
ainda, à CODEMIG, quando solicitado, a relação atualizada desse 
pessoal; 

8.9. Disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos serviço 
contratados, em quantitativo e especificação que assegurem o 
cumprimento do cronograma físico, a qualidade e especificação técnica 
dos trabalhos; 

8.10. Fornecer toda a mão-de-obra, todo o material, equipamentos e 
ferramentas, para a execução das obras e serviços das construções 
provisórias, quando necessárias e que serão de sua propriedade, devendo 
mantê-las em perfeitas condições de limpeza e conservação, durante o 
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prazo de vigência contratual, sendo facultado à CODEMIG inspecioná-las 
quando lhe aprouver, independente de autorização do CONTRATADO. 
Salvo determinação em contrário, as construções provisórias, após a 
conclusão das obras e serviços e o seu recebimento definitivo, serão 
desmontadas e retiradas pelo CONTRATADO, de imediato. As 
construções que forem do interesse da CODEMIG de serem mantidas, 
poderão permanecer no local de construção e não serão objeto de 
ressarcimento. 

8.11. Manter no recinto das obras e serviços um livro denominado "Diário de 
Ocorrências", onde serão registrados o andamento das obras e serviços e 
os fatos relativos às reclamações da fiscalização da CODEMIG. Os 
registros feitos receberão o visto do CONTRATADO e da fiscalização da 
CODEMIG; 

8.12. Responder pela correção e qualidade dos serviços, nos termos da proposta 
apresentada e ainda que autorizada a sua execução por terceiros, 
observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis; 

8.13. Participar, com os demais Lotes, das despesas de seguro contra-incêndio 
e de responsabilidade civil, proporcional à dimensão da área onde serão 
executadas as obras e serviços de sua responsabilidade e aos riscos 
decorrentes das atividades nela exercidas; 

8.14. Indicar por escrito um representante para, em seu nome, coordenar a 
execução dos serviços, com poderes para deliberar sobre todas as 
questões relacionadas com o presente Contrato; 

8.15. Participar à fiscalização da CODEMIG a ocorrência de qualquer fato ou 
condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos, no todo 
ou em parte, de acordo com o cronograma físico, indicando as medidas 
para saneamento da questão; 

8.16. Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas, contadas do recebimento da solicitação escrita e devidamente 
justificada pela CODEMIG, qualquer empregado ou contratado, cuja 
atuação ou permanência 	prejudique o prosseguimento regular dos 
trabalhos ou cujo comportamento seja julgado inconveniente pela 
fiscalização da CODEMIG. 

8.17. Permitir e facilitar à fiscalização da CODEMIG a inspeção dos trabalhos, 
em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e 
esclarecimentos solicitados; 

8.18. Não prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento 
das obras e serviços, objeto do presente Contrato, ou divulgá-los através 
da imprensa escrita, falada, televisada e/ou outro meio qualquer de 
divulgação pública, salvo autorização expressa da CODEMIG, 

8.19. Não autorizar a visita ao local de execução das obras e serviços d 
pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa d 
CODEMIG, 

8.20. Assegurar, durante a execução dos trabalhos e até seu recebimento 
definitivo, a sua proteção e conservação; 

8.21. Providenciar junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o 
pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se da obtenção das / 
licenças necessárias à execução dos serviços contratados, dentre outras, 
especificamente: matrícula da obra no IN S, licença para construção junto- ,,  
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aos órgãos fiscalizadores ( alvará de construção) e "habite-se" junto à 
Prefeitura local.. 

8.22. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos 
serviços, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e 
quaisquer ônus trabalhistas e previdências; 

8.23. Dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem os 
equipamentos de proteção (cintos, luvas, óculos de segurança e outros) de 
uso recomendados ou obrigatórios pela legislação de higiene e 
segurança do trabalho; 

8.24. Toda movimentação de materiais e equipamentos pelo CONTRATADO, 
seja a partir do local onde os trabalhos estejam sendo executados, de 
estabelecimentos próprios, da CODEMIG ou de terceiros, deverá 
obrigatoriamente estar acobertada por Nota Fiscal especifica, conforme 
determina a legislação vigente, sujeitando-se aos ônus resultantes em caso 
de descumprimento; 

8.25. Inteirar-se, junto à CODEMIG, com a assistência da fiscalização da 
CODEMIG, dos detalhes de entrada e saída, na área de execução das 
obras e serviços, de seu pessoal, equipamentos, materiais e demais 
pertences de sua propriedade, adotando as medidas de segurança 
exigidas; 

8.26. Apresentar as guias quitadas de recolhimento do Fundo de Garantia por 
tempo de Serviço — FGTS e do Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, 
relativas ao mês anterior da execução das obras e serviços, 
acompanhadas da relação de empregados e da respectiva folha de 
pagamento, específica do Contrato firmado com a CODEMIG, nos termos 
do que determina a Lei 8.212, consolidada em 14 de agosto de 1998, ou 
outros documentos pertinentes à comprovação do recolhimento das 
obrigações trabalhistas; 

8.27. Responder administrativa e civilmente pelos eventuais danos causados à 
CODEMIG e a terceiros, decorrente de culpa ou dolo seus ou de seus 
prepostos na execução dos serviços contratados cumprindo-lhe, quando 
envolvidos terceiros, promover, em seu próprio nome e às suas expensas, 
as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias; 

8.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou 
incorreções, sem que lhe caiba qualquer indenização; 

8.29. Registrar no CREA-MG, por sua conta e responsabilidade, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica, referente ao Contrato, de acordo com o 
disposto na Lei n° 6.496, de 07/12/77, e Resolução n° 257, do CONFEA, de 
19/09/78. Ao término dos serviços, deverá ser providenciado 
encerramento da ART naquele órgão, sendo que a comprovação do 
registro da Anotação de Responsabilidade Técnica deste Contrato no 
CREA é condição indispensável à liberação do primeiro pagamento e seu 
encerramento à liberação do último pagamento. 

8.30. Responsabilizar-se pela vigilância desarmada do prédio e das suas 
instalações da obra. 

8.31. Cumprir fielmente as disposições legais e contratuais pertinentes ao 
contrato. 
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CLÁUSULA NONA - DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADO 
A direção técnica e administrativa das obras e serviços, objeto deste Contrato, 
cabe ao CONTRATADO, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer 
imperfeição porventura constatada na sua execução. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A omissão, ainda que eventual, da fiscalização da CODEMIG, no desempenho 
de suas atribuições, não eximirão o CONTRATADO da responsabilidade pela 
perfeita execução das obras e serviços contratados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
O CONTRATADO será representada na obra pelo "Engenheiro Gerente do 
Contrato" indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará 
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos 
relativos às obras e serviços contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS OUTRAS RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADO: 
Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, o 
CONTRATADO será responsável, ainda: 

12.1 Pela inexecução, mesmo que parcial, das obras e serviços contratados 
desde que a CODEMIG não tenha dado causa a inexecução; 

12.2 Pela segurança, estabilidade e durabilidade das obras e serviços 
executados, para as cargas e condições de trabalho especificadas, nos 
termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro; 

12.3 Perante à CODEMIG ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, 
por sua exclusiva culpa por ação ou omissão, erro ou imperícia, vício ou 
defeito, na condução ou execução das obras e serviços; 

12.4 Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer 
condições deste Contrato; 

12.5 Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre as obras e 
serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAGO ÚNICO 
É vedado ao CONTRATADO negociar duplicatas ou qualquer outro título 
cambial emitido contra a CODEMIG, sendo que o descumprimento desta 
condição contratual ensejará a aplicação das cominações ajustadas neste 

\ Instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 
Compete à CODEMIG: 	 EI 

11.1.Efetuar ao CONTRATADO os pagamentos nas condições estabelecidas 
neste Instrumento;  
11.2. Entregar desimpedida e desembaraçada, a área indispensável à 
implantação das obras e serviços, de modo que não se perturbe, nem se retarde 
a marcha normal dos trabalhos, garantindo o acesso do CONTRATADO e de 
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seus prepostos ao 'Canteiro das Obras e serviços" e aos locais de realização 
das obras e serviços; 
11.3. Fornecer todos os elementos à compreensão dos "Documentos Técnicos" 
e colaborar como contratado, quando solicitada, no estudo e interpretação dos 
mesmos. 
11.4. Exercer ampla fiscalização e acompanhamento do contrato, por intermédio 
de prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais o CONTRATADO 
deverá facilitar o exercício de suas funções, e que deverão notificar o 
CONTRATADO, por escrito, sobre providências a serem tomadas para a sua 
correta execução ou sobre irregularidade constatada no cumprimento de 
obrigação contratual. 
11.5. Liberar junto aos órgãos competentes as licenças ambientais pertinentes de 
forma a permitir o desenvolvimento das obras contratadas nos respectivos prazos 
contratuais. 
11.6. Cumprir as condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos 
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente por ação ou 
omissão, decorrentes da execução dos projetos, nos termos da legislação 
pertinente. 
11.7. Responder pelos crimes ambientais que praticar incumbindo-se do 
pagamento de multas decorrentes das infrações à legislação ambiental de sua 
responsabilidade e dos projetos. 
11.8. Obter todas as demais licenças, autorizações e liberações de sua 
responsabilidade necessárias para a integral execução do objeto do presente 
Contrato nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
Sem prejuízo da exclusiva e plena responsabilidade do CONTRATADO na 
execução do objeto contratual, a CODEMIG poderá fiscalizar e acompanhar o 
cumprimento das obrigações reciprocamente assumidas mediante solicitação de 
informações, realização de vistoria e inspeção e exame de documentos e 
contratos. • PARÁGRAFO PRIMEIRO 
As atividades de acompanhamento e fiscalização da CODEMIG poderão ser 
desenvolvidas por pessoal próprio ou por terceiros, previamente designados, 
podendo realizar-se a qualquer momento, obrigando-se o CONTRATAD 
colaborar para sua realização, sem qualquer ônus adicional. 

PARÁGRAGO SEGUNDO 
O, CONTRATADO declara aceitar, expressamente, as atividades de 
companhamento e fiscalização da CODEMIG, obrigando-se a contribuir para a 

manutenção de ambiente de harmonia e cooperação necessário ao cumprimento 
do objeto deste contrato. No exercício de suas atribuições fida assegurado à 
fiscalização da CODEMIG, sem restrições de qualquer natureza, o direito de 
acesso ao "Canteiro das Obras e Serviços" e as suas respectivas dependências 
do CONTRATADO. Resguardadas as atividades necessárias ao exercício de 
suas funções, a fiscalização da CODEMIG não poderá interferir no andamento e 
execução das obras. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
A atividade de acompanhamento e fiscalização é exercida no exclusivo interesse 
da CODEMIG e não exclui, nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO por 
qualquer dano ou irregularidade, inclusive perante terceiros. 

PARÁGRAFO QUARTO 
A fiscalização que representará a CODEMIG terá as atribuições delegadas em 
ato especifico, competindo-lhe ainda: 

a) Agir e decidir em nome da CODEMIG, inclusive, para rejeitar as obras e 
serviços executadas em desacordo com o projeto, especificações 
técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e 
outras aplicáveis; 

b) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel 
cumprimento das obras e serviços executados, medidos e aceitos; 

c) Transmitir as ordens e instruções por escrito, salvo em situações de 
urgência ou emergência, sendo reservado ao CONTRATADO o direito 
de solicitar da fiscalização da CODEMIG, por escrito, a posterior 
confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas; 

d) Solicitar que o CONTRATADO, quando comunicado por escrito, afaste o 
empregado ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente 
Contrato; 

e) Aplicar, nos termos contratuais, multa(s) ao CONTRATADO dando-lhe 
ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da CODEMIG, 
para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito do 
CONTRATADO; 

f) Instruir o(s) recurso(s) do CONTRATADO no tocante ao pedido de 
cancelamento de multa(s), quando essa discordar da CODEMIG. 

110 	
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO 
Os serviços serão recebidos pela CODEMIG nos termos do artigo 73 da Lei 
Federal 8.666/93, através de Termo de Entrega e Recebimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O Recebimento Provisório das obras e serviços será promovido pela CODEMIG, 
através de uma Comissão cujos membros devidamente habilitados e nomeados, 
verificarão e atestarão o cumprimento de todas as exigências contratuais, 
emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de quinze dias, contados da 
comunicação, por escrito, do CONTRATADO, informando a conclusão das obras 

erviços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Concluídos os serviços objeto do contrato, ou na hipótese de sua resilição , 
estando inconclusos os trabalhos contratados, será efetuado o recebimento 
provisório, após e se reconhecido o cumprimento das obrigações contratuais 

(2:A  
correspondentes. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
O recebimento provisório não isenta o CONTRATADO da responsabilidade 
decorrente do defeito de construção, nem sua obrigação pela conservação e 
proteção da obra, sendo certo que, durante esse período, o CONTRATADO terá 
sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela 
construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverá ser 
comunicada e prontamente reparada pela CONTRATADO, sob pena de incorrer 
essa em sanção contratual. 

PARÁGRAFO QUARTO 
Concluídos os serviços e decorridos 90(sessenta) dias consecutivos da data da 
formalização do recebimento provisório, e sendo verificada a correção da obra 
executada, proceder-se-á ao seu recebimento definitivo, lavrando-se o termo 
respectivo, que consignará a quitação geral, plena e recíproca entre as partes, 
sem prejuízo da responsabilidade civil do CONTRATADO, nos termos da lei civil. 

PARÁGRAFO QUINTO 
Aceitas as obras e serviços e desde que cumpridas as demais cláusulas 
contratuais, será emitido, pela CODEMIG, o respectivo "Termo de Recebimento 
Definitivo das Obras e serviços". 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO INADIMPLEMENTO 
A parte que der causa à resolução deste ajuste, por inadimplemento de cláusula 
contratual, pagará à outra multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 
do Contrato, independentemente das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Sem prejuízo das sanções ajustadas na cláusula rescisória e ressalvados os 
casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovados e aceitos pela 
CODEMIG, ao CONTRATADO serão aplicadas as seguintes penalidades: 

a) O atraso na execução das obras e dos serviços sujeitará o CONTRATADO à 
multa moratória com aplicação da seguinte fórmula: 

C 

M = 	xFxN 

Sendo: 
M = Valor da multa em reais; 
C = Valor correspondente à fase, etapa ou parcela das obras e serviços ou 
fornecimento em atraso; 
T = Prazo concedido para execução da fase, etapa ou parcela das obras e ,  
serviços ou fornecimento em dias corridos; 
F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir; 
N = Período de atraso por dias corridos; 
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PERÍODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS F 
1° - Até 10 dias 0,01 
2° - De 11 a 20 dias 0,02 
3° - De 21 a30 dias 0,03 
40 - De 31 a 40 dias 0,04 
5° - Acima de 40 dias 0,05 

b) Dois décimos por cento (0,2%) do valor do Contrato, casoo CONTRATADO 
descumpra qualquer outra condição ajustada. 

c) As multas estabelecidas nas letras "a" e "h" estão cumulativamente limitadas a 
10% do Contrato, devidamente atualizado. Em caso de atingimento do 
determinado limite, a CODEMIG poderá rescindir o presente Contrato por culpa 
do CONTRATADO aplicando o disposto na cláusula de rescisão. 

• d) Dez por cento (10%) do 	valor do 	Contrato, 	quando rescindir 
injustificadamente este Contrato ou der causa a sua rescisão, sem prejuízo de 
indenizar a CODEMIG em perdas e danos. 

e) A não renovação, tempestivamente, do prazo da Apólice de Seguro de 
Riscos de Engenharia ou da Garantia de Cumprimento do Contrato ensejará a 
suspensão de pagamentos até a regularização do respectivo documento, 
independentemente da aplicação das sanções contratuais. 

f) O valor da multa aplicada, após esgotado o prazo recursal, será cobrado na 
fatura do mês em que a fase, parcela ou etapa das obras e serviços ou 
fornecimento for efetivamente concluída e nas subseqüentes, caso necessário, 
até a completa satisfação do débito. 

g)o CONTRATADO, notificado da multa que lhe foi aplicada, terá o prazo de 5 

• 
(cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, para interpor recurso junto à 
CODEMIG. 

h) A autoridade competente, ouvida a FISCALIZAÇÃO, decidirá pela procedência 
ou não do recurso. 

i) A devolução do valor pertinente à multa aplicada, face ao provimento do 
recurso, será corrigido pela Taxa Referencial, de acordo com a fórmula 
estabelecida neste Contrato. Em caso de período inferior a um mês, será 
utilizado, para o cálculo do período fracionado, o critério pro rata tempore, 
aplicando-se a taxa de remuneração do mês anterior. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de 
pagamento, motivado pela CODEMIG, o valor a ser pago será atualizado 
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo ,1  
pagamento, tendo como base a Taxa Referencial pró rata tempore, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO 
15.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão 
pela parte inocente e acarretará as conseqüências previstas 	neste 
Instrumento e na legislação pertinente. O presente contrato poderá ser rescindido 
por iniciativa de qualquer das partes mediante aviso por escrito à outra parte, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, podendo ainda, ocorrer: 

a) por ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
de licitação, desde que haja conveniência para a CODEMIG. 

c) por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 
d) decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da 

CONTRATADO que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o 
Contrato. 

15.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste 
Contrato, pela CODEMIG: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CODEMIG a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra nos prazos estipulados; 

d) O atraso injustificado no início das obras; 
e) A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à 

CODEMIG; 
f) A subcontratação, total ou parcial do seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, sem o prévio e expresso 
consentimento da CODEMIG; 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do § 
1° do art. 67 da Lei 8.666/93; 

i) A dissolução da sociedade ou a falência do CONTRATADO; 
j) A alteração 	social ou modificação da finalidade ou a estrutura do 

CONTRATADO que prejudique a execução do Contrato; 
k) O descumprimento pelo CONTRATADO do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 
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AF = [( 1 + TR/100) 	- 1] x VP , onde: 

AF 	= 	Atualização financeira; 
TR 	= 	Percentual atribuído à taxa referencial; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP 	= 	Valor da parcela a ser paga 
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15.3. 	Constituem 	motivos 	para 	rescisão 	deste Contrato pelo 
CONTRATADO: 

a) A supressão, por parte da CODEMIG, de obras e serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do limite 
permitido em lei; 

b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CODEMIG, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública 
ou força maior, grave perturbação da ordem interna ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

c) O atraso superior a 90(noventa) dias nos pagamentos devidos pela 
CODEMIG por serviços já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, 
assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações ate'que seja normalizada a situação; 

d) A não liberação, por parte da CODEMIG, da área para execução das 
obras e serviços; 

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste Contrato; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Nos casos relacionados no item 15.3, o CONTRATADO será ressarcido dos 
prejuízos sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a: 
a) Devolução da garantia prestada; 
b) Recebimento dos pagamentos pelas obras e serviços que executou, até a 

data da rescisão do Contrato, porventura ainda não pagos; 
c) A aquisição, pela CODEMIG, dos materiais já adquiridos pelo CONTRATADO 

até a data de rescisão do Contrato; 
d) Pagamento do custo de desmobilização. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
A rescisão do Contrato, efetivada pela CODEMIG, acarreta as seguintes 
conseqüências, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste 

ontrato e na lei: 

a) Assunção imediata, pela CODEMIG, das obras e serviços objeto deste 
Contrato, no estado e no local em que se encontram, por ato próprio 
seu; 
Execução, imediata, da garantia contratual constituída 
ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas; 
Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o 
prejuízos causados pelo CONTRATADO; 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
A rescisão do Contrato, seja decretada pela CODEMIG ou pelo CONTRATADO, 
não impedirá que a CODEMIG dê continuidade à 	execução das obras e 
serviços, mediante contratação de terceiros; 

PARÁGRAFO QUARTO 
A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior dará ao CONTRATADO o direito a liberação da 
garantia contratual e ao recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) as obras e 
serviços executados e aceitos; 

PARÁGRAFO QUINTO 
Ocorrendo a rescisão do Contrato, a CODEMIG constituirá "Comissão" para 
arrolamento da situação das obras e serviços, para os fins do disposto nesta 
cláusula, no momento da sua paralisação e concederá prazo corrido de 48 
(quarenta e oito) horas, para que o CONTRATADO indique seu representante. 
Vencido o prazo e não indicando o CONTRATADO o seu representante ou não 
comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o 
respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar 
incondicionalmente o relatório de arrolamento feito; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
A CONTRATADO obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de 
habilitação requerida para participação no processo licitatório, mantendo as 
mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e qualificação no processo 
licitatório, inclusive a sua situação de Regularidade Jurídica e Fiscal, 
comprovando, sempre que exigido pela CODEMIG, sua regularidade em relação 
aos encargos legais e previdências. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 
A não apresentação de algum documento de obrigação da CONTRATADO, 

• 
na data aprazada, não desobriga esta do fiel cumprimento e nem a desonera de 
qualquer obrigação 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA NOVAÇÃO 
A abstenção, pela CODEMIG, do exercício dos direitos que lhe são assegurados 
neste contrato , ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação 
contratada, não será considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, 
que poderá ser exigida a qualquer tempo. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada 
om a execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração 

a qualquer delas, para o cometimento de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA SUBCONTRATAÇÃO/CESSÃO 
A CONTRATADO obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente 
contrato. Na hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza„ 
reclamem execução por terceiros, a COEÇEMIG poderá autorizar a 
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subcontratação, ficando o CONTRATADO, relativamente ao objeto 
subcontratado, direta e solidariamente responsável, técnica e civilmente, devendo 
promover a cessação imediata das atividades da sub-contratada, quando 
solicitado pela CODEMIG. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO ADITAMENTO 
19.1. A CODEMIG reserva a si direito de solicitar modificações no projeto, mesmo 
durante a execução das obras e serviços, sempre que julgar necessário. 
Todavia, sempre que estas alterações acarretarem ônus adicionais ou afetarem o 
desenvolvimento das obras, as mesmas somente serão implantadas após as 
partes acordarem a alteração correspondente no Preço Global Contratual e/ou no 
Prazo do Contrato, após auditoria a ser contrata e paga pela CODEMIG. 

19.2. A CODEMIG poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo 
presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o 
cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro das obras e serviços. Também 
nestes casos, as partes analisarão e definirão, de comum acordo, a variação que, 
em conseqüência, incidir sobre o Preço Global Contratual; 

19.3. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de 
membro(s) da equipe técnica, indicada para execução das obras e serviços, 
mormente em se tratando de Engenheiro Residente, o(s) nome(s) e os dados 
demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão 
ser, tempestivamente, submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO da 
CODEMIG, sendo que a capacitação técnica do substituto deverá ser, no mínimo, 
igual a do substituído. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO VALOR CONTRATUAL 
Dá-se ao presente instrumento obrigacional , para os efeitos legais, o valor de R$ 
187.574.250,45 (cento oitenta e sete milhões, quinhentos setenta quatro mil, 
duzentos cinqüenta reais e quarenta cinco centavos). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DOS RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes do contrato, correrão por conta de recursos próprios da 
CODEMIG. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 
Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a 
legislação pertinente à espécie e a Lei Federal 8.666 de 21.06.93 e alterações 
posteriores. 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável a 
espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DO FORO 
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para a solução de qualquer pendência 
relativa a este contrato, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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SANTA BÁRBARA ENGEN ARIA S/A 

Testemunhas: 

1.  
Nome: 
Identidade/CPF 

2.  
Nome: 
Identida 

orrrte)^a1Á-rornoçtx. 
PF 	 - 
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PARÁGRAFO ÚNICO 
Se qualquer das partes tiver de ingressar em juízo para compelir a outra ao 
cumprimento de quaisquer condições contratuais, a parte vencida, além de 
suportar com os encargos judiciais da sucumbência, responderá por perdas e 
danos à parte prejudicada. 

Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente contrato, em três 
vias de igual teor e forma e para um só efeito e na presença de duas 
testemunhas. 

Belo Horizont 04 de dezembro de 2 
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ICCODEMIG 
Companha de Desentalvirnemo Econânco de Men Gerais 

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBP,AS E SERVIÇGS DE 
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — LOTE 1 , COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA FIRMADO EM 04 de dezembro 
de 2007 — Registro n° 2272 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-
CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.791.581/0001-55, com 
sede em Belo Horizonte/MG, à Rua dos Aimorés, 1697, Bairro Lourdes, 
neste ato representada por seus Diretores Presidente Oswaldo Borges da 
Costa Filho e de Administração e Finanças 	Marcello Lignani Siqueira, 
denominada CODEMIG, e o Consórcio formado pelas Empresas 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A., CNPJ 
61.522.512/0001-02 com sede à Rua Funchal, n° 160, bairro Vila Olímpia em 
São Paulo /SP, neste ato representada por seu Diretor Celso Ferreira de 
Oliveira, Identidade 6.815.170-6 (SP), CPF 787.381.488-20 	e por seu 
Superintendente Regional Eduardo de Camargo e Silva, Identidade RG M 
9.222.260 SSPMG, CPF 129.326.986-72, MENDES JUNIOR TRADING E 
ENGENHARIA S/A, CNPJ 19.394.808/0001-29, com sede à Rua Pedroso 
Alvarenga, n° 1046, 110  andar, conjuntos 113/116, bairro Itaim Bibi em Sãá 
Paulo/SP, neste ato representada por seu Diretor Vice Presidente de 
Assuntos Corporativos Ângelo Alves Mendes, 	Identidade n° M 840 
SSP/MG, CPF sob o n° 257.398.246-72 e seu Diretor de Finanças Angelo 
Marcus de Lima Cota, Identidade n° 1.263.895 SSP/DF, CPF/MF sob n 
370.191.556-34 	e SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S/A, CNPJ 
17.290.057/0001-75, com sede á Rua Padre Marinho, n° 37, bairro Santa 
Efigênia em Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seus 
procuradores Djaniro da Silva, Identidade n° 37.318/D -CREA/MG , CPF 
526.085.906-59 e Eduardo Magno Barbosa Abreu , Identidade n° 46.513/D-
CREA-MG , CPF 623.0F8.756-49 doravante denominado CONTRATADO, 

Plira': 104-.0i  

I

CODEMIG EONNTTRRAALTODSE 

R2E,25T110, 	RUBRICA 

illiklATA 

o 

Considerando que do edital da licitação Concorrência 05/07 consta expressamente em 
seu item 19 que as partes poderão propor e aceitar alteração do projeto, metodologia e/ou 
especificações, com a devida justificação, 

Considerando que a CODEMIG encaminhou proposição de alternativa de modificação de 
obras e serviços de infra-estrutura necessários à adequação dos projetos, 

Considerando que a alteração proposta não desnatura o objeto contratado, que continua 
o mesmo, embora modificado e que a qualidade fica mantida, uma vez que as alterações 
propostas e aceitas não mudaram o objeto da contratação originária, 

Considerando que a proposição contou com justificativa técnica adequada e suficiente na 
conformidade da análise técnica que a aprcvou, 

Considerando e as alterações foram processadas e aceitas entre as partes, tendi sido 
executadas 	ce da necessidade de cumprimento dos prazos contratuais, 'que 
permanecer 	rados, 

Rua Aimorés, 1,697 - Lourdes - Belo Horiz te - MG 
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 320-8900 
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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iCCODEMIG 
Com :adiud Desenvohirento Eu:otos...e 113nas Geram 

Considerando que o regime de contratação demandava das partes a adequação dos 
projetos, planilhas de quantitativos e preços, para os fins _de apuração das diferenças de 
preços em face das alterações processadas, 

Considerando que os estudos e alteração dos projetos bem como seu planilhamento 
(quantitativos e preços), tendo em vista o volume das obras e serviços contratados e sua 
ocorrência no curso da plena execução, demandaram tempo maior do que o 
contratualmente previsto, somente agora concluídos os trabalhos de aaequação dos 
projetos e ajustes das planilhas e preços aceitos pelas partes, 

Resolvem, de comum acordo, com amparo das disposições do artigo 65, inciso 1, letra "a" 
da Lei 8.666/93, em decorrência de modificação do projeto e das especificações para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos, aditar o contrato firmado em 04 de dezembro 
de 2007, registro 2272, decorrente da CONCORRÊNCIA n° 05/07, Processo Interno 
265/07, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Constitui objeto do presente aditamento a consolidação da modificação qualitativa e 
quantitativa do objeto contratado, compreendendo obras e serviços de engenharia de infra-
estrutura de terraplenagem, drenagem, manutenção e urbanização da Av. José Máriã 
Alkimin, Barragem do Lago e Recuperação da área do antigo Motocross. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Em face da alteração qualitativa e quantitativa objeto da Cláusula Primeira, as planilhas de 
itens de obras e serviços foram adequadas, com o processamento de acréscimos e 
decréscimos de itens e quantitativos que ficam consolidados nas novas planilhas de 
quantitativos e preços para o contrato, relativamente a cada um dos itens do objeto do 
presente aditamento, que passa a fazer parte integrante do presente aditamento, 
independentemente de transcrição e que consolida os serviços, itemizações, quantitativos e 
preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Em razão dos acréscimos e decréscimos definidos nas cláusulas primeira e segunda do 
presente aditamento, na conformidade da previsão do §6° do artigo 65 da Lei 8.666/93, 
para os fins de restabelecer o equilíbrio econômico financeiro, fica acrescido ao contrato o 
valor de R$ 9.560.648,49 (nove milhões, quinhentos sessenta reais, seiscentos quarenta 
oito reais e quarenta nove centavos), que representa a diferença apurada e devida pela 
CODEMIG ao CONTRATADO, assim discriminada: 

Terraplenagem — R$ 3.903.963,30 (três milhões, novecentos e três mil, novecentos 
sessenta e três reais e trinta centavos) 
Drenagem — R$ 2.738.949,94 (dois milhões, setecentos trinta oito mil, novecentos 
quarenta nove reais e noventa quatro centavos) 
Manutenção e urbanização da Avenida José Maria Alkimin — R$ 499.168,67 
(quatrocentos noventa nove mil, cento sessenta e oito reais e sessenta sete 
centavos) 
Barrag 	Lago — R$ 1.838.551,96 (hum milhão, oitocentos trinta oi mil, 
quinh uenta e um reais e noventa seis centavos) 
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I' SERVIÇO NOTAMAI.- BELO 149RIZ91,1TE 
,'"':'`ftuà Goiás, 187 - Centro - Telefonisê (8.191-212'2' 

1.. 
Nome: 4,T 
Identidade/ F ,2,Lti(.314L.L141.4 -53 

2. 
Nome: 
Identid d /CPF OG1- 

-fno 

ICCODEMIG 
Companhia de Onerakinnelo Eco~d. Mina Cegais 

- 	Recuperação da área do antigo Motocross — R$ 580.014,62 (quinhentos oitenta mil, 
quatorze reais e sessenta dois centavos) 

CLÁUSULA QUARTA 
O valor referido na Cláusula Terceira será pago acrescido dos percentuais de 8,06% e de 
8,97% correspondentes aos reajustamentos contratuais ocorridos em Maio/08 e Maio/09. 

CLÁUSULA QUINTA 
As diferenças apontadas nas Cláusulas Terceira e Quarta, resultantes da apuração de 
acréscimos e decréscimos objeto da adequação dos projetos e planilhas, bem como do 
reajustamento, e que totalizam R$ 11.257.948,69 (onze milhões, duzentos cinquenta e sete 
mil, novecentos quarenta oito reais e sessenta nove centavos) serão pagas em parcela 
única até o dia 10 de agosto de 2009, cujo pagamento/recebimento importará quitação 
plena, irrestrita e irrevogável nas alterações processadas e objeto do presente aditamento. 

CLÁUSULA SEXTA 
Permanecem vigentes e inalteradas as demais disposições contratuais no que não 
conflitarem com o presente aditamento. 
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1.2.6 DMT DE 10 A 15KM 
M3 159.258,00 

M3 29 182 00 30 278 08 

M3 
M3 

M3 0,00 10.626.21 6,32  67.157.62 

_ 	.. 
,ICCODEMIG 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 	 ia: 

• ADITIVO - INFRA- ESTRUTURA 	 Re 

r

vlaao:  
mai/09 

oo PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS CONTRATUAIS TERRAPLENAGEM 

••;,:••:.: 
:-.::g"..::; 

1 
:P 8lP 

:.".-. ,:: 	
• 	• 

,• 
— • • :P.90±=00: ACRÉSCIMOS :-.-:,-..--..-....-:-:,:,: 

1..0MI:::.:. -- 	• TERRAPLENAGEM 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
DESMATAMENTO, 

1.1.1 
DESTOCAMENTO E 	LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS 

VEGETAÇÃO RASTEIRA (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO 
	 ACERTO 00 MATERIAL) 

TRANSPORTE 

E 
M2 191.753,00 268.204,80 76.451,80 0.48 

• 
36.696,86 

1.1.2 DE MATERLAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT 10 KM (MATERIAL DA 
	 LIMPEZA PARA BOTA FORA) 

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO 
m3xx. 

747.834,00 1.115731,97 367.897,97 1,37 504.020,22 E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E 
VEGETAÇÃO RASTEIRA (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATE 30CM, INCLUINDO 
REMANEJAMENTO 	DO 	MATERIAL 	PARA 	ESTOCAGEM 	PARA 	POSTERIOR REAPROVEITAMENTO) 

,A3  
127.835,00 178.803/0 50.968/0 152 77.471.66 

1 .2  ESCAVAÇAO, CARGA. TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL 

1.71 
DE PRIMEIRA CATEGORIA COM CAMINHÃO 
DMT DE O A 20091 

1./2 DMT DE 201 A 400M M3 350.186,00 363.336,98 
1.2.3 DMT DE 401 M3 116.729,00 121.112,33 

13.150,98 7,08 93.108,92 
• n . 

A 600M 
........•..-....... 	-- 

4.383,33 7,15 31&40,719 

1 2 5 DMT DE 801 A 1000)4 

1.5 
COMPACTA  O DE ATERROS A 95% DO PROCTOR NORMAL 
COMPACTAÇÁO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 

COMPACTAãi0  

M3 

68.813,00 

29.182,00 

77535,77 
12.519,8€ 

83.882,61 
1.096, 
1.096, 

2687 

6,32 
7,22 

2.253.925,73 

490.026,05 
90.393,41 

12 751,45r 
4.250,48 
2.12574 
1.062,62 
1.062,62 

12.751,45 
4.250,48 
2 125 24 
1.062,62 
1.062.82 

90.280,24 
30.390,95 
15.280,48 
7.704,00 
7.746.50 

COMPACTA CÃO  

lia 
obrdenador de Obra 

.4brb Mministrain 

Total Geral 
M3 0.0C1 10.626,21 

10.626,21 
10.626.21 7.22 76.721,20 

M3 
M3 
M3 

O 00 
o,00 
0,00 
0,00 
0,00 

427 103,00 504.638,71 
81 332,86 

30.278,08 
243.140,61 

7 19 
7,25 

15.761,65 
7.946,59 

7,29 

3.903.953,36 

TERRAPLENAGEM. RE-TRABALHO PLATAFORMA SECRETARIA 1 

1.5.1 
1.5.2 M3 

M3 

7.990,43 

1.2 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

1.5 

ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL 
DE PRIMEIRA CATEGORIA, COM CAMINHÃO  
DMT DE O A 200M 
DMT DE 201 A 400M 
DMT DE 401 A 600M 
DMT DE 601 A 80011 
13MT DE 801 A 1000M 

7.08 
7.15 
7,19 
7,25 
7,29 

COMPACTAÇ,Ão DE ATERROS A 95% DO PROCTOR NORMAL 
1.5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 

1.5,1 
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• C9DEIVW9 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Data: 
Abr./09 

  

ADITIVO - INFRA-ESTRUTURA Revisão: 

00 

PLANILHA RESUMO Urbanização e Manutenção da Avenida José Maria 
Alkimim 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 
1 PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS CONTRATUAIS 477.288,56 
2 PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS NOVOS 21.880,11 

TOTAL GERAL 
499.168,67 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Data: 

abr/09 

ADITIVO - INFRA- ESTRUTURA 
Revisão:

00 

PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA Manutenção e Urbanização da Avenida José Maria Alkimim 
._ 

ITEM ... .. 
. 

:POÇRIÇA9::: 
.. 

CJNID• 
----:-:. 

- 	• 	• 	, 	....... 	•••• 
:::..:::.m:-:-:11::-:-:.::.::: :-.1  

-. - -PRO4e-ró:-:.:. 
:PARRAPP-V.:•: 

:•ádt`itritti05:.::••:::-:-:.:-:--. -  
• • ... 
A•:."4 

ÉÃ- .. • • • •.: 
• • • • • 

CMOS:. 
PreçoUr.I.Itfirie,  • .. Preço Total 

1 TERFtAPLENAGEM 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO 
RASTEIRA ( EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO ACERTO DO 
MATERIAL 

M2 0,00 2.774,91 2.774,91 0,48 1.331,96 

1.1.2 TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA, DMT 10KM (MATERIAL DA LIMPEZA PARA BOTA M3xKM 0,00 8.324,73 8.324,73 1,37 11.404,88 

12 ESCAVAÇAO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 
PRIMEIRA CATEGORIA, COM CAMINHÃO 

1.2.3 DMT DE 401 A 600M M3 0,00 231,51 231,51 7,19 1.664,56 
1.2.6 DMT DE 10 A 15 KM M3 0,00 72,24 72,24 26,87 1.941,09 

2.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO (ÁREA DE PASSEIOS) 
2.3.1 COM PLACA VIBRATÕRIA M2 0,00 2.774,91 2.774,91 2,71 7.520,01 

1.6 OBRAS COMPLEMENTARES 
1.6.4 DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES 

1.6.4.1 

MEIO-FIO PRE"-MOLDADO DE CONCRETO, FCK>-= 19 MPA, TIPO A, PADRÃO SUDECAP 
DIMENSÕES 12 X 16,7 X 35 CM (ASSENTAMENTO/ EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS E MATERIAIS PARA 
REJUNTAMENTO) 

M 0,00 804,50 804,50 31,89 25.655,51 

S PAVIMENTAÇÃO 

C.1 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO (EXECUÇÃO COMPLETA, 
INCLUINDO CARGA DO MATERIAL REMOVIDO EM CAMINHÃO) M3 000 , , 

 16392 , 16392 112,46 18.434,44 

6.2 REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (EXECUÇÃO 
COMPLETA, INCLUINDO CARGA DO MATERIAL REMOVIDO EM CAMINHÃO) M3 000 , , 

 81961 , 81961 34,76 28.489,64 

6.3 TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO EM CAMINHÃO (DMT<= 1KM) M3 0,00 812 71 812,71 1,89 1.536,02 
6.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO M2 0,00 3.278,43 ' 	3.278,43 3,16 10.359,84 

6.6 
BASE DE BRITA BICA CORRIDA, ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE, COMPACTADA 
COM 	ENERGIA 	PROCTOR 	MODIFICADO 	(EXECUÇÃO 	COMPLETA 	INCLUINDO 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS) 

M3 0,00 819,61 819,61 89,28 73.174,78 

6.7 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 10KM (BICA CORRIDA 
PARA BASE)  M3 KM 000 , 11372 13. 	, 13.113,72 1,37 17.965,80 

.. s  
". 	.....,"‘ 

IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOMATERIAL BETUMINOSO) 

m2  0,00 3.278,43 3.278,43 5,61 18.391,99 

- ‘ PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1 C (EXECUÇÃO COMPLETA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 0,00 3.389,39 3.389,39 2,84 9.625,87 

--r"-  
° 

) 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, (CBUQ) FAIXA "C" COM CAP-50/70(-  
EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA MASSA) T 0,00 413,38 413,38 297,63 123.034,29 

. 

6.12 

PASSEIO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK >=15MPA, ESPESSURA= 6 CM, COM 
JUNTA SECA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL ESPAÇADAS DE 3M (SULCO DE 
DIMENSÕES 2,50X2,50CM) - EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO E  
TRANSPORTE DE MATERIAIS) 

M2 000 , 
' 

2.77491 , 2.774,91 45,68 126.757,8R.  
. 

Total Gera!, 477.288,56 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Data: 
mai/09 

ADITIVO - INFRA-ESTRUTURA 
PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 

SERVIÇOS NOVOS 

Revisão: 

00 
Urbanização e Manutenção da Avenida José Maria 

Alkimim 

ITEM 

6.14 
6 

VB MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
PAVIMENTA A3 

PROJETO 
EDITAL 

0,00 

QUANTIDADES 

PROJETO 
LIBERADO P/ 

CONSTRUÇÃO 

TOTAL 
SERVIÇOS 

NOVOS 

3,00 

PREÇOS UNITÁRIOS R$ 
(Ref.: Maio/2007) 

CONTRATUAL 	
CONTRATUAL 

NÃO 

7.293,37 

PREÇO TOTAL 
(Ref.: Maio/2007) 

21.880,11 

DESCRIÇÃO UNID. 

3,00 

TOTAL GERAL 21.880,11 

Página 1 de 1 
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iCCODEMIG 
Companhia de Deserraishasto Econômico de banas Gerais 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Data: 

jun/09 

ADITIVO - INFRA-ESTRUTURA 
Revisão: 

00 

PLANILHA RESUMO BARAGEM DO LAGO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

1 PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS CONTRATUAIS 1.756.342,61 

2 PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS NOVOS 227.870,23 

3 PLANILHA DE DECRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS CONTRATUAI' -145.660,88 

TOTAL GERAL 1.838.551,96 

e 

Página 1 de 1 
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cçi 

- 
1.756.342,61 

nee.. ele 5111 

ICC9DEMIG 
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jA GO RNO 
AUX DE MINAS 

      

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 	 Data: 

ADITIVO - INFRA- ESTRUTURA 
	 mai/09 

BARRAGEM DO LAGO 
PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 

SERVIÇOS CONTRATUAIS 

Revisão: 
00 

0.1-WTO 
EDITAL 

-.T04 
SCIMOS 

TERRAPLENAGEM 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 

R04.E1'.0 
ÉteèRÂCIO:Of 

- CONSTRUÇÃO 

1.6 

DMT = 15 KM 

OBRAS COMPLEMENTARES 

M3xKM 0,00 58.041,00 58.041,00 1,37 79.516,17 

1.6.1 BARRAGEM DO LAGO - AMPLIAÇÃO 

TRAP ,SIÇA0 UNICA EM AGREGADO ROCHOSO BRITADO, CONFORME COMPOSIÇÃO 
GRANULOMETRICA ESPECIFICADA (EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO AGREGADO ROCHOSO)  

1.6.1.3 
M3 450,00 1.670,00 1.220,00 

	
140,49 
	

171.397,80 

ENROCAMENTO SELECIONADO EM ELEMENTOS ROCHOSOS COM DIÂMETRO 
COMPREENDIDO ENTRE 0,15 E 0,30 M (EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS ELEMENTOS ROCHOSOS)  

1.6.1.4 
M3 
	

980,00 12.731,98 11.751,98 
	

128,10 
	

1 505 428,64 

Total Geral 

Página 1 de 1 
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UNID. 
PROJETO 
EDITAL 

QUANTIDADES PREÇOS UNITARIOS R$ 
(Ref.: Maio/2007)  

"•1 /4  

‘4,  
227.870,23 

TOTAL GERAL 

BARRAGEM DO LAGO 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADITIVO - INFRA-ESTRUTURA 

ITEM 

1.6 	OBRAS COMPLEMENTARES 

PROJETO 
LIBERADO P/ 

CONSTRUÇÃO 

TOTAL 
SERVIÇOS 

NOVOS 

DESCRIÇÃO 

CONTRATUAL NÃO 
CONTRATUAL 

1.6.1 BARRAGEM DO LAGO - AMPLIAÇÃO  
1.6.1.7 ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE SOLO MOLE 

1.6.1.7.1 H<=1,50 M 
1.6.1.8 GEOGRELHA 

1.6.1.8.1 >=200KN/M  
1.6.1.9 MANTA GEOTEXTIL 

1.6.1.9.1 400g/M2 

M3 0,00 3.869,40 3.869;40 9,75 37.726,65 

M2 

M2 0,06 7.087,00 7.087,00 8,98 63.641,26 

Data: 

jun/09 

Revisão: 

00 PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS NOVOS 

PREÇO TOTAL 
(Ref.: maionoon 

•••••• 	.1ffir 	•••• 

icc9DEN9 
Gpiwe 	It alika#siièèêb 	& 1‘ ik 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Data:  
mai/09 

ADITIVO - INFRA- ESTRUTURA Revisão:  
00 

PLANILHA DE DECRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS CONTRATUAIS 

. 

BARRAGEM DO LAGO 

,.. 	. 
•. .DEScRUÕ 

•••• 	::: 
• . 	.• 	. 	. 

u 	.• ..:05••••'.  ::-ÊlrüMiiiii•::'.:.:':.  
• • 	• 	• 	• 	. 	•-••••• 	• 	• 	• 	, 	• 	• 
:0.t0PWOM:i.: 

•••:•-. 
-•~ 5040á: 
::•:•:•,:•:•:•:::•:-:-:•:•:•: 

• ÇO:.: 	: . 
Mtki:': :. Oitt:4::: . 

1.6 OBRAS COMPLEMENTARES 

1.6.1 BARRAGEM DO LAGO - AMPLIAÇÃO 

1.6.1.1 
FILTRO INCLINADO EM AREIA DE GRANULOMETRIA FINA A GROSSA, ISENTA DE FINOS 
(EXECUÇÃO COMPLETA, CONCOMITANTEMENTE À EXECUÇÃO DO ATERRO DE 
AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA AREIA) 

M3 3.180,00 1.968,80 -1211,20 112,41 -136.15099 

1.6.1.2 
TAPETE DRENANTE EM AREIA DE GRANULOMETRIA FINA A GROSSA, ISENTA DE FINOS 
(EXECUÇÃO COMPLETA, CONCOMITANTEMENTE À EXECUÇÃO DO ATERRO DE 
AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA AREIA) 

M3 1.370,00 1.285,40 -84,60 112.41 -9.509.89 

I 

""S\ ....4.....,---„.4,,, .._1 

'.... _____,.... . . 
..: • r 	

OWt;ir , 
Aff 

• 
4\ 	\ 	 TOTAL GERAL 	 , -145.660,88 
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ICCODEMIG 
~mele de Desenralviniedte Ecorkneco de Nus Gerais 

- - -- 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Data: 

Abr./09 

ADITIVO - INFRA-ESTRUTURA 
Revisão: 

oo 

PLANILHA RESUMO DRENAGEM 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

1 PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARI SERVIÇOS CONTRATUAIS 4.110.748,89 

2 PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS NOVOS 2.516.895,31 

3 PLANILHA DE DECRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS CONTRATUAI: -3.888.694,26 

TOTAL GERAL 2.738.949,94 

Er 
orderudor d:2 Útiva, 
.11•CentaAtt,..inisms1T::: 
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/CCODEM1G 
Carmanhla de Desamtvkiento Económico de /Abas Gorais 	 DE /4M 

A GOVENAS 
RE 

RNO 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Data: 
abr/09 

ADITIVO - INFRA- ESTRUTURA Revisão: 
00 

PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS CONTRATUAIS ENAGE DR 	M  

' 	.. 

,.. 	,r 	 ::.: 	.:::::::.. 

	

..e-ái0.ÃO." 	 •>: .. 	. 
:,: 	,.: 	- 

. 
'p 	-zi 	... 

". IT 

.. 
:.0j.'.0:':.:. 

LIBERADO P1 .. 	.. 	• 	- 	- 
CONSTRUÇÃO::  

.•.•.-.. 
:T:A 	• • • • • 	1;':':• :-  :•:AcReB.ei$10$::: •:•.-.•:•.• 	• 	••• 	• 	•• 	• 

•:'Pr'éte0f,i15.a.lio•: • '.• 	• 	• 	•• 	" 	" 
ré0:3-0. .. 	.. 

2 DRENAGEM 
2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 

2.1.1 H<=1,50M M3 47,00 20.917,76 20.870,76 9,35 195.141,61 
2.1.2 1,50M < H <= 3,0M M3 10.095,00 15.668,71 5.573,71 10,62 59.192,80 

2.2 REATERRO DE VALAS 
2.2.1 MANUAL M3 4.560,00 6.162,52 1.602,52 32,18 51.569,09 
2.2.2 COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRAT. OU SIMILAR M3 20.177,00 26.937,37 6.760,37 18,04 121.957,07 

2.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÂO DE TERRENO 
2.3.1 COM PLACA VIBRATÕRIA M2 8.947,00 11.739,18 2.792,18 2,71 7.566,81 

2.4 REDE TUBULAR DE CONCRETO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 
2.4.1 DN=400MM M 1.158,00 1.576,00 418,00 149,25 62.386,50 
2.4.3 DN= 800MM M 1.303,00 2.281,41 978,41 401,91 393.232,76 
2.4.4 DN= 1000MM M 1.240,00 1.414,00 174,00 594,11 103.375,14 
2.4.5 DN= 1200MM M 150,00 726,00 576,00 842,31 485.170,56 
2.4.6 DN= 1500MM M 800,00 844,93 44,93 1.241,73 55.790,93 

2.5 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR 
2.5.1 TRAÇO 1:3:6 INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 3.428,00 4.720,24 1.292,24 348,77 450.694,54 

2.6 FORMA PARA BERÇO 
2.6.1 EM TÁBUA, INCLUSIVE DESFORMA, M2 6.110,00 7.978,60 1.868,60 63,04 117.796,54 

r...t...._:...... ,,,,,,, 	. 
2.7 CAIXA P 	• :•• ••• eLOBO 

2.7.1 SIMPLES 	. --iiiwii= 	) UNID. 3,00' 19,00 16,00 855,52 13.688,32 
2.7.2 DUPLA 	•-•••,ori• / UNID. 155,06 178,00 23,00 1.319,57 30.350,11 

_.-.5.— 
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PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS CONTRATUAIS 

• : 	: • : 	: 	 : 	: 	• 	• • • : : 	::::::::: 

........... .......... 

2.8 
2.8.2 

2.11 
2.11.2 
2.11.3 
2.11.4 

2.12 
2.12.2 
2.12.3 

2.13 
2.13.1 

2.15 
2.15.2 

CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO 
TIPOS - CONCRETO - PADRÃO SUDECAP 

POÇO DE VISITA TIPO A - PADRÃO SUDECAP 
D=800MM 
D= 1000MM 
0= 1200MM 

POÇO DE VISITA TIPO B - PADRÃO SUDECAP 
D= 1000MM 
D= 1200MM 

TAMPÃO DE POÇO DE VISITA 
FERRO FUNDIDO NODULAR 

DESCIDA DAGUA TIPO CALHA - PADRÃO SUDECAP 
D= 1500MM 

UNID. 

UNID. 
UNID. 
UNID. 

UNID. 
UNID. 

UNID. 

63,00 

20,00 
21,00 

4,00 

4,00 
1,00 

101,00 

60,00 

2.16 
2.16.1 

ESCORAMENTO DESCONTINUO D VALAS - PADRÃO SUDECAP 
TIPO A - MADEIRA ROLIÇA 0=6 A 10CM M2 36.609,00 

DRENAGEM SUBTERRÂNEA COMPLEMENTAR À MG-10/ PRENCHA 0011/0011  
DRENOS SECUNDÁRIOS E PRIMÁRIOS - TIPO ESPINHA DE PEIXE - COMPLEMENTARES 
À MG-10  

2.17 

2.17.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 
2.17.1.1 1,50M<H<=3,0M 	• 

ATÉ 1,50M  
3,0 M < H <= 5,0M 0 

o 

10,62 
9.35 

12,27 

diíRà 
rdét.3dor cle Obva 

trjiv2e1t73 

13.213,72 
23.657,65 
10.088,39 

• 
ICC d9DEMIG 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADITIVO - INFRA- ESTRUTURA 

A, GOVERNO 
% DE1VUNAS 

Data: 
a b r/09 

Revisão: 
00 

DRENAGEM 

• 

375,00 312,00 

29,00 9,00 
22,00 1,00 
10,00 6,00 

5,00 1,00 
2,00  1,00 

107,00 6,00 

95,00 35,00 

47.908,57 11.299,57 

2.119,23 1.244,23 
2.530,23 2.530,23 

822,20 822,20 

M3 
M3 
M3 

875,00 
o,oci 
0,00 

. • 	. • . • . 	• 	. • . • . • 
• • 	• 

	

83,17 
	 25.949,04 

	

1.678,i35 
	 15.107,85 

	

1.999,10 
	 1.999,10 

	

2.610,36 
	 15.662,16 

	

2.508,11 
	 2.508,11 

	

2.793,02 
	 2.793,02 

	

510,46 
	 3.062,76 

	

870,87 
	 30.480,45 

	

30,04 
	339.439,08 
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ICCODEMG 
Compenhks 0. Dasonrotvknertto Econtmlco de Minas Gerrds 	 À DE 

GOIUNO 
MAS 

ESTADO DE MINAS GERAIS CENTRO ADMINISTRATIVO DO 	,,, a 
Data: 

br/09 
L_ '° . 

ADITIVO - INFRA- ESTRUTURA 
...,  	  

-o: 

00 

'' 	''' • NILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS CONTRATUAIS S.' 

DRENAGEM 
— 

. 	::. • 

ESCRI •: 	- 
• . 

. . 	• 
::::: :É.É15..1Êrtil: . -:: • 
'''. . - - 	' 	...... ,'.' 
. "•:-.*:g0.%‘4:-: 

	

CON. 	 AO  

• . : . : • : 	 0:': . : • : 
. 	. 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• . . : ' : • -.11BKM00:0•:•: 

'"*.' 	'- 	• 	• 	* 	• 	• 	• 	• 

. 
• TAL:•:- • • 	-- 	- 	• 	-.-.•:• 	•••••:••••• P 	delitárid 

,- 

Pre0 Total • 

2.17.6 FORI!ECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 
2.17.4.1 BRITA M3 0,00 1.224,66 1.224,66 108,14 132.434,73 

2.17.7 REATERRO DE VALAS 
2.17.5.1 COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRAT. OU SIMILAR M3 0,00 3.771,62 3.771,62 18,04 68.040,02 

2.17.9 ENROCAMENTO 

2.17.9.1 
ENROCAMENTO 	SELECIONADO EM 	ELEMENTOS ROCHOSOS 	COM 	DIÂMETRO 
COMPREENDIDO 	ENTRE 	0,15 	E 	0,30M 	(EXECUÇÃO 	COMPLETA, 	INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO AGREGADO ROCHOSO) . 

M3 
0,00 475,38 475,38 128,10 60.896,18 

2.17.10 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS - PADRÃO SUDECAP 
2.17.10.1 TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM M2 0,00 4.530,00 4.530,00 30,04 136.081,20 

2.19  DRENAGEM SUB SUPERFICIAL - COLCHÃO DRENANTE - TRINCHEIRAS E BIDIM 
2.19.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL I 
	ATÉ 1,50M M3 0,00 4.673,03 4.673,03 9,35 43.692,83 

2.19.4  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO 
2.19.4.1 COM PLACA VIBRATÓRIA M2 0,00 702,00 702,00 2,71 1.902,42 

2.19.5 REATERRO DE VALAS 
2.19.5.1 COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRAT. OU SIMILAR M3 0,00 2.450,06 2.450,06 18,04 44.199,08 

2.20 
VALETAS EM TERRA DE SEÇAO TRAPEZOIDAL COM REVESTIMENTO DE PEDRA 
ARRUMADA - INCLUSIVE CAIXA DISPERSORA COM PEDRA DE MÃO E VALETA DE PÉ DA 
BARRAGEM DO LAGO'N\  

2.20.1 ESCAVAÇÃO,MECÂNICADE VALAS COM DESCARGA LATERAL 
2.20.1.2 H <= 1,5M 	itsr. 	rDI M3 0,00 1.020,68 1.020,68 9,35 9.543,36 

.R.p.1 
. .-. 

2.20.4 CONCRETO ES 1_, FORN. APLICAÇÃO E ADENSAMENTO , 
2.20.4.1  FCK >= 15 MPA 	------ M3 0,00 170,50 170,50 248,70 42.403,35 

2.20.5  FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 
2.20.5.1 GRAMA EM PLACAS M2 0,00 1.375,51 1.375,51 

r,. 
7,68 

iaff. • Men 
10.563,92 

• 
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CANALETAS EM CONCRETO DE SEÇÃO RETANGULAR 2.22  

FORMA, INCLUSIVE DESFORMA 2.22.4  
FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 2.248,00 2.961,08 713,08 85,06 60.654,58 

2.22.4.1  

2.23 
DRENAGEM DE TALUDE DE CORTE E FUNDAÇÃO DE ATERRO - VIA COLETORA A - 

ESTACA 72 A 79 E ATERRO ESTACA 80 A 83+5,57 , 	CORTE 
2.23.1  VIA COLETORA A - GABIÃO TIPO CAIXA ESTACA 72 A 79 

2.23.1.3 ESCAVAÇÃO MECÃNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 
2.23.1.3.1  ATE 1,50M  M3 0,00 131,25 131,25 9,35 1.227,19 

<H <= 3,0M M3 0,00 43,75 43,75 10,62 464,63 
2.23.1.3.2  1,5M 

E COMPACTAÇÃO DE TERRENO REGULARIZAÇÃO 2.23.1.4  
2.23.1.4.1  COM PLACA VIBRATÓRIA M2 0,06 175,00 175,00 2,71 474,25 

2.23.3 
DRENOS LONGITUDINAL PROFUNDO - ESTACA 72 A 79 E LANÇAMENTO NA LAGOA 

	MENOR 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 2.23.3.1  
ATÉ 1,50M M3 0,00 329,62 329,62 9,35 3.081,95 

2.23.3.1.1  
2.23.3.1.2  1,5M < H <= 3,0M M3 0,00 344,03 344,03 10,62 3.653,60 

2.23.3.1.3  M3 0,00 262,75 262,75 12,27 3.223,94 
3,0 M <-H-<=-&;IM 

0,---- .-eX 
2.23.3.3  piE FORN~T- 	LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 

M3 0,00 413,34 413,34 108,14 44.698,59 
2.23.2.2.1  .1 BRI 	 -0,  M 	

^ '''ll•./ 
VALAS REATERKG-DE 2.23.3.7  

2.23.3.7.1  COMPACTADO C/ EQUIPAMENTO PLACA VIB. OU SIMILAR M3 0,00 523,04 523,04 18,04 9.435,64 

-.', • .. 

FUNDAÇÃO DA VIA COLETORA A - ESTACA 80 A 83+5,57 2.23.4  DRENAGEM DA 

2.23.4.2 
ENROCAMENTO 	SELECIONADO 
COMPREENDIDO 	ENTRE 
FORNECIMENTO  E TRANSPORTE 

EM 	ELEMENTOS 	ROCHOSOS 	COM 	DIAMETRO 
0,15 	E 	0,30M 	(EXECUÇÃO 	COMPLETA, 	INCLUINDO 

DO AGREGADO ROCHOSO) 
 

0,00 
M3 

 
814,88 814,88

%  
128,10 

..-- 
hinaz:ru 

104.386,13 

P 	.9. 	.4. 





	
IR, 14, !Ne 	Irk IN TN, r.4 L • 	

r„ r„ r,r,r„r, r, 5 r, r, r, 5 	r, 
•L 	s„ 	• . • 	• 	• 	• 	• 	• 1 	 • 

4, 	V't 1 4, 5 	r, 	; 

iCCODEMIG 
0~ de Desenvolvimento Eeerdneco de Minas Gereis 

A D E IS I A IS 
., 01 

DES J-; 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Data: 

abr/09  

ADITIVO - INFRA- ESTRUTURA 
Revisão: 

00 ,i •",*". 

PLANI HA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS CONTRATUAIS 

DRENAGEM 
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MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL ESCAVAÇÃO 2.23.4.3  
ATÉ M3 0,00 1.12047 1120,47 9,35 10.476,39 

2.23.4.3.1  1,50M 

E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE FORNECIMENTO 2.23.4.4  
BRITA M3 0,00 325,93 325,93 108,14 35.246,07 

2.23.4.4.1 

PARA LANÇAMENTO NA LAGOA MENOR - ESTACA 82 VALA DRENANTE 2.23.5  

MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL ESCAVAÇÃO 74 2.23.5.3  
ATÉ M3 0,00 131,63 131 63 9,35 1.230 

1.397,91  2.23.5.3.1  
2.23.5.3.2 

1,50M M3 0,00 131,63 131,63 10,62 
<= 1,5M < H 	3,0M MG 0,00 100,91 100,91 12 27 1.238,17 

2.23.5.3.3 <= 5,0M 3,0 M < H 

E COMPACTAÇAO DE TERRENO 2.23.5.4  REGULARIZAÇAO 
VIBRATÓRIA COM PLACA M2 0,00 39,00 39,00 2 71 105,69 

2.23.5.4.1  

E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 75 13.706 2.23.5.5  
2.23.5.5.1 

FORNECIMENTO 
BRITA M3 O 00 126,75 126,75 108,14 

DE VALAS - PADRÃO SUDECAP ESCORAMENTO DESCONTÍNUO 2.23.5.6  
ROLIÇA D= 6 A 10CM TIPO A - MADEIRA 	- M2 O 00 539,50 539,50 30,04 16.206,58 

2.23.5.6.1  

2.23.5.7 REATERRO DE VALAS M3 0,00 237,41 237,41 18,04 4.282,88 
2.23.5.7.1 COMPACTADO C/  EQUIPAMENTO PLACA VIB. OU SIMILAR 

2.24 DRENAGEM PROVISÓRIA SECRETARIA 2 _ EXTERNA  
DE VALAS COM DESCARGA LATERAL _. . ' 	1.804,46 2.24.1  

2.24.1.1  
ESCAVAÇAO MECANICA 
ATÉ 1,50M -,-.---, M3 000 192,99 192,99 9 35 

/ / ,-, 	k., 	,, .., • '1 • ...k=--- .44‘ 	 , 
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00 
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2.24.2  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO 
2.24.2.1  COM PLACA VIBRATóRIA M2 0.00 128,66 128,66 	 2,71 348,67 
2.24.4  FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 

2.24.4.1  BRITA M3 0,00 102,93 102,93 108,14 11.130,85 
2.24.5  TUBO DE CONCRETO POROSO 

2.24.5.1  D.-- 0,20M 
, M 0,00 428,86 428,86 49,54 21.245,72 

2.24.6  REATERRO DE VALAS  
2.24.6.1  COMPACTADO C/ EQUIPAMENTO PLACA VIB. OU SIMILAR M3 0,00 90,06 90,06 18,04 1.624,68 

2.25  DRENOS LATERAIS À REDE DO PVC 15 À ETAP E DA ETAP À LAGOA MAIOR 
2.25.1  ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 

2.25.1.1  ATÉ 1,50M M3 0,00 413,49 413,49 P,35 3.866,13 2.25.1.2  1,5M < H <= 3,0M M3 0,00 159,76 159,76 10,62 1.696,65 
2.25.2  ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRÃO SUDECAP 

2.25.2.1  TIPO A - MADEIRA ROLIÇA - D. 6 A 10CM M2 0,00 635,00 635,00 30,04 19 075,40 
2.25.3  ENROCAMENTO , 

2.25.3.1 
ENROCAMENTO SELECIONADO 	EM 	ELEMENTOS 	ROCHOSOS 	COM 	DIÂMETRO 
COMPREENDIDO 	ENTRE 	0,15 	E 	0,30M 	(EXECUÇÃO 	COMPLETA, 	INCLUINDO 

	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO AGREGADO ROCHOSO) 
M3 

0,00 43,70 43,70 128,10 5.597,97 

, 
2.25.5  FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 

2.25.5.1  BRITA M3 0,00 193,56 193,56 108,14 20.931,58 
2.25.7 REATERRO DE VALAS 

2.25.7.1  COMPACTADO C/ EQUIPAMENTO PLACA VIB. OU SIMILAR M3 0,00 408,25 408,25 18,04 7.364,83 . 	, ., 
2.26 

7r,:-.,.. 
CAPTAAGBASICA DO SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRANEA - PLATÔ PRINCIPAL, 
sueá, 	4ONVIVÊNCIA E SECRETARIAS 1 E 2 ,n eir•--... 	rnl 

-- • 
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2.26.1 ESCAVAÇÃO MECÃNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 
2.26.1.1 ATE 1,50M M3 0,00 1.273,13 1.273,13 9,35 11.903,77 

2.26.1.2 1,5M <II <= 3,0M M3 0,00 1.273,13 1.273,13 10,62 13.520,64 

2.26.1.3 3,0 M < H <= 5,0M M3 0,00 1.047,36 1.047,36 12,27 12.851,11 

2.26.1.4 H . 5,0M M3 0,00 113,30 113,30 13,91 1.576,00 

2.26.4 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 
2.26.4.1 BRITA M3 0,00 720,47 720,47 108,14 77.911,63 

2.26.7 REATERRO DE VALAS 
2.26.7.1 COMPACTADO C/ EQUIPAMENTO PLACA VIB. OU SIMILAR M3 0,00 2.986,45 2.986,45 18,04 53.875,56 

2.27 AMPLIAÇÃO DA GALERIA DE DESCARGA 

2.27.1 
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 
PRIMEIRA CATEGORIA, COM CAMINHÃO 

2.27.1.1 DMT O A 200M - ATERRO PROVISÓRIO M3 0,00 520,00 520,00 7,08 3.681,60 

2.27.1.2 DMT DE 10 A 15 KM - BOTA FORA M3 0,00 520,00 520,00 23,87 13.972,40 
i 

2.27.3 FORMA PLANA, INCLUSIVE DESFORMA EM COMPENSADO RESINADO 
2.27.3.1 ESPESSURA 12MM M2 0,00 263,14 263,14 85,06 22.382,69 

2.27.6 ENROCAMENTO 

2.27.6.1 
ENROCAMENTO 	SELECIONADO EM 	ELEMENTOS 	ROCHOSOS 	COM 	DIÂMETRO 
COMPREENDIDO 	ENTRE 	0,15 	E 	0,30M 	(EXECUÇÃO 	COMPLETA, 	INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO AGREGADO ROCHOSO) 

M3 
0,00 45,36 45,36 128,10 5.810,62 

2.28 DRENO DO COLCHÃO EXISTENTE DA MG-10 - PV98 (ESTACA 84+6,90) LANÇAMENTO NA 
ESTACA 82+10 	 . 

2.28.1 ESCAVAÇÃO MECÃNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 
2.28.1.1 ATÉ 1,50M 	, M3 0,00 234,00 234,00 9,35 2.187,90 

2.28.2 REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO DE TERRENO ...E .. . 
2.28.2.1 2 COM,PLACA;.y1BRAINIA M2 • 0,00 156,00 156,00 /7  • 2_11 422,76 
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2.28.3 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 
2.28.3.1 BRITA M3 0,00 62,40 62,40 108,14 6.747,94 

2.28.4 REATERRO DE VALAS 
2.28.4.1 COMPACTADO C/ EQUIPAMENTO PLACA VIB. OU SIMILAR M3 0,00 171,60 171,60 18,04 3.095,66 

2.29 COLCHÃO E BICO DE LAMINA CPA101 A ESTACA 41+10 
2.29.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 

2.29.1.1 ATÉ 1,50M M3 0,00 1.990,90 1.990,90 9,35 18.614,92 
2.29.1.2 1,5M < H <= 3,0M M3 0,00 85,20 85,20 10,62 904,82 

2.29.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO 
2.29.2.1 COM PLACA VIBRATÓRIA M2 0,00 3.614,00 3.614,00 2,71 9.793,94 

2.29.4 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 
2.29.4.1 BRITA M3 0,00 1.882,90 1.882,90 108,14 203.616,81 

2.29.5 REATERRO DE VALAS 
2.29.5.1 COMPACTADO C/ EQUIPAMENTO PLACA VIB. OU SIMILAR M3 0,00 193,20 193,20 18,04 3.485,33 

2.30 DRENO ENTRE ESTACAS 67 A 72- ATRÁS DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA 
2.30.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 

2.30.1.1 ATE 1,50M M3 0,00 360,39 360,39 9,35 3.369,65 
2.30.1.2 1 5M < H <= 3,0M M3 0,00 105,00 105 00 10,62 1.115,10 

2.30.2 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 
2.30.2.1 BRITA M3 0,00 344,79 344,79 108,14 37.285,59 

2.30.3 REATERRO DE VALAS 
2.30.3.1 COM2QTADO C/ EQUIPAMENTO PLACA VIB. OU SIMILAR M3 - 	0,00 616,00 616,00 18,04 .. ' 	11.112,64 

Total Geral 4.110.748,89 
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2 DRENAGEM 
2.9 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO 

2.9.2 TIPO B (CONCRETO) PADRÃO SUDECAP UNID. 0,00 375,00 375,00 273,14 102.427,50 

2.10 CAIXAS DE PASSAGENS TIPO A - SUDECAP 
TIPO A - D=800MM UNID. 0,00 9,00 9,00 1.669,94 15.029,46 

TIPO A - D=1000MM UNID. 0,00 1,00 1,00 2.493,79 2.493,79 

TIPO A - D=1200MM 	 , UNID. 0,00 1,00 1,00 3.083,19 3.083,19 

CAIXAS DE PASSAGENS TIPO B - SUDECAP 
TIPO B - D=1500MM UNID. 0,00 1,00 1,00 4.285,86 4.285,86 

CAIXAS DE PASSAGENS TIPO C - SUDECAP 
TIPO C - D=600MM UNID. 0,00 1,00 1,00 2.077,14 2.077,14 

TIPO C - D=1500MM UNID. 0,00 1,00 1,00 4.715,10 4.715,10 

CAIXAS COLETORAS PADRÃO DNIT 
D=600MM COM H DE 2,5m (CCS 05) UNID. 0,00 3,00 3,00 3.236,60 9.709,80 

D=600MM COM H DE 4,0m (CCS 17) UNID. 0,00 1,00 1,00 5.424,78 5.424,78 

D=800MM COM H DE 2,5m (CCS 06) UNID. 0,00 6,00 6,00 3.236,60 19.419,60 

D=1000MM COM H DE 2,5m (CCS 07) UNID. 0,00 1,00 1,00 3.236,60 3.236,60 

2.12 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRÃO SUDECAP 
2.12.4 D= 1500MM UNID. 0,00 4,00 4,00 4.887,52 19.550,08 

POÇO DE VISITA TIPO C- PADRÃO SUDECAP 
D= 800MM UNID. 1 0,00 1,00 1,00 3.324,91 3.324,91 

D= 1500MM . UNID. 0,00 2,06 2,00 5.207,71 10.415,42 

ALA DE REDE -eUBULAR - PADRÃO SUDECAP 
D= 1000MM UNID. 0,00 1,00 1,00 1.500,12 1.500,12 

D= 1500MM UNID. 0,00 2,00 2,00 ./1 	/ , 	2.625,67 5.251,34 

2.14 DESCIDA DA6kUA TIPO DEGRAU - PADRÃO SUDECAP .;fifit)  
---- 	- 
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2.14.2  D= 800MM M 0,00 24,00 24,00 816,29 19.590,96 

	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA 
	DMT = 16KM M3 0,00 11.278,05 11.278,05 27,50 310.146,38 

	REDE TUBULAR DE CONCRETO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 
	DN= 1200MM M 0,00 270,00 270,00 624,91 168.725,70 

2.17  DRENAGEM SUBTERRÂNEA COMPLEMENTAR A MG-10 ( PRANCHA 0011/0011 - R2)  

	10 

DRENOS SECUNDÁRIOS E PRIMÁRIOS - TIPO ESPINHA DE PEIXE - COMPLEMENTARES À MG 

2.17.4  MANTA GEOTEXTIL 
2.17.4.1  MANTA GEOTÊXTIL - 300G/M2 M2 0,00 5.596,80 5.596,80 7,41 41.472,29 

2.17.5  TUBO TIPO KANANET 
2.17.5.1  TUBO TIPO KANANET - 100MM M 0,00 463,00 463,00 35,08 16.242,04 

2.17.5.2  TUBO TIPO KANANET- 150MM M 0,00 280,10 280,10 48,98 13.719,30 

2.17.5.3  TUBO TIPO KANANET - 200MM M 0,00 424,00 424,00 136,07 57.693,68 

	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA 
	DMT = 16KM M3 0,00 4.920,74 4.920,74 27,50 135.320,35 

2.19 DRENAGEM SUB SUPERFICIAL - COLCHÃO DRENANTE - TRINCHEIRAS E BIDIM 

2.19.5  TUBO TIPO KANANET 
2.19.5.1  TUBO TIPO KANANET - 100MM -4" M 0,00 1.404,00 1.404,00 16,56 23.250,24  

219.5.2  TUBO TIPO KANANET - 63MM - 2 1/2" M 0,00 2.681,00 2.681,00 16,56 44.397,36 

2.19.6  TUBO TIPO PVC 
2.19.6.1  D=100MM M 0,00 5,00 5,00 

	

39,16 	,'? 	., i 	195,80 

	

67,65 	'AO 	5.412,00 

LIA:.ff:len 
,,- 	ifcia!Mor dr. int. 
-L-MneiniVAnt.o Asimrn..C- 

2.19.6.2  D M 0,00 80,00 80,00 , 
2.19.7 2.19.7 'AREIA-ARTIFICIAL OU NATURAL - ISENTA DE FINOS raoirra rae r 
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2.19.7.1  AREIA GROSSA M3 0,00 1.447,74 1.447,74 111,13 160.887,35 

2.19.8 GEOCOMPOSTO - TECIDO DE POLIESTER (TIPO MACDRAIN 2L- MACCAFERRI, OU EQUIV.) 

2.19.8.1  GEOCOMPOSTO M2 0,00 2.681,00 2.681,00 33,92 90.939,52 

2.19.9  CAIXAS DE PASSAGENS 
2.19.9.1  CAIXA COM DIMENSÕES DE (0,90X0,90) COM H=1,20M UNID. 0,00 3,00 3,00 1.108,08 3.324,24 

2.19.10  CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA DENTRO DA PRDPRIA OBRA 
2.19.10.1  DMT DE 800A 1000M M3 0,00 2.222,97 2.222,97 6,81 15.138,43 

2.20 
	LAGO 

VALETAS EM lERRA DE SEÇAO TRAPEZOIDAL COM REVESTIMENTO DE PEDRA ARRUMADA 
INCLUSIVE CAIXA DISPERSOFtA COM PEDRA DE MÃO E VALETA DE PÉ DA BARRAGEM DO 

	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA 
	DMT = 16KM M3 0,00 1.020,68 1.020,68 27,50 28.068,70 

I 
2.21  SARJETAS 

2.21.1  SARJETA - PADRÃO SUDECAP 
2.21.1.2  TIPO C - (50X10)CM  M 0,00 1.536,00 1.536,00 30,69 47.139,84 

2.22  CANALETAS EM CONCRETO DE SEÇÃO RETANGULAR 

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA 
DMT = 16KM M3 0,00 1.331,27 1.331,27 27,50 36.609,93 

223 
DRENAGEM DE TALUDE DE CORTE E FUNDAÇÃQ DE ATERRO - VIA COLETORA A - CORTES 

	ESTACAS 72 A 79 E ATERRO ESTACAS 80 A 83+5,57  

2.23.1  VIA COLETORA A - GABIÃO TIPO CAIXA - ESTACAS 72 A 79 L 	.. 	:-'4  • tre-na .0 
- - •••'t - • - 	• 	• ..• /' 	- 	• ia r,b ,  .,., 

GEOTÊXTIL oan,na ,,),'"--,••••,,,..„, 	2.23.1.1 _MANTAIDRENANTE 4,l7 
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2.23.1.1.1 MANTA DRENANTE GEOTEXTIL - 300G/M2 M2 0,00 511,00 511,00 7,41 3.786,51 

2.23.1.2 GABIÃO TIPO CAIXA 
2.23.1.2.1-Wklia0 TIPO CAIXA (4,00X1,00X1,00) , INCLUSIVE PEDRA DE MÃO M3 0,00 280,00 280,00 407,07 113.979,60 

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA 
DMT = 16KM M3 0,00 175,00 175,00 27,50 4.812,50 

2.23.2 DRENOS SUB-HORIZONTAIS NO TALUDE - EST. 73+10,00 A 78+10,00 

2.23.2.1 DRENOS SUB-HORIZONTAIS COM TUBOS DE 50MM, ENVOLTOS EM MANTA GEOTÊXTIL 
200G/M2 - INCLUSIVE PERFURAÇÃO E ACABAMENTO NA BOCA DE SAíDA CONF. PROJETO M 0,00 2.340,00 2.340,00 150,60 352.404,00 

2.23.3 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - EST. 72 A 79 E LANÇAMENTO NA LAGOA MENOR 

2.23.3.2 MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL 
2.23.3.2.1 MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL - 300G/M2 M2 0,00 1.380,95 1.380,95 7,41 10.232,84 

2.23.3.4 TUBO TIPO KANANET 
2.23.3.4.1 TUBO TIPO KANANET - 150MM M 0,00 139,10 139,10 48,98 6.813,12 
2.23.3.4.2 TUBO TIPO KANANET - 200MM M 0,00 110,00 110,00 136,07 14.967,70 

2.23.3.5 TUBO PVC FLEXiVEL 
2.23.3.5.1 D=200MM M 0,00 3,00 3,00 72,56 217,68 

_ 
2.23.3.6 CAIXA DE PASSAGEM 

2.23.3.6.1 CAIXA DE PASSAGEM (DIMENSÕES EXTERNAS 90x90x90CM) COM TAMPA EM CONCRETO UNID. 0,00 1,00 1,00 
.7 

739,75 739,75 

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA / 
DMT = 16KM - - -M3 0,00 413,34 413,34 ,.,,,,̀'..7 	5.0t„,,i, 	27,50 11.366,85 , 	... 	. 

o„N.23.4 D.RENAGEWDA FUNDAÇÃO DA VIA COLETORA k - ESTACA 80 A 83+5,57 "' - 	- rrmr...;'içqè4-cx.;40'P.re-:' -('2,inGotatIvn 
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2.23.5 VALA DRENANTE PARA LANÇAMENTO NA LAGOA MENOR - ESTACA  82 

MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL 
MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL - 300G/M2 

TUBO TIPO KANANET 
TUBO TIPO KANANET - 200MM 

2.23.5.1 
2.23.5.1.1 

2.23.5.2 
2.23.5.2.1 

DMT = 16KM 

DRENAGEM PROVISÓRIA EXTERNA DA SECRETARIA 2 2.24 

MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL 
MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL - 300G/M2 

2.24.3 
2.24.3.1 

2.25 DRENOS LATERAIS Ã REDE DO PVC 15 À ETAP E DA ETAP K LAGOA MAIOR 

MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL 
MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL - 300G/M2 

TUBO TIPO KANANET 
TUBO TIPO KANANET - 150MM 

2.25.4 
2.25.4.1 

2.25.6 
2.25.6.1 

TUBO,TIPO KANANET - 200MM .ES 	2.25.6.2 

A' E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA 

7 - 
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PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS NOVOS 

DESCRIÇÃO 

	MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL 
MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL - 300G/M2 

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA 

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA 
DMT = 16KM 

QUANTIDADES 

UNID. PROJETO 
EDITAL 

PROJETO 
LIBERADO P/ 
CONSTRUÇÃO 

TOTAL 
SERVIÇOS 

NOVOS 

M2 0,00 1.986,77 1.986,77 

M2 0,00 383,50 383,50 

0,00 65,00 65,00 

M3 0,00 126,75 126,75 

M2 0,00 664,73 664,73 

M3 0,00 192,99 192,99 

M2 0,00 872,20 872,20 

0,00 68,00 68,00 
0,00 150,00 150,00 

M3 0,00 164,75 164,75 

PREÇO TOTAL 
(Ref.: Maio/2007) NÃO 

CONTRATUAL CONTRATUAL 

7,41 14.721,97 

7,41 2.841,74 

136,07 

27,50 

8.844,55 

3.485.63 

7,41 

27,50 

4.925,65 

5.307,23 

7,41 6.463,00 

48,98 3.330,64 

PREÇOS UNITÁRIOS RE 
(Ref.: Maio/2007) 

136,07 

•1fv,10,1:i!Or dt Oh! a 	27,50 
Adít, nbe-nv.,  

20.410,50 

4.530,63 
'15(teri.4 

DRENAGEM 

Data: 
Abr./09 

Revisão: 

00 
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PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS NOVOS DRENAGEM 

i 

"ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QUANTIDADES PREÇOS UNITÁRIOS R$ 
(Ref.: Ma1o/2007) 

PREÇO TOTAL 
(Rel.: Maio/2007) PROJETO PROJETO 

LIBERADO P/ 
CONSTRUÇÃO 

EDITAL CONTRATUAL 

TOTAL 
SERVIÇOS 

NOVOS 
CONTRATUAL 

NÃO 

2.26 CAPTAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA - PLATÔ PRINCIPAL, 
SUBSOLO DA CONVIVÊNCIA E SECRETARIAS 1 E 2 

2.26.2 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS 
2.26.2.1 TIPO A - PADRÃO SUDECAP M2 0,00 3.579,30 3.579,30 33,80 120.980,34 

2.26.3 MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL 
2.26.3.1 MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL - 300G/M2 M2 0,00 2.108,00 2.108,00 7,41 15.620,28 

2.26.5 TUBO TIPO KANANET 
'2.26.5.1 TUBO TIPO KANANET - 200MM M 0,00 340,00 340,00 136,07 46.263,80 

2.26.6 TUBO TIPO PVC FLEXÍVEL 
2.26.6.1 D=200MM M 0,00 165,00 165,00 72,56 11.972,40 

2.26.8 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA 
2.26.8.1 DMT = 16KM M3 0,00 720,47 720,47 27,50 19.812,93 

2.27 AMPLIAÇÃO DA GALERIA DE DESCARGA 
2.27.2 ESTACA METÁLICA - PERFIL W150 x 29,8 

2.27.2.1 ESTACA METÁLICA - PERFIL W150 x 29,8 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO - CAPAC. CARGA 
50TF M 0,00 324,00 324,00 388,92 126.010,08 

2.27.4 ARMAÇÃO 
2.27.4.1 AÇO CA-50/ CA-60 KG 0,00 4.807,55 4.807,55 6,71 32.258,66 

2.27.5 FONECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO 
2.27.5.1 	, FCK >= 20MPA M3 0,00 49,97 49,97 405,43 20.259,34 

2.27.7 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA TIPO TERREIRO /'-' ,, 	, 
2.27.7.1 LONA TERREIRO 0,15MM M2 0,00 119,60 119,60 i 	17,98 2.150,41 

. 	 - 
r 	. 	• 
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ICCODEMO 4111 A GOVERNO 
	 DENONAS 

, 
• • 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Data: 

Abr./09 

ADITiVO - INFRA-ESTRUTURA 
Revisão: 

oo 

PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS NOVOS 

. DRENAGEM 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QUANTIDADES 
PREÇOS UNITÁRIOS 12$ 

(Ref.: Maio/2007) 
PREÇO TOTAL 

(Ref.: Maio/2007) PROJETO 
EDITAL 

PROJETO 
LIBERADO P/ 

CONSTRUÇÃO 

TOTAL 
SERVIÇOS 

NOVOS 
CONTRATUAL 

NÃO 
CONTRATUAL 

2.28 
DRENO DO COLCHÃO EXISTENTE DA MG-10 - PV98 (ESTACA 84+6,90) LANÇAMENTO NA 

2.28.5  
	ESTACA 82+10 

MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL 
2.28.5.1  MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL - 300G/M2 M2 0,00 426,40 426,40 7,41 3.159,62 

2.29  COLCHÃO E BICO DE LÂMINA CPA101 A ESTACA 41+10 
2.29.3  MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL 

2.29.3.1  MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL - 300G/M2 M2 0,00 1.900,00 1.900,00 7,41 14.079,00 

2.29.5  TUBO TIPO KANANET 
2.29.5.1  TUBO TIPO KANANET - 100MM M 0,00 260,00 260,00 35,08 9.120,80 

2.29.8  CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA 
2.29.8.1  DMT = 16KM M3 0,00 1.882,90 1.882,90 27,50 51.779,75 

2.30  DRENO ENTRE ESTACAS 67 A 72- ATRÁS DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA 
2.30.4  MANTA DRENANTE GEOTÉXTIL

-  

2.30.4.1  MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL - 300G/M2 M2 0,00 1.288,17 1.288,17 i 
7,41 9.545,34 

2.30.5  CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA 
2.30.5.1  DMT = 16KM M3 0,00 344,79 344,79 27,50 9.481,73 

TOTAL GERAL 2.516.895,31 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Data: 

abr/09 

ADITIVO - INFRA- ESTRUTURA 
Revisão: 

00 

PLANILHA DE DECRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS CONTRATUAIS 

A DREN GEM 
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.. 
2 DRENAGEM 

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 
2.1.3 3,00M < H <= 5,0M M3 . 12 531 00 6.199,70 -6331,30 12,27 -77.685,05 
2.1.4 H> 5,0M M3 6.092,00 1.592,85 -4499,15 13,91 -62.583,18 

2.4 REDE TUBULAR DE CONCRETO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 
2.4.2 DN=600MM M 2.370,00 1.589,91 -780,09 244,23 -190.521,38 

2.8 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO 
2.8.1 TIPO A - FERRO FUNDIDO - PADRÃO SUDECAP UNID. 251,00 0,00 -251,00 531,05 -133.293,55 

2.9 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO 
2.9.1 TIPO A - FERRO FUNDIDO - PADRÃO SUDECAP UNID. 188,00 0,00 -188,00 375,55 -70.603,40 

2.10 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRÃO SUDECAP 
2.10.1 D= 1500 MM UNID. 7,00 4,00 -3,00 2.627,24 -7.881,72 

2.11 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRÃO SUDECAP 
2.11.1 D= 600MM UNID. 39,00 20,00 -19,00 1.478.28 -28.087,32 
2.11.5 D= 1500MM UNID. 7,00 5,00 -2,00 3.030,07 -6.060,14 

2.12 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRÃO SUDECAP 
2.12.1 D= 800MM UNID. 5,00 4,00 -1,00 1.978,12 -1.978,12 

2.14. DESCIDA DÃGUA DEGRAU - PADRÃO SUDECAP 
2.15.1 D= 1500MM M 126,00 34,00 -92,00 1.082,51 -99.590,92 

/ 
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iCCODEMIG AuEffivEfflranAs 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Data:  abr/09 

ADITIVO - INFRA- ESTRUTURA Revisão
:oo 

PLANILHA DE DECRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS CONTRATUAIS DRENAGEM 
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PREÇO TOTAL. 
::::4 :::::

.
:
:  

2.15 DESCIDA DAGUA TIPO CALHA- PADRÃO SUDECAP 
2.15.1 D= 1200MM M 40,00 0,00 -40,00 554,52 -22.180,80 

2.17 DRENAGEM SUBTERRÂNEA COMPLEMENTAR A MG-10 (PRANCHA 001110011-R2) 
DRENOS SECUNDÁRIOS E.PRIMÁRIOS - TIPO ESPINHA DE PEIXE - COMPLEMENTARES 
A MG-10 

2.17.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÂO DE TERRENO 
2.17.2.1 COM PLACA VIBRATÓRIA M2 1.749,00 0,00 -1749,00 2,71 -4.739,79 

2.17.3 DRENO - PADRÃO SUDECAP 
2.17.3.1 TIPO B - MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO POROSO, L=50CM M 2.915,00 0,00 -2915,00 113,52 -330.910,80 

2.18 DRENOS DE FUNDO - DRENOS PRINCIPAIS - DRENOS DAS GALERIAS 
2.18.1 TUBO DE CONCRETO POROSO 

2.18.1.1 D= 0,20M M 2.204,00 0,00 -2204,00 49,54 -109.186,16 

2.18.2 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 
2.18.2.1 BRITA M3 926,00 0,00 -926,00 108,14 -100.137,64 

2.18.3 MANTA DRENANTE GEOTEXTIL 
2.18.3.1 MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RESIST. Á TRAÇÃO >= 9KN/M M2 6.392,00 0,00 -6392,00 5,80 -37.073,60 

2.19 DRENAGEM SUB SUPERFICIAL - COLCHÃO DRENANTE - TRINCHEIRAS E BIDIM 
2.19.1,  FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 

2.19.1.1 BRITA M3 9.064,00 490,95 -8573,05 108,14 -927.089,63 

e 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Data:abr/09 

ADITIVO - INFRA- ESTRUTURA 
Revisão: 00 

PLANILHA DE DECRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS CONTRATUAIS 

DRENAGEM 
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MANTA DRENANTE GEOTball 

2.19.2.1 MANTA GEOTEXTIL -180 G/M2 - RESIST. TRAÇÃO>. 9KN/M NAS TRINCHEIRAS M2 184.574,00 7.378,40 -177195,60 5,80 -1.027.734,48 
2.19.2.2 MANTA GEOTEXTIL -180 G/M2 - RESIST. TRAÇÃO>. 9KN/M NOS ROLETES M2 1.329,00 0,00 -1329,00 5,96 -7.920,84 

2.20 VALETAS EM TERRA DE SEÇAO TRAPEZOIDAL COM REVESTIMENTO DE PEDRA 
ARRUMADA -INCLUSIVE CAIXA DISPERSORA COM PEDRA DE MÃO ' 

2.20.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 
2.20.11 1,5M < H <= 3 OM M3 2.887,00 000 -288700 10,62 -30.65994 

2.20.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇAO DE TERRENO 
2:20.2.1 COM PLACA VIBRATÓRIA M2 2.578,00 1.186,87 -1391,13 2,71 -3.769,96 

2.20.3 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO 
2.20.3.1 ARRUMADA M3 1.031,00 283,13 -747,87 197,42 -147.644,50 

2.21 SARJETAS 
2.21.1 SARJETA - PADRÃO SUDECAP 

2.21.1.1 TIPO B - (50X10)CM - DES - RO1 M 9.549,00 8.656,00 -893,00 25,44 -22.717,92 

2.22 CANALETAS EM CONCRETO DE SEÇÃO RETANGULAR 
2.22.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 

2.22.1.1 H <= 1,5M M3 1.574,00 1.331,27 -24273 9,35 -2.269,53 

2.22.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO 
2.22.2:1 COM PLACA VIBRATÓRIA M2 2.248,00 2.122,22 -125,78 2,71 -340,86 

2.22.3 CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇÃO E ADENSAMENTO 
2.22:31 FCK >= 25,0MPA M3 1.012,00 276,34 -735,66 592,71 -436.033,04 

TOTAL GERAL -3.888.684,26 
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ICCODEMIG 
Econômico de Minas ; 	Comada  de Desiraohlmarto Gerais 

iik acoime 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Data:  

jun/09 

ADITIVO - INFRA-ESTRUTURA Revisão: 
 

00 

PLANILHA RESUMO ' ÁREA DO ANTIGO MOTOCROSS 

ITEM DESCRIÇÃO , VALOR 

1 PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS CONTRATUAIS 359.878,03 

2 PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS NOVOS 220.136,59 

TOTAL GERAL 580.014,62 
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Coopertie de Descraohlnenb) Ece~ cle Minas ferais 	

Á DEGOVERRIO 

"CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Data: 
mai/09 

ADITIVO - INFRA- ESTRUTURA Revisão: 
00 

PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA . 	i 
SERVIÇOS CONTRATUAIS ÁREA DO ANTIGO MOTOCROSS 
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TRABALHOS EM TERRA (EXECUÇÃO DO TERRACEAMENTO) 

1.1.1 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E 
VEGETAÇÃO RASTEIRMEXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30 CM, INCLUINDO 
ACERTO DO MATERIAL) 

M2 0,00 24.316,00 24.316,00 0,48 11.671,68 

1.6.5.1 ESCAVAÇAO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1' 
	CATEGORIA) M3 0,00 9.726,40 9.726,40 5,29 51.452,66 

2.3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 0,00 24.316,00 24.316,00 2,71 65.896,36 DRENAGEM 

DESCIDAS D'AGUA EM DEGRAU E VALETAS GRAMADAS 

8.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M M3 0,00 1.366,77 1.366,77 52,82 72.192,79 
2.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇAO DE TERRENO 

2.3.1 COM PLACA VIBRATÓRIA M2 0,00 3.644,28 3.644,28 2,71 9.876,00 2.22.4.1 FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 0,00 910,85 910,85 85,06 77.476,90 9.2.4.8 ARMAÇA0 CA 50/60 KG 0,00 267,07 267,07 6,71 1.792,04 
2.5 CONCRETO 

2.5.1 TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 0,00 119,08 119,08 348,77 41.531,53 
1.622 REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
	REGULARIZAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) M2 0,00 3.64428 3. 	, 64428 7,68 27.988,07 

J-----‘0\ 

, 
Total Geral 	 • : 	 /,',' 	

,,,A.L---: 
---,4.— 359.878,03 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Data: 
mai/09 ADITIVO - INFRA- ESTRUTURA 

PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA - 
SERVIÇOS NOVOS ÁREA DO ANTIGO MOTOCROSS 

:TOTAL 

Revisão: 
00 

REVESTIMENTO VEGETAL 

REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)  

1.6.2.1 
M2 
	

0,00 55.872,23 55.872,23 3,94 	220.136,59 

r-• 
Total Geral 
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Resumo do Convênio DETEUDERT N" 119/09. Panes: DETEL e 	
(sessenta mil e oitocentos reais) ern 02 (duas) parcelas, conforme espe- 

MUNICÍPIO DE TABULEIRO. Objeto: Cessão gratuita de equipa- 	
cificodo tIa Cláusula Sexta do Contrato. Doi Orç.: 

mentos de retransmissão de Sinal da Rede Minas, incluída a manuten- 	
1481.11.3.34.117.4642.0001.33.90.39.10.1.0. Vigéncia: A partir da as- 

ção gratuita. A.. 16/06079. Vigência: 60 (sessenta) meses. Signanirios: 	
sinatura cOlo termo final em 31/12/09. Assinatura: 15/06/09. 

Ivan Alves Soares e Jorge Elias Senhorinha. Justificativa: publicação 	
5ern 10 953.133 - X 

exteinporimea devida demora da tramitação do uouvénio. 

Resumo do Convénio DETEL/DERT N" 120/09. Partes: DETEL e 
MUNICÍPIO DE ANDRF,LAND1A. Objeto: Cessão gratuita de equi-
pamentos de retransinissão de Sinal da Rede Minas, incluída a manu-
tenção gratuita. Aso. 30/06/09. V igencia: 60 (sessenta) meses. Signatá-
rios: Iv. Alves Soares e Samuel Isac Fonseca. Justificativa: publica- 
ção extemporáneu devida demora da tramitação do convénio. 

7cor10 953.047 - X 

DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

ext.-irar:men devida demora da tramitaçáo CO convênio. 	 . fonno .estabelecida na Proposta e na Plauillia de Decalhamento das Ivan Alves Soares e folihk% ts.i.1-cré 	
$'411tneemprego. 

Ações, panes integnunes deste Contrato. Valor total: R$60.800,00 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Extrato do Conv. de Cooperação Financeira o' 083/09. Partes: 
EMG/SEDESE e a APAE de Barroso/MG. Objeto: Aquisição de- mate-
riais e equipamentos pennanentes, conforme especificado no Plano de 
Trabalho. Valor: R$10.00000 (dez mil reais) em parcela única. Dot 
ON.: 4251.08.244.023.4236.0001.44.50.42.10.1.1. Vigência: 12 (doze) 
meses a partir da assinatura. Assinatura: 10/07/09. 

BDING 
CARTAS CONTRATO referentes a Serviços Adv anelos,. expedidas 

COPASA 
A ânua de Minas 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SPAL n". 05.2009/0116- PPM 
Objeto: Impressora Jato de Tinta. 
Dia da Licitação: 29 de julho de 2009, Hora: 14:30. horas, à Rue Ca-
rangola, 606- Bairro Santo Antônio - Belo HOOZOOLC. Edital disponível 
em: 14/07/2009, no sue: www.copasa.combr (link: Licitações e 
Compras/Pregão). 

Sábado, 11 de Julho de 2009- 39 - - 
dl, Programa Mor5iiçtNIR,1-91.4S1 RAdoWrzoo4)-Ée .o é 
tenção. 	Valor 	R$16.060,00. 	Dotação: 	OP/2009: 
1261.12.782.233.2103.0001-33.40.41 - Fontes: 10.1, 21.1 e 23.1. Vi-
gera.: da data de sua assinatura até 28/02/2010. Devidamente autori-
zado nos tennos do Decreto o." 44.424, de 21/12/2006. 

10. 	Extrato do Convénio o." 62.1.3.0750/2009. Data: 08/07f2 _ 	*".• 	„ 

Partes: EMG/SEE e o Município de Nova Era. Objeto: execuçari do
\,$ 

Programa Municipal de Transporte Escolar/2009 -Custeio e ManoCeIii 	
C 

ção. 	Valor 	R548.600,00. 	Dom as,: 	OPf2009: 
1261.12.782.233.2103.0001-33.40.41 - Fontes: 10.1, 21.1 e  

gência: da data de s.- assinatura até 28/02f2010. Devidamente auttN. n 	- 

nulo nos termos do Decreto n." 44.424, de 21/12/2006. 

II. 	Extrato do Convénio n." 62.1.3.0751f2009. Data: 08/07/2009. 
Panes: EMG/SEE e o Município de No. Ponte. Objeto: execução do 
Programa Municipal de Transporte Escolar/2009 - Custeio e Manuten- 
ção. 	Valor: 	R$38.200,00. 	Dotação: 	OP/2009: 
1261.12.782.233.2103.0001-33.40.41 - Fontes: 10.1. 21.1 e 23.1. Vi-
gemia: da data de sua assinatura até 28/02/2010. Devidamente autori• 
zado nos termos do Decreto ti7 44.424, de 21/12/2006. 

12. Extrato do Convênio it" 62.1.3.0752/2009. Data: 08/07/2009. 
Partes: EMG/SEE e o Município de Oratórios. Objeto: execução do 
Programa Municipal de TO1111,01". Escolar/2009 - Custeio e Manuten- 

ção. 	Valor: 	R$26.971,96. 	Dotação: 	OP/2009: 
1261.12.782.233.2103.0001-33.40.41 -- Fonte, 10.1. 21.1 e 23.1. Vi-
ge.ia: da data de sua assinatura até 28/02/2010. Devidamente autori• 
zarlo nos term. do Decreto 11." 44.424, de 21/12/2006. 

13. Extrato do Convénio n." 62,1.3.0753/2009. Data: 08/07/2009. 
Partes: EMG/SEE e o Município de Raposos. Objeto: execução do 
Programa Municipal de Transporte Esuolar/2009 - Custeio e Manuten- 
ção. 	Valor: 	R$14.653,88. 	Dotação: 	OP/2009: 
1261.12.782.233.2103.0001-3140.41 - Fontes: 10.1, 21.1 e 23.1. Vi-
gélida' da data de sua assintam-ri até 28/02/2010. Devidamente autori-
zud0 nos termos do Decreto n." 44.424, de 21/12/2006. 

14. Extrato do Convênio n." 62.1.3.0754/2039. Data: 08/07(2009. 
Parte, EMG/SEE em Município de Santa Bárbara dir Tugúrio. Objeto: 
execução do Programa Municipal de Tr.sporte Escolar/2009 - Cus-
teio e Manutenção. Valor: RS20.656,70. DOIUÇãO: OP/2009: 
1261.12.782.233.2103.0001-33.40.41 - Fomes: 10.1, 21.1 e 23.1. V i• 
gência: da data de sua assinatura até 28/02/2010. Devidamente :MOO-

10110 WS termos do Decreto n." 44.424, de 21/12/2006. 

15. Extrato do Couvénio 	62.1.3.07592009,  Data: 08/07/2009. 
Partes: EMG/SEE e o Município de Santo Alltallitl do Aventurei. 
Objeto: execução do Programa Muoicipal de Trai... Escolar/2009 
- Custeio e Manutenção. Valor: R$16.560,00. Dotação: OP/2009: 
1261.12.782.233.2103.0001-33.40.41 - Fontes: 10.1, 21.1 c 23.1, Vi-
gência: da data de sua assinatura até 28)02/2010. Devidamente autori• 
judo na termos do Decreto n." 44.424, de 21/12/2006. 

' 	" 	1 3 0756/7009. Data: 08/07/2009. 

MINAS GERAIS - CADERNO I 
Pessord 0114nliírlfie Tiporr$: Migrei; PeeeRat &lhe - n" PetO0111 083 
ou Mina Silva Andrade - n" Pessoal 051. CONTRATO: Cor..° 
C:TANTO-033/09. Pucr EIIIPICSa de Infovias S.A. e LC Consultoria 
Ltda. Processo n": DL-INFO-029/09. Objeto: Locação de imóvel situa-
do em Belo HOOZOLOC, MG. na Av. N.. Senhora de Fátinut n" 
1.898. Bairro Carlos Prata. Prazo: 05 meses. Valor RS 1.715,00. 
A..: 01/07/09. Ratificado eni: 01/07/09. Fundamento: An. 24, inciso 
X. da Lei 8.666/93. CONTRATO: GT-INFO-030/09. Parte, Empresa 
de Infovias S.A. e Futokawa Industrial S.A. Produtos Elétricos. Funda- 

r, mento: Pregão Eletrônico PE-INFO-013/09. Objeto: fornecimento de 
cabos ópticos .10-StISICIllahn pírra vãos de 80M c cabos ópticos de 
terminação 0)011 tubo único dielétrico. Prazo: 6 meses. Valor 
R$ 128.480.00. 	Assinatura: 	26.06.2009.CONTRATO: 
CTANFO-031/09. Partes: Empresa de Indovias S.A. e Lama Juliana 
COJOIO Sumos. Processo ir": DL-INFO-028/09. Objeto: Locução de 
iinCivel situado em Contagem, MU... Rua Santa., n" 937, Baimr 
Jardim das Oliveiras. Prazo: 60 meses. Valor RS 18.000.00 A..: 
13/07/09. Ratificado em: 13/07/09. Fundamento: An. 24, inciso X. da 

Lei 8.666/93. 7cor 10 953.145 - X 

/CCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

Estrato de Contratos 
Tenno aditivo ir" 2272.2 - CONSORCIO CONSTRUÇÕES E CO-

MERCIO CAMARGO CORREA S/A / MENDES JUNIOR TRA-
D1NG E ENGRENHARIA S/A / SANTA.BARBARA ENGENHARIA 
S/A X CODEMIG - Objeto: Execução de obras e serviços de engenha-
ria frO1,1 iloplaluaçào do CAMG - LOTE 1 / Modificação do objeto e 
adequação da plaililI Ias COIO acre.inur fina.eiro - valor de 
RS11.257.948,69 - assinado em 10/07/2009. 3cin 10953.150'X 

iCCODEPAIG 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE 

MINAS GERAIS- CODEMIG 

PREGÃO PRESENCIAL IN" 23/2009 - PROCESSO .INTERNO N" 
222/09 
HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO 
Homologo o resultado do processo licitatório - Pregão Presencial 0" 
23/2009, paru aquisição de toner para multifuncional HP Laser jet 
M4345 e Olátillilta fotográfico profissio.1, cuja adjudicação foi feita 
em 09/07/2000, as empresas: DISTRIBUIDORA FNIR LTDA - ME. 
LOTE 1 e PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE- 
LARIA LTDA, LOTEI!. 
Belo Horizonte, 09 de julho de 2009. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 4cm 10 953.016 - X 

GAej :nshiGaedre.ir 

CNPJ 22.261.473/0001-85  

Licitação Dispensada cor decorrência do disposto no Art. 24, Inciso 11, 
da Lei 8.666/93. Processo o". GLD-0208/09. Objeto: Aquisição de jun-
tas de papelão hidráulico diversas. Prazo: 30 dias. Valor: R$4.984,50, 
Assinatura: 10/07/2009. 2ein 10 953.127 - X 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
CONVITE SPAL • n". 02.2009/0040 -CVS 
Objeto: Serviços de Manutenção em Motocicletas Yamaha. 
:Proposta vencedora: DN MOTOS LTDA, no valor de até R$31 .000,00. 

CONVITE SPAL- n". 02.2009/0034 -CVM 
Objeto: Conjunto Motoboinba Submersivel. 
Proposta desclassifica.: HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEA-
MENTO LTDA.,eonfonne consta dos autos. 
Proposta vencedora: ABS INDUSTRIA DE BOMBAS- CENTRÍFU-
GAS LTDA., para o item Critico, no valor de RS12.360.00. 

Presidente da CPLMS. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONVITE N". DVLI. 0820090219 

Objeto: crie:cação, colo fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de melhoria operacional de água, através de substituição de re-
des de distribuição de FF' DN 12511110 par PVC DN 50 non e tnuude-
rencias de ligações prediais no Centro de Santa Luzia, área de abran-
gência do Distrito do Alto Rio das Velhas - DTAV. 
Dia: 20f1/2009 14:15 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - 
Bairro Santo António - Belo Horizonte/MG. Mais informações e o ca-
derno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de davii-
load no endereço: www.paso.combr (link: licitações), a partir do dia 
11/7/2009. 

TOMADA DE PREÇOS N". DVLI. 0920090212 
Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de implantação de redes de distribuição e ligações prediais de 
água paru atendimento ao Cieseimento Vegetativo da cidade de 
ItajubrS/MG. 
Dia: 3/8/2009 às 14:15 horas' Local: Rua Carangola, 606 -Térreo- -  

Baino SOMO AmtlOttiO - Belo Horizonte/MG. Mais informações c o ca-
derno de licitação ixxlerão ser obtidos, gratuitamente, através de down-
load no endereço: www.arpa..coothr (link: licitações), a partir do dia 
13/7/2009. 

JULGAMENTO DE RECURSO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 
COMERCIAIS 

CONCORRÊNCIA N". DVLI. 1020090039 
Objeto: Prestação de serviços da Solução GERHA - GerelleitIOICIOO 

Extrato do Conv. de Cooperação Financeira 0" 084/09. Partes: 
EMG/SEDESE e a Creche amtinho da Solidariedade - Teófito Oto-
ni/MG, com a intervenieneia do CEDCA. Objeto: Aquisição de materi-
ais de construção e equipamentos pennanentes, cimfonne especificado 
na Cláusula Primeira do Objeto. Valor: R526.681,39 (vinte e seis .1 
seiscentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) em parcela úni-
ca. Dor. Orça 4091.08.243.226.4696.0001.44.50.42.45.1.0. Vigência: 
12 (doze) meses a partir da assinatura. Assinatura: 10/07/09. 

Extrato do Conv. de Cooperação Financeira n" 085/09. Partes: 
EMG/SEDESE e-o Centro Infantil Mãe Chi. - Cláudio/MG. Objeto: 
Aquisição de materiais de consumo, conforme especificado no Plano 
de Trabalho. Valor: R540.000,00 (quarenta mil reais) em parcela úni-
ca. Dot. Orça 1481.08.244.117.4702.0001.33.50.43.10.1.0. Vigência: 
12 (doze) meses a partir da assinatura. Assinatura: 10/07/09. 

Extrato do 1" T.A. ao Conv. de Cooperação Financeira 848/08 Partes: 
EMG/SEDESE e o Município de Maria da Fe/MG. Objeto: Alterar o 
itero IV - Cronograma de Execução 'do Plano de Tralbo, confonne 
especificado na Cláusula Primeira deste Tenno Aditivo. Assinatura: 
09/07/09. 

Extrato do 1" T.A. ao Conv. de Cooperação Nianoxint 499/08 Partes: 
EMG/SEDESE e o Município de Araçaí/MG. Objelir Pnirrogar a vi-
gência até 27/11/09. Assinaram: 01/07/09. 

Extrato do I" T.A. ao Conv. de Cooperação Financeira 365/08 Partes: 
EMG/SEDESE e a Associação Samuel Domingues-Gornes Govenia-
dor Valadares/MG. Objeto: Prorrogar a vigéncia até 17/12/09v alterar 
o item V do Plano de Trabalho - DCMOLOONOVO de Recursos, .inforine 
especificado na Cláusula Primeira deste Tenno Aditivo. Assinatura: 
16/06/09. 

Extrai° tIO 1" T.A. ao C.v. de Crioperaçãd Financeira 462/08 Partes: 
EMG/SEDESE co Município de Morto da Garça/MG, com a interve• 
niência do CEDCA. Objeto: Prorrogar a vigem:ia até 31/12/09. Assina-
tura: 24/06/09. 

16. ECu  
Panes: EMG/SEE eu, Município de São João da Lagoa. Objeto: execu- 

	

Extrato do I" T.A. ao Conv. de Cooperação Financeira 383/08 Partes: 	
ção do Programa Municipal de Transporte Escolar/2009 - Custeio e 

	

EMG/SEDESE e a Cidade dos Metrinos - Governador Valadares/MG. 	Manutenção. 	Valor: 	R563.120,00. 	Dotação: 	OP/2009: 

	

Objeto: Prorrogar a vig&Rlia até 20/12/09e alterar o item V do Plano 	
1261.12.782.233.2103.0001-33.40.41 - Fontes: 10.1, 21.1 e 23.1. Vi- 

	

de Trabalho - Demonstrativo de Recursos, confonne especificado na 	
gência: da data de sua assirtatura até 28/02/2010. Devidamente ;anon- 

Cláusula Primeira deste Termo Aditivo. Assinatura: 19/06/09. 	
zado nos termos do Decreto 	44.424, de 21/12/2006. 

	

EXULO° do I" T.A. ao Conv. de Cooperação Financeira 364/08 Partes: 	17. 	Extrato do Couvênio 	62.1.10757/2009. Data: 08/07/2009. 

	

EMG/SEDESE e a Associação Samuel Doiningues Gomes - Govenuo 	
Partes: EMG/SEE e O Município de São Roque de Mina, Objeto: exe- 

	

dor Valadares/MG. Objeto: Prorrogar a vigência até 17/12/09 e alterar 	
cação do Programa Municipal de TOMMOOC Escolar/2009 - Custeio e 

o Plano de Trabalho no item referente ao DC1110118UlltiVO de Recursos, 	Manutenção. 	Valor: 	R539.380.00. 	Dotação: 	0P/2009: 

	

conforme especificado mta Cláusula Prillleird deste Termo Aditivo. As- 	
1261.12.782.233.2103.0001-33.40.41 - Fontes: 10.1, 21.1 e 23.1. Vi- 

sinatura: 17/06/09. 	
gélida: da data de sua assinatura até 28/02/2010. Devidamente 

	

13cm 10 953.074 - X 	zadonos termos do Decreto 	44.424, de 21/12/2006. 

	

'SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	18. 	Extrato do Convênio n.' 62.1.3.0758/2009. Data: 08437/2009. 
Partes: EMG/SEE e o Município de Serranos. Objeto: execução do 

	

Extrato do Tente, de Cessão de USO de Imóvel n" 1380.1.00.50/2009. 	
"Programa Municipal de Transporte Wcolarf2009 -Custeio e Manto.- 

	

Partes: EMG/SEPLAG e o Município de Santa Rita do Suprir:aí/MG, 	ção. 	 R516.641,67. 	Dotação: 	0P/2009: 

	

com a intervi:Meneia da SEDESE. Objeto: Cessão de uso gratuita do 	
1261.12.782.233.2103.0001-33.40.41 - Fontes: 101,21.1 e 211, Vi- 

	

imóvel situado ita Rodovia BR 459 - Kin 120. bairro Córrego Raso 	
gencia: da data de sua assinatura:0e 28/02/2010. Devid.rerue auton- 
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icCODEMIG 
Compardia de Onemottintento amém. de Minas Gerai. 

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — LOTE 1 , COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA FIRMADO EM 04 de dezembro 
de 2007 — Registro n° 2272 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-
CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.791.581/0001-55, com 
sede em Belo Horizonte/MG, à Rua dos Aimorés, 1697, Bairro Lourdes, 
neste ato representada por seus Diretores Presidente Oswaldo Borges da 
Costa Filho e de Administração e Finanças 	Marcello Lignani Siqueira, 
denominada CODEMIG, e o Consórcio formado pelas Empresas 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A., CNPJ 
61.522.512/0001-02 com sede à Rua Funchal, n° 160, bairro Vila Olímpia em 
São Paulo /SP, neste ato representada por seu Diretor Celso Ferreira de 
Oliveira, Identidade 6.815.170-6 (SP), CPF 787.381.488-20 	e por seu 
Superintendente Regional Eduardo de Camargo e Silva, Identidade RG M 
9.222.260 SSPMG, CPF 129.326.986-72, MENDES JUNIOR TRADING E 
ENGENHARIA S/A, CNPJ 19.394.808/0001-29, com sede à Rua Pedroso 
Alvarenga, n° 1046, 110  andar, conjuntos 113/116, bairro Itaim Bibi em São 
Paulo/SP, neste ato representada por seu Diretor Vice Presidente de 
Assuntos Corporativos Ângelo Alves Mendes, 	Identidade n° M 840 
SSP/MG, CPF sob o n° 257.398.246-72 e seu Diretor de Finanças Angelo 
Marcus de Lima Cota, Identidade n° 1.263.895 SSP/DF, CPF/MF sob n° 
370.191.556-34 	e SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S/A, CNPJ 
17.290.057/0001-75, com sede á Rua Padre Marinho, n° 37, bairro Santa 
Efigénia em Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seus 
procuradores Djaniro da Silva, Identidade n° 37.318/D -CREA/MG , CPF 
526.385.906-59 e Eduardo Magno Barbosa Abreu, Identidade n° 46.513/D-
CREA-MG , CPF 623.058.756-49 doravante denominado CONTRATADO, 

Og.-.24-atf.aa)  
i  CODEMIGCENTRAL '2! CONTRATOS  

R.555R.2.N1 RUBRICA 

2),0‘,.03  

Considerando que do edital da licitação Concorrência 05/07 consta expressamente em 
seu item 19 que as partes poderão propor e aceitar alteração do projeto, metodologia e/ou 
especificações, com a devida justificação, 

Considerando que a CODEMIG encaminhou proposição de alternativa de modificação e 
locação das fundações (projeto, metodologia), 

Considerando que a alteração proposta não desnatura o objeto contratado, que continu 
o mesmo, embora modificado e que a qualidade fica mantida, uma vez que as alteraçõe 
propostas e aceitas não mudaram o objeto da contratação originária, 

Considerando que as motivações integrantes da justificativa apresentada resultaram, 
dentre outros fatores, da impossibilidade de mercado relativamente a disponibilidade de 
equipamentos para exe ção das fundações com a metodologia inicialmente prevista, bem 
como dos tipos de sol 	ontrados, caracterizan o fatos de conhecimento supervenient , 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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ICCODEMIG 
COMparilii ~nye:Atroado Eantenico de lha Gerais 

Considerando que a proposição contou com justificativa técnica adequada e suficiente na 
conformidade da análise técnica que a aprovou, 

Considerando que as alterações foram processadas e aceitas entre as partes, tendo sido 
executadas em face da necessidade de cumprimento dos prazos contratuais, que 
permaneceram inalterados, 

Considerando que o regime de contratação demandava das partes a adequação dos 
projetos, planilhas de quantitativos e preços, para os fins de apuração das diferenças de 
preços entre a solução técnica integrante do contrato e a adotada pelas partes como 
solução construtiva, 

Considerando que os estudos e alteração dos projetos bem como seu planilhamento 
(quantitativos e preços), tendo em vista o volume das obras e serviços contratados e sua 
ocorrência no curso da plena execução, demandaram tempo maior do que o 
contratualmente previsto, somente agora concluídos os trabalhos de adequação dos 
projetos e ajustes das planilhas e preços aceitos pelas partes, 

Resolvem, de comum acordo, com amparo das disposições do artigo 65, inciso I, letra "a" 
da Lei 8.666/93, em decorrência de modificação do projeto e das especificações para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos, aditar o contrato firmado em 04 de dezembro 
de 2007, registro 2272, decorrente da CONCORRÊNCIA n° 05/07, Processo Interno 
265/07, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Constitui objeto do presente aditamento a consolidação da modificação qualitativa do objeto 
contratado, para modificar a técnica anteriormente estabelecida da metodologia de 
fundação do Auditório que ficou alterada para estaca tipo hélice contínua nos diâmetros de 
50, 60, 70 e 80 cm, e para o prédio do Palácio ficou alterada para estaca tipo hélice 
contínua no diâmetros de 60 cm para a fundação dos pilares internos e estacões (estacas 
escavadas) no diâmetro de 1,40 cm_ para a fundação dos pórticos, todas mediante a 
modificação do projeto e especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Em face da alteração qualitativa objeto da Cláusula Primeira, as planilhas de itens de obras 
e serviços foram adequadas à nova solução construtiva, com o processamento de 
acréscimos e decréscimos de itens e quantitativos que ficam consolidados na 	nova 
planilha de quantitativos e preços para o contrato, relativamente às fundações, que passa 
a fazer parte integrante do presente aditamento, independentemente de transcrição e que 
consolida os serviços, itemizações, quantitativos e preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Em razão dos acréscimos e decréscimos definidos nas cláusulas primeira e segunda do 
presente aditamento, na conformidade da previsão do §6° do artigo 65 da Lei 8.6.66/93, 
para os fins de restabelecer o equilíbrio econômico financeiro, fica acrescido ao contrato o 
valor de R$ 3.308.766,24 (três milhões, trezentos e oito mil, setecentos sessenta e sei 
reais e vinte quatro ce~s), que representa 	diferença apur da e devida pela 
CODEMIG ao CONTRA ADO. 4.1 E iN 

C, 

	egiWá# 
Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo H '1‘ 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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CLÁUSULA QUARTA 
O valor referido na Cláusula Terceira será pago acrescido do percentual de 8,06% 
correspondente ao reajustamento contratual ocorrido em Maio/08, que importa no valor de 
R$ 266.686,56 (duzentos e sessenta seis mil, seiscentos oitenta seis reais e cinquenta seis 
centavos). 

CLÁUSULA QUINTA 
As diferença lapontadas nas Cláusulas Terceira e Quarta, resultantes da apuração dé 
acréscimos e decréscimos objeto da adequação dos projetos e planilhas, bem como do 
reajustamento, e que totalizam R$ 3.575.452,80 (três milhões, quinhentos setenta cinco mil, 
quatrocentos cinquenta dois reais e oitenta centavos) serão pagas em parcela única até o 
dia 30 de abril de 2009, cujo pagamento/recebimento importará quitação plena, irrestrita e 
irrevogável na alteração qualitativa processada e objeto do presente aditamento. 

CLÁUSULA SEXTA 
Permanecem vigentes e inalteradas as demais disposições contratuais no que não 
conflitarem com o presente aditamento. 

Estando justa e contratadas, as pa es, assinam o presente aditivo, em três vias de igual 
teor e forma 	o efeito e jiresença de duas testemunhas. 

Belo Horizon 

AS GEUCODEMIG 

CAMARGO CORREA S/A.C‘?4 ^‘"\ 
, 

00c— 	ts,„  

‘k  Á—RBARAIENGENHARIA S/A k 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Nome: 	— 
Identidade/CPF 

1. 
Nome: 
Identida 



IS SERVIÇO NOTARIAL- BELO HORIZONTE (MG) - Tabelião: JOÃO MAURICIO VILLANO FERRAZ 
Rua Goiás. 187- Centro - Telefone: (31) 3222-0584 - Cep 30190-030 

Reconheço as firmas indicadas por semelhança 
DJAN1RD DA SILVA 
EDUARDO MAGNO BARBOSA ABREU 

.1diadr.  

(ar edeig.Oltklm 
r 	•-• 	 • eu) FiRahiacão , 

if•à61(2? 

• RECONHECIMENTO DE FIRMA 
AGY 03471 5-coo 

Reconheço por seaelhança a f .  ia indicada de Eduardo De 
Cago° E Silv.. Dou fé. .Hte., 27 de abril de 2009. 
Ea est. 	da ve 	e. 

n  
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Rua Goiás, 187- Centro- Telefone: (31) 3222-0584 - Cep 30190-030 , 

Reconheço as firmas indicadas por semelhança 
ANGELO MARCUS DE UMA COTA 
ANGELO ALVES MENDES 
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R.econheço, por seoelhança
' 
 a firma de: 

So Paulo, 24 de 
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LSG FERREIRA DE OLIVEIRA
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5, 000 
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CONSORCIO 	 

AÃL i, PAa 	 IC EMINAS nwr 	ENDE51ÚNIOR #2, SANTABÃRBARA 	 CODEMIG nr 	 4~ 	ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
REERNSORNS~IteRIE~ 

A GOVERNO 
~ '-----›,-2,-,:- 

ADITIVO CONTRATUAL - PLANILHA DE PREÇOS 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CAMG 

OBJ • - E.SUMO - ADITIVO • 	_ 
DESCRIÇÃO TOTAL 

I - Auditório R$ 	 235.207,68 

li-Palácio R$ 	2.531.416,56 

III - Projeto R$ 	 542.142,00 

-, 

- C 
C,PAL R$ 	3.308.766,24 

... 	-. . 

Ív( 



• 

• 
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 • 	 iCCODENG 411,A1,  MENDESJÚNIOR IN SANTABÁRBARA 

	

'ir 	 Ab. 	040*NMA(COWSTRIJOÃO 	 . 

A  GOVERNO 
sDEMPiAS .-- -..,,:„......, 	. 

ADITIVO CONTRATUAL - PLANILHA DE PREÇOS 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CAMG 	 I 

OBRA: 
MODIFICAÇAO NOS PROJETOS OBJETO:  TOTAL 

DESCRIÇÃO UNID. PREVISTO REAL DIFERENÇA PREÇO 
liEfat  

I 

- 

)• 

.".....- 

- - 	A' 	 STACASI  m.1.70870 -1/09,70 212,89 RS 	(383.972,61) 
23.3 EXECUÇÃO EARRASAMENTO DE ESTACAS 060 CM TIPO FRANKJ-, COMPRIMENTO ESTIMAD0,12,3M 

PIRAM() :t.COMPRIMENTOESTIMADCW 3l EXECUÇÃO.1EARRAS....AMENTO DEESTACAS-052,CM,11R0 
m 1.781,90 -1.78100 20218 R$ 	(360.08898) 

RS 	(52.503,11) . ..-•.;21...4. 	 
ESTAC.AS1214). CSCTIPC/ FRAN 10.ONIPRIMENTO_EST1MADOã'18,2M: r11 --2:800. 291 20 180,30 

R$ 	(58813,70) 2:18_  EXECUÇÃO EARRASAMENTODE 
E:LANÇAMENTO DE.CONCRETO PARAASESTACAS TIPO PRANKF ECK'È•20.MPk:•::-.- FORNECIMENTO. 

.1,09000 
, 81920,08

. 929,87 , . 160,33 .866,03 
R$ 	(18848784) 1. ,.2.1.8:.: 

2,117...: FORNECIMENTOitORTE E DOBBA DE ARMADURA EM-AÇO CA-50A•PARAAS ESTACAS, 	 .• ,-'- - kg 57.109,42 -24.818,58 
-8.448,00 

- ..,', 8,71 
7,41 RS 	(8258801) 

CORTE EDOBRA DE ARMADURA EMAÇO CA-25 PARA AS ESTACAS TIPO FRANK1: FORNECIMENTO 
1k1 	- 8.44800 

53.47720 '...21 = 	8 	.. ,. 
ESTACAS 040 CM TIPO HELICE. CONTINUA", . 

358,20 358,20 149,29 RS 
, „CPU33  EXECUÇÃO-  EARRASAMENTO.DE  

ARRASAMENTO DE ESTACAS 0 80 CM TIPO HELICE-  CONTINUA fil 2277,30 2.27730 208,90 RS 	471.18384 
CPU21  EXECUÇÃO E 

DE ESTACAS 070 CM TIPO HEL1ÇE CONTINUA ExEcuçÃo  E ARRASAMENTO 
rn 268,10 288,10 262,91 R$ 	70.488,88 

R$ 	85.375,32 CPU22 
EXECUÇÃO E ARRASAMENTO DE ESTACAS 0 80 CM TIPO HELICE CONTINUA 

m 281,90 281,90 302,88 
RS 	2.080.915,22 CPU23  

CPU24  EXECUÇÃO E ARRASAMENTO DE ESTACAS 0 1,40 CM TIPO ESTACAS ESCAVADAS COM UTILIZAÇÃO DE LAMA BENTONITICA . 940,00 940,00 2.192,48 
463,41 RS 	670.557,89 

E LANÇAMENTO DE CONCRETC PARA AS ESTACAS ESCAVADAS FCK 225 MPA, CONSUMO 400KGAP FORNECIMENTO 
rn.  1.447,90 1.447,00 

' CPU28  
R$ 	2.347.542,40 

	SUB-TOTAL 

2.2  BLOCOS  E CINTAS 
E LANÇAMENTO DE CONCRETO EST. FCK a 25MPA FORNECIMENTO 

1.800,00 2.180,28 580,28 422,00 RS 	244.878,78 
2.2.1  

DE ARMADURA EM AÇO CA-50A kg 113.558,00 148.353,00 32.795,00 8,71 RS 	220.012,67 
2.2.2  FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA 

COLOCAÇÃO E DESMOLDAGEM DE FORMAS FORNECIMENTO, 
nf 2.770,00 2.927,46 157,46 85,06 RS 	13.393,95 

5816,58 2.2.3 
2.2.4 FORNECIMENTO 

ESCAVAÇÃO 
DE CONCRETO MAGRO nf 40,00 53,85 13,65 419,97 RS 

E LANÇAMENTO 
DE CAVAS E VALAS 

rif 9.100,00 4.384,53 -4.735,47 31,65 R$ 	(149.871,94) 
2.2.8  

DE FUNDO DE CAVAS E VALAS APILOAMENTO 
nf 1.325,00 1.207,87 -117,33 28,06 R$ 	(3.292,75) 

2.2.7  
CAVAS 

In* 7.460,00 2.147,02 -5.312,98 26,80 R5 	(142.391,92) 
2.2.8 
2.2.9 	

REATERRO 
BOTA-FORA 

DE 
INCLUINDO TRANSPORTE 

2.132,00 1.767,63 -364,37 12,82 RS 	(4871,22) 
DE MATERIAL EXCEDENTE 

2 	 
R$ 	183.874,15 

SUB-TOTAL 

R$ 	2.531.416,56 
• TOTAL PALACIO .. 





RI 	(18.983,72) 

ADITIVO CONTRATUAL - PLANILHA DE PREÇOS OBRA: CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CAMG OBJETO: MODIFICA AO NOS PROJETOS 
ITEM 

DESCRI O 
PREVISTO DIFEREN A TOTAL 

EXECUÇÃO E ARRASAMENTO DE ESTACAS 060 CM TIPO FRANKI -COMPRIMENTO ES1IMADC=12,5M 
EXECUÇÃO E ARRASAMENTO DE ESTACAS 0 52 CM TIPO FRANKI - COMPRIMENTO ESTIMADCw13,7M 
EXECUÇÃO E ARRASAMENTO DE ESTACAS 040 CM TIPO FRANI° - COMPRIMENTO ESTIMADO=18,2M 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA AS ESTACAS TIPO FRANI(' FCK > 20 MPA 
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE ARMADURA EM AÇO CA-50A PARA AS ESTACAS TIPO FRANKI 
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE ARMADURA EM AÇO CA-25 PARA AS ESTACAS TIPO FRANK1 
EXECUÇÃO E ARRASAMENTO DE ESTACAS 0 50 CM TIPO HELICE CONTINUA 
EXECUÇÃO E ARRASAMENTO DE ESTACAS 0 60 CM TIPO HELICE CONTINUA 
EXECUÇÃO E ARRASAMENTO DE ESTACAS 0 70 CM TIPO HELICE CONTINUA 
EXECUÇÃO E ARRASAMENTO DE ESTACAS 0 80 CM TIPO HELICE CONTINUA 

18.935,00 18.935,00 

SUB-TOTAL 

BLOCOS E CINTAS 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO EST. FOC. 25 MPA 
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE ARMADURA EM AÇO CA-50A 

FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E DESMOLDAGEM DE FORMAS PARA CONCRETO NÃO APARENTE 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO 

SUB-TOTAL 

TOTAL AUDITORIO 

14.375,00 

13,52 

emeeemeneR5 	39.977,09 

RE 	185.310 15 

RE 	 2.434,95 
RI 	30.511,29 
RI 	14.213,10 
RI 	 2.738,20 



• 

• 



coNso.c. 

ntidr MENDESKINIOR 	SANTABÁRBAáRA nir 411.. 	EMGENHAME E corasniuçÃo iCCODEMIG 
Capei á 1~1~~11110. 	gOVERNO 

E RIMAS 
ADITIVO CONTRATUAL -PLANILHA DE PREÇOS 

OBRA: CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CAMG DATA: REVISÃO: 
OBJETO: PROJETO 

ITEM DESCRIÇÃO UN1D. PREVISTO ATUAUZADO DIFENRENÇA TOTAL 

PROJETO 

PALACIO VB 

PREÇO 

1,00 	 ,1,09 R$ 	 453.176,50 
AUDITÕRIO 

453.176,50 

VB 1,00 	 1,00 

na 

R$ 	 542.142,00 

88.965,50 R$ 	 88.965,50 





ICcomtan 
Companhia de Desenvobelmento Ealnómko de Minas Gania 
CODEMIG 
DESPACHO DE JULGAMENTO DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 
Cáncorrencio 024009 	 • 
Processo lutemo 39/09 
Objeto • Contratação de empreso especiolizado para execoção de im. 
plantação e manutenção do paisagismo de Centro Administredvo do 
assedaste Minas Gerais 
À visto das informações e parecer da Comissão Especial de Lichoção 
que acolho, rens a decisão proferido' que MANTÉM. julgamento 
da inabilitação do licitantes Infrater Engenhai. Lida e Imenuive Ser. 
ries Ltdo, indeferindo os recozas odininistrativos interno., man.. 

5. 	do o Migariatto tIo inabilitoçãP-pobliodo em 01.04.09 petas modas 
indicodirt. que Tem  Istpologadis 
Dote os participou. cárt" vidades paro s sessão pública de abertura 
das propo.s de preços destmta& parno dia 30 de obra de 2029. Is 14 
hora, na sede doCODEMIG: 

Belo Horis.m. -24 de abrir de' 2009. 
OlyarlddiROMeà Cdstrinlho • 

é 	 • 1:,,iirafiEPreia‘,-Z•ife,CODEMIG 

32 , TerçasteIra, 28 gaiRg.11 de:2009' DIÁRIO ,:.DO F,.XEDUTD/CI:EgGISLÁ71VO'ElItigILIDAÇÕES .Dg ITE.RDDIROS -, • 	 - 	'-'.491INAROERAIS DADERND.  

iCCODEMIG 
CompanItio de Desenvolvimento Ecooãodco de Minas Gerais 

CODEMIG 
Esmo& coa.. 
Liemio aditivo e 2272.1- contentado: Consórcio Construções e Co-
mércio Camargo Coma S/A. Mendes .1.ior Trading Engenharia e En-
genharia S/A e Santa Barbem Engenharia SIA • Objeto: Obras e servi. 
ars& implantação do Centro Administrativo-Lote I - modificação do 
objeto e adaptação das Manilhas com ocréschno financeiro • valor de 
R5 3.573.452.80. assinalo em 24034/2009 
2.Tenno aditivo e 2274.1. controlado Consórcio Consumara Ando'. 
de Gutierrez SIA, Via Engenharia S/A e Construtora Babosa Mello 
S/A - Objeto: Obras e serviços de implantreção do Cen. Admiaistroti-
vo-Lote 3. modificação do objeto e al.nuoçad das Manilhas com 
acréscimo financeiro - valor de RS RS 20.822.256.89 - assinado eia 
24/04/2009 

4cm 27 935.779 -X 

ICcommio 
Companhia de Desenvolvimento EConômirs de Minas Gerais 

Extrato de Con.tbs 
Exumo de Connatos 

'1. Convênio ir. 2494 - entre PREFEITURA MUNICIPAL DE PO-
ÇOS DE CALDAS X CODEMIG - Objeto: Cooperação técnico entre 
us panes pelo prazo de 24 meses a partir de 08/04109- ominado em 
31/03/2003. 
2. Termo aditivo tf 2437.2 - eirtre ARTA CONSTRUÇÕES E CO. 

• MÉRCIO LIDA X CODEMIG -.Objeto: Ertstaroo de serviços de en-
genharia .paro ooecoçSo duo obras de revitrOjEção e moderniza:110 do 
ed. sede. / Acréseinto do colete con.tuol de8115.052,03 - assinado 
em 14/044009. 
3. Teimo aditivo n.  2429.1 - entre LASA ENGENHARIA E PROS.. 
PECÇÃO S/A X CODEMIG Objeto: Prestação &serviços afolhas 
eipecializados de levantamento aerogeofisks do Estrado de MO I Pror-
rogaçãodo prazo de vigErsio e execução pir'45 dito. usinado em 
17,044009. 
4. Termo oditi'vo rr. 2431.1 - ame DETZEL CONSULTORES AS-
SOCIADOS S/S X CODEMIG - Obje. Estudos técnicos poro a aia. 
ção deo:Adieta de conservação no município de Jazaba 00 10001 de. 
dominado Seno do Gambá/ Caso de Pedra/MG / Prorrogação do prazo 
do vigétacia por 60 dias a partir .de 28/04/09 - valor iniciei de 
RS239.393.00 • assinado ern 26/03/2829. 
5. Termo odirivo n.  23993 - einie ENGESOLO ENGENHARIA 
LIDA X CODEMIG -Objeto:Prestação de serviços IEGInCO3 de mas 
aboio de- revisi../ adequação e laboração dos projetos caceteiros das 
obrus do CANO! Prorrogação do prazo de meneia por 124 dias a 
partir de 27031/09.- vider inicig.ke.-R.12.809.201,60 - assinado em 
1201/009. 

. 	

• . . 

i 	SI-MAS. E6. Coo.to n.'2496 - eint ,RO 	CONSTRU•  
ÇOFS LIDA X CODEMIG -Objete: Prestação de serviços tamis= 
de fiscalização, reforma e restauro pelo prazo de. 12 Meses -- volor de 
R56,35009. Omino& em 17/044009. 
7. Tenn0 	 - al.TRANSFACIL X CDOEMIC3 - 
-Objeto:Cessão de uso dos casos do canão BISBUS.e licença de uso 
do sefrváre cegi borde! Prorrogação do pra. de sget-sM por 
12 meies o poriir de27/02/09 Ominado a#09/02/2009. • 
8. Ten. aditivo re 1191i - tome SEPLAG.X CODEMIG - Objeto: 
EgS0.0 era comodate 116 03 Notebooks, licenças de aso de sofmare e 
aairtsdrios./ProriomNIS do prazo de vigéncia e execução por 12 esses 
si, partir de 28105/129 valor inicial' de R536.485,00 - -usinado CM 
'15104/2009. 

Mem 27 935.642  

=Bivaca do camai. e 3209.00.08; olebrodo em 04/06/2008. 4 - 
Con.to de Doação, datado de '03.4.2039. celebrado eram o'SendSo 
Voluntário de ~rio &Siai - SERVAS. Objeto: demão 'de bens 
=veia inservIveis. Velem R183.615.45. 5 - Segundo Termo Aditivo. 
datado de 31.3.209, celebrado com a Coima COnnnnOnl Predial Lido 
Fundamento: TP'030/2038. Objeto prommaçãO do proso do soemo 
de empreitado dos Conjuntos Habita:tonas Akindino Manias e Votos. 
der Baldoino Luiz Martins. no Município de Planura com inkáo em 
01/4/2009 e término previsto paio o dia 15/5/2039. 6- Quem Teimo 
Aditivo, =alo de 10.4.2009, celebro& Com o Correra Cons.tora 
Predial Ledo. Fundamento: TP 024/2078. Objeto: p,rtopedo do prezo 
do moteb de' empreitado dos Conjuntos Halskacronas Bolou Dom 
Aicuocdeeo Bano Brasil, no Munielpio de Sano Vitória com início 
em 11/4/2009 c témino previsto paru o dia 10/5/2009. 

5cen 27935.64! - X 

oesnrossmo zarpara o ntscouvraeseess 
OnnalInnEllAn 

ReSUIVO do Cone= n.02/2009.Pnries: DETEDMG e SUPERMER. 
CADO TECO LTDA. Objeto: Fonrteirnento de Açãoir Cristal.Volor 
globahR11.008.00 (hum end c oito ratis).Doto 
Ortonsm0rio:24.122.701.2002.0001•60.1. Signatário. Ivan Alves So-
eres c Pedro Martins Damillo. Dota de assinai= 24 de ervil de 2009. 

2an 27 935.793 -X 

o.s.rAirturexro etrosoos 0001,12e01101K101, 
nt Mn. OVOSS 

Renn110 do Termo de Convênio DETEL/DERT N.0524009 - Partes: 
DETEL e MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS - Objeto: 
Cessão gratuito dc equipamentos de televisão para retruismissão dos 
sinas da Rede Minas, teclado s manutenção gratuito. - Dato de 
mainatura: 27/00(2009. Vigérsia: 60 (sessenta) meses • Signotario. 
luto Alva Soares e Soda Moio Cdelho Milagres. ' 

Resumo do Tnfinn de.Convénio DETEL/DERTNI154/2019 - Portes: 
DETE/i e MUNICÍPIO DE QUARTEL GERAL. Objeto: Cessão gra 
Omito 	et/aromemos de televisão paro revernmissno dos sinais da 
Ride Minas, incluído o ,inaiimenção gratuita - Dato de assinatura 
001040009' Vigas. 60 (sessano) mesrv - Signatário.. Ivan ANes 
Soeres, Antonio Carlos Tordeli Gaspar Carlos Filho 

Resumo do Termo de Convênio DETEUDERT N.053/1C09 • Partes: 
DETEL e MUNICÍPIO DE CA BEÇEIRA GRANDE. Objeto: Cessão 
gratuita & equipa..., de televisão puni taransipissno dos sinais do 
Rede Mima incluído e =antemão gratuito. -- Data de assinou.: 
27/04/2009 • Vigencio: 60 (sess.) meses - Signatários: Ivan Alves 
Soares e Antonio Nazaré Santana Melo. 	- 

Resumo do Tem. de Convénio DETEUDERT N.051/2009 - Par.: 
DETEL-e MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO . Objeto: Cessão gnartim 
de eguipanientoa de relevisão para retransmissão dos sinais da Rede 
Miam, inclui& a manu.sto gratuim -"Dota de assinatura 
25/040009'. Vigência: 60 (sessento) me. - Signatários: hm Alvos, 
Suores oWalmir Rocha Lopes. 

• , 
Resumo do Termo de Convênio DETEUDERTN01 3/2009 - Panes: 
DETEL e MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA'. Objeto: Cessão gra. 
tuita de nitlippC11101' de televisão para retranonissão dos sinais da 
'Rale Minas, mcluído a nionutençãti gonu.: Dota de assinou= 
31/03/2009 • Vigência 60 (sessatto) meses - Signatário. Ivon Alves 
Soans, Antonio Cario, Tardai e Belchior dos Reis Feria, 

8cm27 935.809- X 

COPASA 
Abona de Minas 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SPAL 05.2009/0070 - PPS 
Objeto: Presunção de Serva?.  a Móvel Pessoal SMP. 
Dia da Licitoção: 13 de unuo de 2CO3, H= 14:30 borts, d Rua Caro, 
golo. 606 • Bairro Sern. Angini0 - Belo Horizonte. Edital disponfvel 
ene 28/04/2039, no sita vrtsv.coposocombr 	Licitmães e 
Comp./Pregão). 

PREGÃO ELETRONICO SPAL 	:2009/0175 - PEM. 
Objeto: Medidores de Nivel. 
Dia da Licitação: 13 de maio de 2009. às 09:15 horas Local: Ruo Ca. 
rangolo. 606 • Bairto Sonto António • Belo Horizonte. Edital dIsronl- 
vel 	28.04/2009. Más infonnações wasscoposarsuals (link: Li- 
citações e Compras/Pregão). 

• 
PREGÃO ELETRONICOSPAL n..05.2009/0198 .'PEM, 
Objeto: Too cmPVC 
Dia& Lkil6900: -13 ild.do 2009.ãS03:4 	ai: Reo Ca- 
rongeltçãO6 E.Mrto Sons Amoldo El Ho 	Edital dis./Sord. 

b) doo DVAP constante de Cl 394/09 de 31/03/2009 ((olha 0159 dos 
=os), referente ao rocem de defesa do laudo de julgai.. solido. 
dia rtavalimta do seu preço ofertado, intafssto pelo CENTRAL.' AR 
LTDAI ' 
O laudo da Comissão Permanente de LkitraSes recomendando 05000' 

rçâo do 	(constante mu Rilhas 0149 e 0150 dos m); ios 
do Docuntdor Jurídico do COPASA MG opinando pelo 

'revogação do processo (ams.ne no Indo Tolha 01503. 
O relatório de Análise da Comissão Permanente de Licitação (00nem. 
te dos folhos 0160 s0162) com o respectivo despachado Promodor 
Jurklioo da COPASA MG opinando pela inenutenplo da revogação do 
procasso 
As d
RES

rtões  do ort 49 da lei 866691 	. 

Manter o revogação do prose= lichatorio DVLI. 0920080394 que 
tem por objeto o prestação de serviços de manutenção com o forneci. 
mento puma de peças pont os emanarmo& da marco Atlas Copou 
dos distritos unitbries operacionais tb Cepa. na Resino ~polia-
& de Belo Horizon. 
Determinar. publicação do presente ato paro produzir sais efeitos MN 
dicos c legai. 
Belo Horizon.. 22 de abril de 2009. 
MeatIO NINKS 
Diretor Preside= 

JULGAMENTO 
Contorrênclo N. DVLI. 1020090044 
Objeto: elaboração de estudos e projetos técnicos de engenharia para 
ampliação e melhoria. do Eueção de Tratamento de Esgoto • ETE Ar. 
ralas, estudos energéticos, poptos  báxicus, executivos e &mis doou. 
mentos legois &comidos Is implantação d,o PCH - Pequeno Centra 
Iiidmelétnea. 
Vencedora: ESSE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, Valor. 
RS3.463.731.20. 

Convite N. DVLI. 082E090073 
Objeto: mertação & savian técnicos de engeolofie, lons ainbim e 
elsração de onNutentos de Sista= de Abasta-ima. de Agua c 
Sistemas de Esgotamento Sanitário da &eu de abrongestaa da Diretoria 
Nane. 
Vensedon. QUALREC CONSTRUÇOES LIDA, Valor. 
R5104.788,22. 

Tonada de Prams 14..DVLI. 0920090106 
Objeto: emoção de serviços de manutenção. com  fornesintarto total 
de inaterrois, em voletadeira paru atenditnerno aos Sistemas de Abism-
am.. de Aguridis Departamento Operacional Leste. 
Dio: 14/5/2009 às 14:15 bom,. Local: Rua Corangolu, 006. Térreo. 
Bairro Sonso Anolnio - Belo Hodeonte/MG. Mois informais, no ar-
dérno de licitoçâo poderão ser obtido. gratuitamente. OlnlYén de dotou. 
lood tro endereço www.coposnambr (link: licitações), o partir do dia 
28/4/2009. 	• 
.A DIRETORIA 

290r1127 035.800 -X 

surncos Oe OIAIGCAO 

COPASA SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO S/A 
CNIal/MF N". 09.170.64900001-25 
CONTRATOS CELEBRADOS 

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S - I Tanto 
Aditivo e.. 09.0001 ao COIMIO e 08.0536. OBJETO: Prestação de 
SCri,402 de Auditor& Dolo Registro: 09/03,09. Prazo morsega por 12 
50000 - VALOR: 0589.832,00. 
MINAS GERAIS ADM. SERVIÇOS MOS - VI Tenno Aditivo tf. 
09.009200 Contrato ri. 06.0950 • OBJETO: Prestação de Serviços Ge-
mis. Data Reais. 27033/09 - Prazo prorroga por até 240 dia,. VA-
LOR: rué R$732.095,05. 
CONSERVA DE ESTRADAS LIDA - Comas de Empreitada 
09.0003 OBJETO: Obrus e Serviços anergraciois rs°.  recoperoção do 
canol CP-03 do Projeto Julho - Dopa 11 - Dato Reges= 27,03109. 
Prazo 60 dias - Valor. RS357.053.52. 

. Sem 27935.7!! .X 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Extrato do Termo de Compromisso tf 340.09. Parte. EMG/SEDESE 
e A1CR /Cmio de Icau Felia Apolinario. Objeto: asnear despaas rtfe. 
rentes às atividodes educativos especiais. Valor A.09 (ose) Portelos 
mensais de R$400,00 (qonitrocentos reais) cala Do.. Orç.: 
1481.08.242.162.4554.0001.339048.01.0.60.2. Vigéncia A pores do 
embutisse até 3 I/12A9. Assinatura: 01/04/09. 

Estreio do Termo de Conmionisso 341/09. Parte. EMG/SEDESE 
e Rica= Bráulio Gomane de Avela-Rezende. Objeto: Custeer despe-
sas referentes 6, ativjdades ethastivas especiais: Valor Até 09 (nove) 
Nas. motEri~2,14.00(duzetitose 	rads)ardi.Dirt. 
1481  .08.242.162:4554.00013.39048.01.0601 Vi1ê6cia:A partle da 

parcelas mesma de 0$400,00 (q.troontos reas) coda Dor. Orç.: 
1481.08.242.162.4554.0001.339048.01.060.2. Vigincire A partir da 
nnlingnill 'até 31/1209. Assinatura 01/04/09. 

Es.to do Termo de Comoonisso n.  35E09. Punem EMG/SEDESE 
e Diego Hormaquese CandaL Objeto: Cramer despesas referentes às 
torvidade, educadvas especiais. Valor Até 09 Move) pertaos mensais 
de RS400.00 (quotrosentos reais) ardo Dm De.: 
1481.08.242.162.4554.0001.339048.01.0.60.2. Vig400:is A partir do 
nt% 	até 3142109. Assinou. 01/044)9. 

Extrato do Temo de Compromisso 351/09. Pune. EMG/SEDESE 
e Palro Henrique Martins Miranda Falia, Objeto: Conter despesas 

Voliet And 09 (lote,) por. ,rel;eijn.tes.,,,,,tutivdidadRes.ettice.coti(vo._os especiais.  

148/.08.242.162.4554.0001.339048.01.0.60.2- Vigência: A punir da 
=lesara até 3 1/12/09.Assinaturn: 01/04/09. 

Extrato do Tenor de Comparadas n.  352/09. Panes: EMG/SEDESE 
e Lodoso dos San. Manini Silva. Objeto: Custear despesos referentes 
ds atividades estimativas esprviais. Valor Até 09 (nove) macelasinen. 
sais de R3400.00 (quatrocentos reais) eu& Do. Ore.: 
1481.08.242.162.4554.0001339048.01.0.60.2. V igéncia: A punir do 
minutara até 31/12109. Assinatura 01/04,09. 	• 

Eximo do Tenno de' Compromisso e.  353/09. Panes: EMG/SEDESE 
e Palio Ileurique Aeevedo Resende Objeto: Custear &soesoa referem. 
Ira 000 inividutles cdtroativos especiais. Valor Até 09 (torve) macelas 
mensais de R$400.80 .(quotrocentort rea)s) coda. Do. Orç.: 
1481.08.242.162.4554.0001.339048.01.0.60.2. Vigência: A partir da 
ossinaturo irré 31/12/09. Asinatura: 01/04/09. 

Esmoo do Termo de Comproinism ri 354/09. Punes: EMG/SEDESE 
e Stéfuny Mente. Bingo Sena: Objeto: Custear despesas referentes às 
etividodes alucotivas-especiais. Velos Até 09 Inove) maca, Inalais 
de RS303.00 	 mais) cala Da. Ou,: 
1481.08.242.162.4554.0001.339048.01.0.60.2. Vigência: A minis do 
assinarem até 31/12/09. Assinatura 01,04/09. 

Ex.to do r TA. ao Tanto de Compromisso 31., 326/08. Punes: 
EMG/SEDESE c Arma Angélica Boca Lopes Objeto: Maior o =minai-
vel pela beneficiária Ano Angélica que passo o ser. TAnia Maria Bom 
Lopes, an n00000,do falecimento dra responsável uoterior, José Silveira 
Lopes. Assimituric 240008. 

EXTRATO DO •TERMO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
FIRMADA EM CONVÊNIO,  DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 
005/2008. PARTES: EMG/SEDESE, O MUNICIPIO DE TAQUARA- ,  
ÇU DE MINAS, A EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LIDA 

BH 60 INSTITUTO GVAICUY SOS RIO DAS VELHAS - Bli, E 
CESSÃO E TRANSFERENCIA DE 'DIREITOS DA OBRA E SUA 
CONSTRUÇÃO. que faz a tEBQ - Empreso Brasileira do Quartzo 
Lida povoo Centro Regional é Sócio-Ambiental Novo Horizonte. As-
sinamos. 250343. 

26an 27 935.697 - X 
• 

Secretario de Estado de Esportes e do Juventude 
Extrato do Convênio de CoopertrAo Financeira n.."734009. Punes:' 
EMG/SEEJ co Município de Pimenta/MG. Objeto Apoio financeiro 
para pagam= de mão &,obra especializodulanches. material =fi-
ai ode esaitório para o desenvolvimento d. -AO. de Munieipalizo• 
ção Autidrogas na Rede !intervala de COinann. nu munitdpio em tela. 
Valor 	RS 	15.000.00. 	Dotação , On;omeittária. 
1531.14.422.160.4102.13001.3340.41.01.0.10.1. Vigência: 12 meses a 

. amua do data da sua assim.. Assinou.: 27/04/2009. 
Retifica-se a publicação do dia 25/04/2009. pagina 41. sol. 01, do 
com. n.71/2009. Onde se W.11/2039. Leia-se: n.72/2009. 

Sons 27 935.719 •X 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS -FUCAM 
Aviso de Edital de LiciLaçan - Prcgão Eletrônico, 
ERRATA: Onde está ennit0 Centro Ehroacional do Cainhado. 

eSsio•so Carinhonho. Uma/Idas e Sede B.H. Onde está escrito CEC 
- CESF 	- CEE -CEB - CEU. Leisse: CEC, CESF, CRI. CEE, 
COR, CEU e Sede B.H. - Onde 	Materiul de amara e Higiene - 
Isia-se: Material de Limpem e Higiene. 

2ern 27 935.726-X 

SECRETARIA DOESTADO DE EDUCAÇÃO • 
SRE DE GOVERNADOR VALADARES 

EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO 
N..202.887/2008 
PARTES: SRE de Govenador Volodorone u Empresa Stop Stsp Su- 
permercado Ltda. 
OBJETO: Forneci:mano de %lie.- tipo cristal c adoça& líquido para 
atender mos fundonários e affenün de. Sn:. 
VIGÉNCIA, 02/04/2008 u 01/04/2009. 
Execução do =lauto ein na totalidade. sem soldo financeira 
ASSINANTES: Maria do Penha Vieira Mocha& - Diretora SRE/GV c 
Robe& José da Silva pelo oantrotale. 

3en07 935.046- X 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SRE DE GOVERNADOR VALADARES 

EXTR 	TERMO DE-ENCERRAMENTOAO.CONTRATO 
's. :" 

.50..ETE1 
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Companhia de Delerrvolvimento Económico ele Mina, Gerais 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — LOTE 2 , COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DE MINAS GERAIS-CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF 
sob o número 19.791.581/0001-55, com sede em Belo 
Horizonte/MG, à Rua dos Aimorés, 1697, Bairro 
Lourdes, neste ato representada por seus Diretores 
Presidente Oswaldo Borges da Costa Filho e de 
Administração e Finanças 	Marcello Lignani Siqueira, 
denominada CODEMIG, e o Consórcio formado pelas 
Empresas CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT S/A, CNJP 15.102.288/0001-82, com 
sede à Praça de Botafogo, 300, 110  andar, Bairro 
Botafogo no Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada 
por Benedicto Barbosa da Silva Júnior, Identidade 
130.337/D - SP — CREA, CPF 015.225.538/94 e Sérgio 
Luiz Neves, Identidade 41.742/D - MG — CRE, CPF 
420.278.536-34, CONSTRUTORA OAS LTDA, CNPJ 
14.310.577/0001-04, com sede a Avenida Angélica, 
2.330, 7° andar, Bairro da Consolação em São 
Paulo/SP, neste ato representada por Reginaldo 
Assunção Silva, Identidade MG - 1.565.689 — SSPMG, 
CPF 227.941.316-72, e CONSTRUTORA QUEIROZ 
GALVÃO S/A, CNPJ 33.412.792/0001-60, com sede a 
Avenida Rio Branco, 156, salas 3035 a 3037, Centro, 
Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada por Antonio 
de Oliveira Alvim, Identidade 22.700/D - RJ — CREA, 
CPF 117.402.726-68, doravante denominado 
CONTRATADO, celebram nos termos da Lei 8.666 de 
21.06.93, com as modificações posteriores e em 
decorrência da licitação, CONCORRÊNCIA n° 05/07, 
Processo Interno 265/07, o presente contrato, conforme 
cláusulas e condições a seguir especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
kL-/ Constitui objeto do presente contrato a execução DE OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS," LOTE N° 2 
compreendendo as obras da SECRETARIA PRÉDIO - 1, inclusive fundação e 
estrutura, arquitetura e acabamentos, elétrica, hidráulica, incêndio, Sistema de 
Proteção a Descargas atmosféricas (SPDA), Sistema de Automação Predial 
(SAP), Sistema 	ietecção Alarme e Incêndio (SDAI), Sistema—de Ar 

E Z's\ 
1 

Rua Aimorés, 1697- Lourdes - 	zonte - MG 
CEP 30140-071 - 	I ( 	1,..3213-8880 
Fax: (31) 3273- 060 - www.;raernig.com.br  
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• ACODEMIG 
Compantia da Oesemohimtnto Econórnico de Minas Gerais 

Condicionado e Cabeamento estruturado, com fornecimento de materiais e mão 
de obra, adjudicados ao CONTRATADO em decorrência da CONCORRÊNCIA 
05/07. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos da letra "a" do item VIII do art. 
6° e da letra "a" do item II do art. 100,  ambos da Lei Federal 8.666/93. 

• 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
O CONTRATADO executará o objeto deste contrato em conformidade com a Lei 
8.666/93 e suas alterações e nos termos do edital e demais documentos 
vinculados à CONCORRÊNCIA 05/07, bem como da proposta apresentada, que 
passam a fazer parte integrante do contrato, independentemente de sua 
transcrição, desde que não contrariem as disposições licitatórias e contratuais. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA 
O CONTRATADO oferece, como garantia de execução do contrato, no valor de 
R$ 36.765.573,20 (trinta seis milhões, setecentos sessenta cinco mil, quinhentos 
setenta três reais e vinte centavos ) correspondente a 10% (dez por cento) do 
seu valor global, representada pelos seguros garantia emitivos pelo Áurea 
Seguradora de Créditos e Garantias apólices 00698200700020450012418 e 
069982007000207450012414 e pela garantia de obrigações públicas emitida pelo 
Unibanco Seguros & Previdência n° 0700006242-001-000-00000. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A garantia prestada visa garantir o pleno cumprimento, pelo CONTRATADO, das 
obrigações estipuladas neste Contrato: ressarcir a CODEMIG de quaisquer 
prejuízos decorrentes de sua rescisão unilateral e injustificada; cobrir multas que 
vierem a ser aplicadas em decorrência de rescisão contratual ou aplicadas por 
descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais ou, ainda, cobrir 
perdas e danos causados à CODEMIG, bem como responderá pelas multas 
aplicadas ao CONTRATADO, podendo ser retida para satisfação de perdas e 

os resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa 
CONTRATADO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Não ocorrendo a hipótese prevista no inciso anterior, a garantia será liberada até 
60 (sessenta) dias após a data da emissão do "Termo de Recebimento Definitivo 
das Obras e Serviços", mediante requerimento-  do CONTRATADO e, desde que, 
cumpridas todas as obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
pv 

	

	Na hipótese de aditamento e acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado 
o seu prazo, o CONTRATADO apresentará garantia complementar, no mesmo 

ercentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo. 

Rua Aimorés, 1.697- Lour. 	Horizonte - MG 

CEP 30140 	Tel.: 	) 'n13-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - w coorinlio.com.br  
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• tODEMIG 
Companhia dh Dennvolvinlento Econômico te Minas Gerais 

PARÁGRAFO QUARTO 
Ocorrendo a rescisão unilateral e injustificada do Contrato, nos termos ajustados 
no subitem precedente, a CODEMIG reterá a garantia prestada pelo 
CONTRATADO e, após o competente processo administrativo, para apuração 
dos danos e prejuízos que sofreu, ressarcir-se-á do valor correspondente 
apurado, inclusive o pertinente a quaisquer multas aplicadas. Caso o valor da 
garantia prestada seja insuficiente para cobrir os danos, os prejuízos e as multas, 
a diferença será cobrada judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO 
A garantia quando prestada em dinheiro, respeitadas as demais condições 
contratuais, será liberada e acrescida do valor correspondente à remuneração da 
Taxa Referencial - TR, pro rata tempore, de acordo com a fórmula estabelecida 
neste Contrato, entre a data em que foi prestada e a da liberação. • 	CLÁUSULA QUARTA -DOS SEGUROS 
4.1. O CONTRATADO deverá apresentar no prazo de 30(trinta) dias contados da 
assinatura do presente instrumento o comprovante de Seguro de Riscos de 
Engenharia, com importância segurada correspondente ao valor contratual e com 
prazo de vigência correspondente ao prazo da vigência do presente contrato. 

4.1.1. Prorrogado o prazo inicial do Contrato e/ou acrescido o seu valor, o 
CONTRATADO apresentará apólice complementar de Seguro de Riscos de 
Engenharia, no mesmo prazo e/ou valor, no ato da assinatura do Termo Aditivo. 

4.1.2. O CONTRATADO fica obrigada a manter a validade do Seguro de Riscos 
de Engenharia até a expedição, pela CODEMIG, do Termo de Recebimento 
Definitivo das Obras e Serviços. 

4.2. Deverá contratar Seguro de Responsabilidade Civil considerando: 

4.2.1. O CONTRATADO obriga-se, às suas expensas, contratar junto à 
Seguradora de sua preferência, Seguro de Responsabilidade Civil Geral, 
modalidade obras civis, que garanta danos causados a terceiros (materiais, 
pessoais e propriedades), em decorrência da execução dos serviços e obras, 
objeto deste Contrato. 

4.2.2. O CONTRATADO deve responder por despesas com franquias obrigatórias 
junto à seguradora, para qualquer sinistro que eventualmente se verificar. 

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
Pela prestação dos serviços e execução da obra objeto desta licitação a 
CODEMIG pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 367.655.732,05 
(trezentos sessenta sete milhões, seiscentos cinqüenta cinco mil, setecentos trinta 
dois reais e cinco centavos)), em pagamentos mensais, contados da assinatura 
deste instrumento, após comprovação da execução física das etapas. 

Rua Aimorés 	Lourd 	o Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Te,. (31), 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 ,),,,/ww.codemig.com.br  
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'CODEMIG 
Comninia d Dnenoleirtiento Económico de Minn Gerais 

PARAGRAFO PRIMEIRO 
A CODEMIG realizará ao final de cada mês civil as medições mensais dos 
serviços executados que servirão de base ao cálculo e emissão do Boletim de 
Medição Financeira e Nota Fiscal/Fatura, hábil para pagamento após aferição por 
representante designado para este fim e que deverá ser entregue pelo 
CONTRATADO à CODEMIG até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da 
realização dos serviços. Cada medição será formalizada e datada no último dia de 
cada mês civil, tendo por base as quantidades efetivamente executadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Será deduzido das medições mensais e do valor do pagamento da Nota 
Fiscal/Fatura, o valor do ICMS, em razão da isenção de que trata o item 1.61 da 
Parte 1 do Anexo 1 do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n° 43.080 de 
13/12/2002, conforme previsão do item 7.6 do Edital Licitatório. • PARÁGRAFO TERCEIRO 
As medições serão sempre feitas no período de 30(trinta) dias corridos. A 
periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última 
medição, quando o início ou término das etapas das obras e serviços ocorrerem 
no curso do mês; neste caso o cronograma será ajustado à situação. 

PARÁGRAFO QUARTO 
Os pagamentos serão efetuados até o 300  (trigésimo) dia do mês subseqüente ao 
da medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser emitida até 5 (cinco) 
dias úteis após a certificação por representante da CODEMIG designado para 
esse fim. 

PARÁGRAFO QUINTO 
A recepção dos serviços de cada medição será precedida de uma verificação por 

(-
-\ parte da CODEMIG, necessária à comprovação da perfeita execução de todos os 01(.  

serviços contratados, para o que o CONTRATADO deverá acompanhar e facilitar, 
por todos os meios a seu alcance, referida verificação. 
\ 
PARÁGRAFO SEXTO 
Somente serão pagos obras e serviços efetivamente executados e, equipamentos 
e sistemas cujas etapas (eventos) previstas nos cronogramas estejam cumpridas 
e após a verificação da Regularidade Fiscal do CONTRATADO. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
Os valores correspondentes a cada medição, deverão ser apresentados em Notas 
Fiscais distintas, sendo uma para serviços e outra para materiais/equipamentos. 

PARÁGRAFO OITAVO 
Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, o Órgão de 
Fiscalização terá 05 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicado pelo 
CONTRATADO, para a conferência da medição, pela constatação da conclusão 
o(s) evento(s) relacionados no Contrato, bem como pela verificação e 
onferência da documentação hábil de cobrança. 

Rua Aim és, 1.697 - 

CEP 30140-071 - Tel 

Fax: (31) 3273-3060 - w.  ,Lcodemig.com.br  

4 
MG 

213-8880 
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PARÁGRAFO NONO 
O pagamento relativo à última etapa só será efetuado após a expedição do 
"Termo de Recebimento Provisório" das obras e serviços. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 
Ocorrendo a antecipação do cronograma de execução das obras e serviços o 
CONTRATADO fará jus à sua medição e ao devido pagamento nas mesmas 
condições já estabelecidas neste Contrato, com prévia e expressa autorização da 
CODEMIG. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
Os pagamentos estão condicionados à apresentação de cópia autenticada da 
guia de recolhimento dos encargos mensais de: GPS - Guia da Previdência Social 
na matrícula específica da obra e GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social, acompanhada da folha de pagamento 
correspondente, inclusive de eventuais sub-empreiteiras, se for o caso, sob pena 
de retenção de importância que garanta o cumprimento das obrigações para com 
a seguridade social, segundo previsto no inciso VI do artigo 3° da Lei 8.212/91. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 
O preço contratual é independente de qualquer encargo ou tributo, cabendo ao 
CONTRATADO o pagamento de todos os impostos, encargos ou custos, diretos 
ou indiretos, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, bem 
como todos os pagamentos das despesas decorrentes da execução deste 
Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
As parcelas do Preço Global contratual serão reajustados com periodicidade 
anual, pela variação de índices Nacionais calculados pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) do período anual imediatamente anterior, e publicados na Seção de 
Índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte 
fórmula: 

R = V x [ (li - lo ) / lo] 
ndo: 

R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado; 
lo = índice inicial — (índice Nacional de Custo da Construção- INCC Total — 
Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV-Fundação Getúlio Vargas) na data 
fixada para referência dos preços 
li = índice relativo à data do reajuste — (índice Nacional de Custo da Construção 
- INCC Total —Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV-Fundação Getúlio 
Vargas). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste 
contrato, de pronto, as suas condições se adequarão às normas baixadas pelo 
Poder Executivo ou Legislativo, se delas divergente. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 
Em caso de atraso na execução das obras e serviços atribuível ao 
CONTRATADO, prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas 
das obras e serviços seriam realizados de conformidade com o programado no 
cronograma físico-financeiro. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Considerar-se-á como "data de conclusão das obras e serviços", para contagem 
de prazo, a da emissão pela CODEMIG do respectivo "Termo de Entrega e 
Recebimento Definitivo das Obras e Serviços" respeitados os prazos máximos 
definidos pelo Art. 73 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 

• 
O prazo de execução do presente contrato é de 26 (vinte e seis meses), sendo 
de 30(trinta) meses o seu prazo de vigência, a partir da publicação no Diário 
Oficial do Estado do extrato do presente instrumento, podendo ser prorrogado, 
através de termo aditivo, a critério da CODEMIG. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O "termo inicial", para contagem do prazo e início dos serviços, conta-se da data 
da expedição, pela CODEMIG, da "Ordem de Serviço". 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Os prazos parciais, para execução de cada etapa dos serviços, constam do 
cronograma que integra o Contrato para todos os fins e efeitos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os dias considerados impraticáveis por motivo de força maior, se comprovados 
pelo CONTRATADO e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO, serão abonados na 
contagem do(s) prazo(s) contratual(is). 

PARÁGAFO QUARTO 
A prorrogação do prazo somente será admitida nas condições estabelecidas no 
parágrafo 1°, incisos I a VI, Art. 57 Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas 
e documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços 
estipulados, obriga-se, ainda, o CONTRATADO a: 

8.1. Exigir de eventuais pessoas jurídicas que venham a executar as obras e 
serviços relativos a instalações elétricas, de água, de esgotos, de 
telefonia, contra-incêndio, de ar condicionado, e demais serviços 
complementares de engenharia/arquitetura, cópia da ART das obras e 
serviços realizados, apresentando-a à fiscalização da CODEMIG, quando 
solicitado, sob pena de incorrer nas cominações estabelecidas neste 

ontrato; 
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8.2. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, o cronograma físico-financeiro e 
as obrigações contratadas; 

8.3. Apresentar, para aprovação da CODEMIG, no prazo de 10 ( dez ) dias  
úteis a contar do recebimento da "Ordem de Serviço", o Cronograma 
Físico-Financeiro definitivo das obras e serviços de que trata este Contrato, 
respeitados os valores das parcelas mensais do cronograma apresentado 
na proposta; 

8.4. Executar as obras e serviços objeto deste Contrato, em conformidade com 
o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, 
com as instruções emitidas pela CODEMIG; 

8.5. Obedecer fielmente às instruções, especificações, informações, detalhes 
técnicos e ordens de serviço emitidas ou ditadas pela CODEMIG, 
executando com a melhor técnica os serviços contratados, obedecendo 
rigorosamente às normas da ABNT; 

8.6. Obedecer integralmente às normas legais de proteção ambiental, 
responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes da sua 
inobservância; 

8.7. Cumprir as condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos e 
tomar as medidas de sua competência para atender à legislação; 

8.8. Disponibilizar mão-de-obra especializada na execução dos serviços, nos 
termos da proposta apresentada, mantendo, diariamente, na condução dos 
serviços, um responsável técnico que responderá por quaisquer questões 
da CODEMIG ou de órgãos fiscalizadores, devendo para tanto admitir e 
dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado 
de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução 
das obras e serviços, correndo por sua conta todos os encargos e 
obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, 
ainda, à CODEMIG, quando solicitado, a relação atualizada desse 
pessoal; 

8.9. Disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços 
contratados, em quantitativo e especificação que assegurem o 
cumprimento do cronograma físico, a qualidade e especificação técnica 
dos trabalhos; 

8.10. Fornecer toda a mão-de-obra, todo o material, equipamentos e 
ferramentas, para a execução das obras e serviços das construções 
provisórias, quando necessárias e que serão de sua propriedade, devendo 
mantê-las em perfeitas condições de limpeza e conservação, durante o 
prazo de vigência contratual, sendo facultado à CODEMIG inspecioná-las 
quando lhe aprouver, independente de autorização do CONTRATADO. 
Salvo determinação em contrário, as construções provisórias, após a 
conclusão das obras e serviços e o seu recebimento definitivo, serão 
desmontadas e retiradas pelo CONTRATADO, de imediato. As 
construções que forem do interesse da CODEMIG de serem mantidas, 
poderão permanecer no local de construção e não serão objeto de 
ressarcimento. 

8.11 Manter no recinto das obras e serviços um livro denominado "Diário de 
Ocorrências", onde serão registrados o andamento das obras e serviços e 
os fatos relativos às reclamações da fiscalização da CODEMIG. Os 

• 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes 

CEP 30140- 

Fax: (31) 3273-3060 - 



. 

. 

• 

1 

1 



'CODEMIG 
Computla á Menvonirrento Euxiako de 1final Ganis 

registros feitos receberão o visto do CONTRATADO e da fiscalização da 
CODEMIG; 

8.12. Responder pela correção e qualidade dos serviços, nos termos da proposta 
apresentada e ainda que autorizada a sua execução por terceiros, 
observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis; 

8.13. Participar, com os demais Lotes, das despesas de seguro contra-incêndio 
e de responsabilidade civil, proporcional à dimensão da área onde serão 
executadas as obras e serviços de sua responsabilidade e aos riscos 
decorrentes das atividades nela exercidas; 

8.14. Indicar por escrito um representante para, em seu nome, coordenar a 
execução dos serviços, com poderes para deliberar sobre todas as 
questões relacionadas com o presente Contrato; 

8.15. Participar à fiscalização da CODEMIG a ocorrência de qualquer fato ou 
condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos, no todo 
ou em parte, de acordo com o cronograma físico, indicando as medidas 
para saneamento da questão; 

8.16. Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas, contadas do recebimento da solicitação escrita e devidamente 
justificada pela CODEMIG, qualquer empregado ou contratado, cuja 
atuação ou permanência 	prejudique o prosseguimento regular dos 
trabalhos ou cujo comportamento seja julgado inconveniente pela 
fiscalização da CODEMIG. 

8.17. Permitir e facilitar à fiscalização da CODEMIG a inspeção dos trabalhos, 
em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e 
esclarecimentos solicitados; 

8.18. Não prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento 
das obras e serviços, objeto do presente Contrato, ou divulgá-los através 
da imprensa escrita, falada, televisada e/ou outro meio qualquer de 
divulgação pública, salvo autorização expressa da CODEMIG, 

8.19. Não autorizar a visita ao local de execução das obras e serviços de 
pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da 
CODEMIG, 

8.20. Assegurar, durante a execução dos trabalhos e até seu recebimento 
definitivo, a sua proteção e conservação; 

8.21. Providenciar junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o 
pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se da obtenção das 
licenças necessárias à execução dos serviços contratados, dentre outras, 
especificamente: matrícula da obra no INSS, licença para construção junto 
aos órgãos fiscalizadores ( alvará de construção) e "habite-se" junto à 
Prefeitura local.. 

8.22. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos 
serviços, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e 

• quaisquer ônus trabalhistas e previdências; 
/K)  8.23. Dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem os 

equipamentos de proteção (cintos, luvas, óculos de segurança e outros) de 
uso recomendados ou obrigatórios pela legislação de higiene e 
segurança do trabalho; 

• 
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8.24. Toda movimentação de materiais e equipamentos pelo CONTRATADO, 
seja a partir do local onde os trabalhos estejam sendo executados, de 
estabelecimentos próprios, da CODEMIG ou de terceiros, deverá 
obrigatoriamente estar acobertada por Nota Fiscal especifica, conforme 
determina a legislação vigente, sujeitando-se aos ônus resultantes em caso 
de descumprimento; 

8.25. Inteirar-se, junto à CODEMIG, com a assistência da fiscalização da 
CODEMIG, dos detalhes de entrada e saída, na área de execução das 
obras e serviços, de seu pessoal, equipamentos, materiais e demais 
pertences de sua propriedade, adotando as medidas de segurança 
exigidas; 

8.26. Apresentar as guias quitadas de recolhimento do Fundo de Garantia por 
tempo de Serviço — FGTS e do Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, 
relativas ao mês anterior da execução das obras e serviços, 
acompanhadas da relação de empregados e da respectiva folha de 
pagamento, especifica do Contrato firmado com a CODEMIG, nos termos 
do que determina a Lei 8.212, consolidada em 14 de agosto de 1998, ou 
outros documentos pertinentes à comprovação do recolhimento das 
obrigações trabalhistas; 

8.27. Responder administrativa e civilmente pelos eventuais danos causados à 
CODEMIG e a terceiros, decorrente de culpa ou dolo seus ou de seus 
prepostos na execução dos serviços contratados cumprindo-lhe, quando 
envolvidos terceiros, promover, em seu próprio nome e às suas expensas, 
as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias; 

8.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou 
incorreções, sem que lhe caiba qualquer indenização; 

8.29. Registrar no CREA-MG, por sua conta e responsabilidade, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica, referente ao Contrato, de acordo com o 
disposto na Lei n° 6.496, de 07/12/77, e Resolução n° 257, do CONFEA, de 
19/09/78. Ao término dos serviços, deverá ser providenciado o 
encerramento da ART naquele órgão, sendo que a comprovação do 
registro da Anotação de Responsabilidade Técnica deste Contrato no 
CREA é condição indispensável à liberação do primeiro pagamento e seu 
encerramento à liberação do último pagamento. 

8.30. Responsabilizar-se pela vigilância desarmada do prédio e das suas 
instalações da obra. 

8.31 Cumprir fielmente as disposições legais e contratuais pertinentes ao 
contrato. 

CLÁUSULA NONA 	- DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DO 
CONTRATADO 
A direção técnica e administrativa das obras e serviços, objeto deste Contrato, 
cabe ao CONTRATADO, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer 
imperfeição porventura constatada na sua execução. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A omissão, ainda que eventual, da fiscalização da CODEMIG, no desempenho 
de suas atribuições, não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade pela 
perfeita execução das obras e serviços contratados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
O CONTRATADO será representada na obra pelo "Engenheiro Gerente do 
Contrato" indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará 
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos 
relativos às obras e serviços contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS OUTRAS RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATADO: 
Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, o 

• 
CONTRATADO será responsável, ainda: 

12.1 Pela inexecução, mesmo que parcial, das obras e serviços contratados 
desde que a CODEMIG não tenha dado causa a inexecução; 

12.2 Pela segurança, estabilidade e durabilidade das obras e serviços 
executados, para as cargas e condições de trabalho especificadas, nos 
termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro; 

12.3 Perante à CODEMIG ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, 
por sua exclusiva culpa por ação ou omissão, erro ou imperícia, vício ou 
defeito, na condução ou execução das obras e serviços; 

12.4 Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer 
condições deste Contrato; 

12.5 Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre as obras e 
serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAGO ÚNICO 
É vedado ao CONTRATADO negociar duplicatas ou qualquer outro título 
cambial emitido contra a CODEMIG, sendo que o descumprimento desta 
condição contratual ensejará a aplicação das cominações ajustadas neste 
Instrumento. 

LÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 
Compete à CODEMIG: 

11.1.Efetuar ao CONTRATADO os pagamentos nas condições estabelecidas 
neste Instrumento; 
11.2. Entregar desimpedida e desembaraçada, a área indispensável à 
implantação das obras e serviços, de modo que não se perturbe, nem se retarde 
a marcha normal dos trabalhos, garantindo o acesso do CONTRATADO e de 
seus prepostos ao "Canteiro das Obras e serviços" e aos locais de realização 
das obras e serviços; 
11.3. Fornecer todos os elementos à compreensão dos "Documentos Técnicos" 
e colaborar com o CONTRATADO, 	quando solicitada, no estudo e 
interpretação dos mesmos. 
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11.4. Exercer ampla fiscalização e acompanhamento do contrato, por intermédio 
de prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais o CONTRATADO 
deverá facilitar o exercício de suas funções, e que deverão notificar o 
CONTRATADO, por escrito, sobre providências a serem tomadas para a sua 
correta execução ou sobre irregularidade constatada no cumprimento de 
obrigação contratual. 
11.5. Liberar junto aos órgãos competentes as licenças ambientais pertinentes de 
forma a permitir o desenvolvimento das obras contratadas nos respectivos prazos 
contratuais. 
11.6. Cumprir as condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos 
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente por ação ou 
omissão, decorrentes da execução dos projetos, nos termos da legislação 
pertinente. 
11.7. Responder pelos crimes ambientais que praticar incumbindo-se do 
pagamento de multas decorrentes das infrações à legislação ambiental de sua 
responsabilidade e dos projetos. 
11.8. Obter todas as demais licenças, autorizações e liberações de sua 
responsabilidade necessárias para a integral execução do objeto do presente 
Contrato nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
Sem prejuízo da exclusiva e plena responsabilidade do CONTRATADO na 
execução do objeto contratual, a CODEMIG poderá fiscalizar e acompanhar o 
cumprimento das obrigações reciprocamente assumidas mediante solicitação de 
informações, realização de vistoria e inspeção e exame de documentos e 
contratos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
As atividades de acompanhamento e fiscalização da CODEMIG poderão ser 
desenvolvidas por pessoal próprio ou por terceiros, previamente designados, 
podendo realizar-se a qualquer momento, obrigando-se o CONTRATADO 
colaborar para sua realização, sem qualquer ônus adicional. 

PARÁGRAGO SEGUNDO 
O CONTRATADO declara aceitar, expressamente, as atividades de 
acompanhamento e fiscalização da CODEMIG, obrigando-se a contribuir para a 
manutenção de ambiente de harmonia e cooperação necessário ao cumprimento 
do objeto deste contrato. No exercício de suas atribuições fica assegurado à 
fiscalização da CODEMIG, sem restrições de qualquer natureza, o direito de 
acesso ao "Canteiro das Obras e Serviços" e as suas respectivas dependências 
do CONTRATADO. Resguardadas as atividades necessárias ao exercício de 
suas funções, a fiscalização da CODEMIG não poderá interferir no andamento e 
execução das obras 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
A atividade de acompanhamento e fiscalização é exercida no exclusivo interesse 
da CODEMIG e não exclui, nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO por 
ualquer dano ou irregula .ade, inclusive perante terceiros. 
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PARÁGRAFO QUARTO 
A fiscalização que representará a CODEMIG terá as atribuições delegadas em 
ato específico, competindo-lhe ainda: 

a) Agir e decidir em nome da CODEMIG, inclusive, para rejeitar as obras e 
serviços executadas em desacordo com o projeto, especificações 
técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e 
outras aplicáveis; 

b) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel 
cumprimento das obras e serviços executados, medidos e aceitos; 

c) Transmitir as ordens e instruções por escrito, salvo em situações de 
urgência ou emergência, sendo reservado ao CONTRATADO o direito 
de solicitar da fiscalização da CODEMIG, por escrito, a posterior 
confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas; 

d) Solicitar que o CONTRATADO, quando comunicada por escrito, afaste o 
empregado ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente 
Contrato; 

e) Aplicar, nos termos contratuais, multa(s) ao CONTRATADO dando-lhe 
ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da CODEMIG, 
para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito do 
CONTRATADO; 

f) Instruir o(s) recurso(s) do CONTRATADO no tocante ao pedido de 
cancelamento de multa(s), quando essa discordar da CODEMIG. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO 
Os serviços serão recebidos pela CODEMIG nos termos do artigo 73 da Lei 
Federal 8.666/93, através de Termo de Entrega e Recebimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O Recebimento Provisório das obras e serviços será promovido pela CODEMIG, 
através de uma Comissão cujos membros devidamente habilitados e nomeados, 
verificarão e atestarão o cumprimento de todas as exigências contratuais, 
emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de quinze dias, contados da 
comunicação, por escrito, do CONTRATADO, informando a conclusão das obras 
e serviços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Concluídos os serviços objeto do contrato, ou na hipótese de sua resilição 
estando inconclusos os trabalhos contratados, será efetuado o recebimento 
provisório, após e se reconhecido o cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O recebimento provisório não isenta o CONTRATADO da responsabilidade 
decorrente do defeito de construção, nem sua obrigação pela conservação e 
proteção da obra, sendo certo que, durante esse período, o CONTRATADO terá 
sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela 
onstruídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverá ser 

12 
Rua 	mores, 1.697 - Lourdes 	 - MG 

CEP 30140-071 - 	 13-8880 

Fax: (31) 3273-3060 	odemig.com.br  

 



• 

• 



CODEMIG 
Companhia de De,envolvirmlo Econteko d Ikna Gani, 

• 

comunicada e prontamente reparada pelo CONTRATADO, sob pena de incorrer 
essa em sanção contratual. 

PARÁGRAFO QUARTO 
Concluídos os serviços e decorridos 90(sessenta) dias consecutivos da data da 
formalização do recebimento provisório, e sendo verificada a correção da obra 
executada, proceder-se-á ao seu recebimento definitivo, lavrando-se o termo 
respectivo, que consignará a quitação geral, plena e recíproca entre as partes, 
sem prejuízo da responsabilidade civil do CONTRATADO, nos termos da lei civil. 

PARÁGRAFO QUINTO 
Aceitas as obras e serviços e desde que cumpridas as demais cláusulas 
contratuais, será emitido, pela CODEMIG, o respectivo "Termo de Recebimento 
Definitivo das Obras e serviços". 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO INADIMPLEMENTO 
A parte que der causa à resolução deste ajuste, por inadimplemento de cláusula 
contratual, pagará à outra multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 
do Contrato, independentemente das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Sem prejuízo das sanções ajustadas na cláusula rescisória e ressalvados os 
casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovados e aceitos pela 
CODEMIG, ao CONTRATADO serão aplicadas as seguintes penalidades: 

a) O atraso na execução das obras e dos serviços sujeitará o CONTRATADO à 
multa moratória com aplicação da seguinte fórmula: 

C 

M=e~xFxN 

Sendo: 
M = Valor da multa em reais; 
C = Valor correspondente à fase, etapa ou parcela das obras e serviços ou 
fornecimento em atraso; 
T = Prazo concedido para execução da fase, etapa ou parcela das obras e 
serviços ou fornecimento em dias corridos; 
F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir; 
N = Período de atraso por dias corridos; 

PERIODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS F 
1° - Até 10 dias 0,01 
2° - De 11 a 20 dias 0,02 
3° - De 21 a30 dias 0,03 
4° - De 31 a 40 dias 0,04 
50 - Acima de 40 dias 0,05 
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tompotta de Usenvohimento Econtffiko de Minaz Gerai. 

b) Dois décimos por cento (0,2%) do valor do Contrato, caso o CONTRATADO 
descumpra qualquer outra condição ajustada. 

c) As multas estabelecidas nas letras "a" e "h" estão cumulativamente limitadas a 
10% do Contrato, devidamente atualizado. Em caso de atingimento do 
determinado limite, a CODEMIG poderá rescindir o presente Contrato por culpa 
do CONTRATADO aplicando o disposto na cláusula de rescisão. 

d) Dez por cento (10%) do valor do 	Contrato, 	quando rescindir 
injustificadamente este Contrato ou der causa a sua rescisão, sem prejuízo de 
indenizar a CODEMIG em perdas e danos. 

e) A não renovação, tempestivamente, do prazo da Apólice de Seguro de 
Riscos de Engenharia ou da Garantia de Cumprimento do Contrato ensejará a 
suspensão de pagamentos até a regularização do respectivo documento, 
independentemente da aplicação das sanções contratuais. 

f) O valor da multa aplicada, após esgotado o prazo recursal, será cobrado na 
fatura do mês em que a fase, parcela ou etapa das obras e serviços ou 
fornecimento for efetivamente concluída e nas subseqüentes, caso necessário, 
até a completa satisfação do débito. 

g) O CONTRATADO, notificado da multa que lhe foi aplicada, terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, para interpor recurso junto à 
CODEMIG. 

h) A autoridade competente, ouvida a FISCALIZAÇÃO, decidirá pela procedência 
ou não do recurso. 

i) A devolução do valor pertinente à multa aplicada, face ao provimento do 
recurso, será corrigido pela Taxa Referencial, de acordo com a fórmula 
estabelecida neste Contrato. Em caso de período inferior a um mês, será 
utilizado, para o cálculo do período fracionado, o critério pro rata tempore, 
aplicando-se a taxa de remuneração do mês anterior. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de 
pagamento, motivado pela CODEMIG, o valor a ser pago será atualizado 
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo 
pagamento, tendo como base a Taxa Referencial pró rata tempore, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
AF = [( 1 + TR/100) N/30  - 1] x VP , onde: 

AF 	= 	Atualização financeira; 
TR 	= 	Percentual atribuído à taxa referencial; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

agamento; 
P 	= 	Valor da parcel a ser paga 
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Companhia cl• CestmoMmento Económico ele Minn Gerais 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO 
15.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão 
pela parte inocente e acarretará as conseqüências previstas 	neste 
Instrumento e na legislação pertinente. O presente contrato poderá ser rescindido 
por iniciativa de qualquer das partes mediante aviso por escrito à outra parte, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, podendo ainda, ocorrer: 

a) por ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
de licitação, desde que haja conveniência para a CODEMIG. 

c) por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 
d) decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social do 

CONTRATADO que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o 
Contrato. 

15.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste 
Contrato, pela CODEMIG: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CODEMIG a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra nos prazos estipulados; 

d) O atraso injustificado no início das obras; 
e) A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à 

CODEMIG; 
O A subcontratação, total ou parcial do seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, sem o prévio e expresso 
consentimento da CODEMIG; 

) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do § 
1° do art. 67 da Lei 8.666/93; 

i) A dissolução da sociedade ou a falência do CONTRATADO; 
j) A alteração 	social ou modificação da finalidade ou a estrutura do 

CONTRATADO que prejudique a execução do Contrato; 
k) O descumprimento pelo CONTRATADO do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 

15.3. 	Constituem 	motivos 	para 	rescisão 	deste Contrato pelo 
CONTRATADO: 

a) A supressão, por parte da CODEMIG, de obras e serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do limite 
permitido em lei; 

• 
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Compartia da Denneeenento Econamico de Iene Geai. 

b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CODEMIG, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública 
ou força maior, grave perturbação da ordem interna ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

c) O atraso superior a 90(noventa) dias nos pagamentos devidos pela 
CODEMIG por serviços já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, 
assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações ate'que seja normalizada a situação; 

d) A não liberação, por parte da CODEMIG, da área para execução das 
obras e serviços; 

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste Contrato; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Nos casos relacionados no item 15.3, o CONTRATADO será ressarcida dos 
prejuízos sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a: 
a) Devolução da garantia prestada; 
b) Recebimento dos pagamentos pelas obras e serviços que executou, até a 

data da rescisão do Contrato, porventura ainda não pagos; 
c) A aquisição, pela CODEMIG, dos materiais já adquiridos pelo CONTRATADO 

até a data de rescisão do Contrato; 
d) Pagamento do custo de desmobilização. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
A rescisão do Contrato, efetivada pela CODEMIG, acarreta as seguintes 
conseqüências, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste 
Cántrato e na lei: 

a) Assunção imediata, pela CODEMIG, das obras e serviços objeto deste 
Contrato, no estado e no local em que se encontram, por ato próprio 
seu; 

b) Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se 
ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas; 

c) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos 
prejuízos causados pelo CONTRATADO; 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
A rescisão do Contrato, seja decretada pela CODEMIG ou pelo CONTRATADO, 

)(/‘ não impedirá que a CODEMIG dê continuidade à 	execução das obras e 
serviços, mediante contratação de terceiros. 

• 
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'CODEMIG 
Compusida de Detemohimente Económico dre *na Gerais 

PARÁGRAFO QUARTO 
A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior dará ao CONTRATADO o direito a liberação da 
garantia contratual e ao recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) as obras e 
serviços executados e aceitos; 

PARÁGRAFO QUINTO 
Ocorrendo a rescisão do Contrato, a CODEMIG constituirá "Comissão" para 
arrolamento da situação das obras e serviços, para os fins do disposto nesta 
cláusula, no momento da sua paralisação e concederá prazo corrido de 48 
(quarenta e oito) horas, para que o CONTRATADO indique seu representante. 
Vencido o prazo e não indicando o CONTRATADO o seu representante ou não 
comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o 
respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar 
incondicionalmente o relatório de arrolamento feito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
O CONTRATADO obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de 
habilitação requerida para participação no processo licitatório, mantendo as 
mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e qualificação no processo 
licitatório, inclusive a sua situação de Regularidade Jurídica e Fiscal, 
comprovando, sempre que exigido pela CODEMIG, sua regularidade em relação 
aos encargos legais e previdências. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 
A não apresentação de algum documento de obrigação do CONTRATADO, 
na data aprazada, não desobriga esta do fiel cumprimento e nem a desonera de 
qualquer obrigação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA NOVAÇÃO 
A abstenção, pela CODEMIG, do exercício dos direitos que lhe são assegurados 
neste contrato , ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação 
contratada, não será considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, 
que poderá ser exigida a qualquer tempo. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada 
com a execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração 
a qualquer delas, para o cometimento de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA SUBCONTRATAÇÃO/CESSÃO 
O CONTRATADO obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente 
contrato. Na hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, 
reclamem execução por terceiros, a CODEMIG poderá autorizar a 
subcontratação, ficando o CONTRATADO, relativamente ao objeto 
subcontratado, direta e solidariamente responsável, técnica e civilmente, devendo 
promover a cessação imediata das atividades da subcontratada, quando 
solicitado pela CODEM 

• 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO ADITAMENTO 
19.1. A CODEMIG reserva a si direito de solicitar modificações no projeto, mesmo 
durante a execução das obras e serviços, sempre que julgar necessário. 
Todavia, sempre que estas alterações acarretarem ônus adicionais ou afetarem o 
desenvolvimento das obras, as mesmas somente serão implantadas após as 
partes acordarem a alteração correspondente no Preço Global Contratual e/ou no 
Prazo do Contrato, após auditoria a ser contrata e paga pela CODEMIG. 

19.2. A CODEMIG poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo 
presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o 
cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro das obras e serviços. Também 
nestes casos, as partes analisarão e definirão, de comum acordo, a variação que, 
em conseqüência, incidir sobre o Preço Global Contratual; 

19.3. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de 
membro(s) da equipe técnica, indicada para execução das obras e serviços, 
mormente em se tratando de Engenheiro Residente, o(s) nome(s) e os dados 
demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão 
ser, tempestivamente, submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO da 
CODEMIG, sendo que a capacitação técnica do substituto deverá ser, no mínimo, 
igual a do substituído. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO VALOR CONTRATUAL 
Dá-se ao presente instrumento obrigacional , para os efeitos legais, o valor de R$ 
367.655.732,05 (trezentos sessenta sete milhões, seiscentos cinqüenta cinco mil, 
setecentos trinta dois reais e cinco centavos). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DOS RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes do contrato, correrão por conta de recursos próprios da 
CODEMIG. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 
Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a 
legislação pertinente à espécie e a Lei Federal 8.666 de 21.06.93 e alterações 
posteriores. 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à 
espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DO FORO 
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para a solução de qualquer pendência 
relativa a este contrato, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

qa 
11,4/10)  ...A 
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CODEMIG 
Companhia de Duenvotrim•nto Econtolca de Una Geai, 

Belo Horiz 	dezembro de 

COMPA 	DESENV VIMENTO E 

DO 

eaCa 
C NSTRUTORA NORBERTO ODEB CHT S/A 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Se qualquer das partes tiver de ingressar em juízo para compelir a outra ao 
cumprimento de quaisquer condições contratuais, a parte vencida, além de 
suportar com os encargos judiciais da sucumbência, responderá por perdas e 
danos à parte prejudicada. 

Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente contrato, em três 
vias de igual teor e forma e par 	só efeito e na presença de duas 
testemunhas. 

IS-CODEMIG 

CO S L17)2 0.-1A LTDA JG1/2.2 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A 

410 
Testemu 

 
• 'Ç)...) 

Nome: Ri.  ' 260 3-epç-6 b,--  às-V,k E 7 	, 
Identidade/CPF 	12, GA -I> / 3 A 3 . G I o, 64(-,I - U4 

2. 
Nome: 
Identidade/CPF 	 3 
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,Pub 0S- • 12.0°1 
coor minCENTRAL DE 

"me .1CONTRATOS 
,EGISTRON° 	RUBRICA 
22-] 3 • z 

DATA 
/1(12/0‘) 

iCC9DEMIG 

• SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — LOTE 2, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA FIRMADO EM 04 de dezembro de 2007 — Rec.istro n° 
2273 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-
CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.791.581/0001-55, com 
sede em Belo Horizonte/MG, à Rua dos Aimorés, 1697 Bairro Lourdes, 
neste ato representada por seus Diretores Presidente Osvaldo Borges da 
Costa Filho e de Administração e Finanças 	Marcello Lignani Siqueira, 
denominada CODEMIG, e o Consórcio formado pelas Empresas 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, CNJP 15.102.288/0001-
82, com sede à Praça de- Botafogo, 300, 110  andar, Bairro Botafogo no Rio 
de Janeiro/RJ, neste ato representada por Benedicto Barbosa da Silva 
Júnior, Identidade 130.337/D - SP — CREA, CPF 015.225.538/94 e Sérgio 
Luiz Neves, Identidade 41.742/D - MG — CRE, CPF 420.278.536-34, 
CONSTRUTORA OAS LTDA, CNPJ 14.310.577/0001-04, com sede a 
Avenida Angélica, 2.330, 7° andar, Bairro da Consolação em São Paulo/SP, 
neste ato representada por Reginaido Assunção Silva, Identidade MG - 
1.565.689 — SSPMG, CPF 227.941.316-72, e CONSTRUTORA QUEIROZ 
GALVÃO S/A, CNPJ 33.412.792/0001-60, com sede a Avenida Rio Branco, 
156, salas 3035 a 3037, Centro, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada 
por 	Antonio de Oliveira Alvim, Identidade 22.700/0 - RJ — CREA, CPF 
117.402.726-68, doravante denominado CONTRATADO, 

Considerando que do edital da licitação Concorrência 05/07 consta expressamente em 
seu item 19 que as partes poderão propor e aceitar alteração do projeto, metodologia e/ou 
especificações, com a devida justificação, 

Considerando que a CODEMIG encaminhou proposição de alternativa de modificação de 
obras e serviços necessários à adequação dos projetos, 

Considerando que a alteração proposta não desnatura o objeto contratado, que continua 
o mesmo, embora modificado e que a qualidade fica mantida, uma vez que as alterações 
propostas e aceitas não mudam o objeto da contratação originária, 

Cènsiderando que a proposição contou com justificativa técnica adequada e suficiente na 
conformidade da análise técnica que a aprovou, 

Considerando que as alterações foram processadas e aceitas entre as partes, tendo sido 
executadas em face da necessidade de cumprimento dos prazos contratuais, que 
permaneceram inalterados, 
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Considerando que o regime de contratação demandava das partes a adequação dos 
projetos, planilhas de quantitativos e preços, para os fins de apuração das diferenças de 
preços em face das alterações processadas, 

Resolvem, de comilm acordo, com amparo das disposições do artigo 65, inciso 1, letra "a" 
da Lei 8.666/93, em decorrência de modificação do projeto e das especificações para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos, aditar o contrato firmado em 04 de dezembro 
de 2007, registro 2273, decorrente da CONCORRÊNCIA n° 05/07, Processo Interno 
265/07, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Constitui objeto do presente aditamento a consolidação da modificação qualitativa e 
quantitativa do objeto contratado, compreendendo obras e serviços d6 engenharia de 
drenagem e construção de muro e paredes do subsolo, rede externa de água fria adjaCente 
ao 'prédio, rede de esgoto adjacente ao prédio da Secretarial, decorrentes da alteração da 
locação dos prédios e situações instaladas de afloramento de lençol freático e necessidade 

. desmembramento de ramal das redes de água fria e esgoto, bem como iluminação de 
emergência da Secretaria 1 para adequação às normas técnicas do Corpo e Bombeiros 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Em face da alteração qualitativa e quantitativa objeto da Cláusula Primeira, as planilhas de 
itens de obras e serviços foram adequadas, com o processamento de acréscimos e 
dedréscimos de itens e quantitativos que ficam consolidados nas novas planilhas de 
quantitativos e preços para o contrato, relativamente a cada um dos itens do objeto do 
presente aditamento, que passam a fazer parte integrante do presente aditamento, 
independentemente de transcrição e que consolida os serviços, itemizações, quantitativos e 
preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Em razão dos acréscimos e decréscimos definidos nas cláusulas primeira e segunda do 
presente aditamento, na conformidade da previsão do §6° do artigo 65 da Lei 8.666/93, 
para os fins de restabelecer o equilíbrio econômico financeiro, fica acrescido ao contrato o 
valor de R$ 1.397.090,63 (hum milhão, trezentos noventa sete mi!, noventa reais e 
sessenta três centavos), que representa a diferença apurada e devida pela CODEMIG ao CONTRATADO, assim discriminada: 

Drenagem do subsolo da Secretaria 1 — R$ 183.886,85 (cento oitenta e três mil, 
oitocentos oitenta e seis reais e oitenta cinco centavos) 
Muro e paredes do subsolo da Secretaria 1 - R$ 129.393,03 (cento vinte nove mil, 
trezentos noventa e três reais e três centavos) 
Rede externa de água fria — R$ 59.196,29 (cinquenta e nove mil, cento noventa e 
seis reais e vinte nove centavos) 
Rede externa de esgoto — R$ 218.386,68 (duzentos e dezoito mil, trezentos oitenta 
e seis reais e sessenta oito centavos) 
Iluminação de emergência — R$ 806.227,78 (oitocentos e seis mil, duzentos vinte e 
sete reais e setenta:e oit entavos) 	- - 

  

  

2 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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CLÁUSULA QUARTA 
O vaior referido na Cláusula Terceira será pago acrescido dos percentuais de 8,06% e de 
8,97% correspondentes aos reajustamentos contratuais ocorridos em Maio/08 e Maio/09. 

CLÁUSULA QUINTA 
As diferenças apontadas nas Cláusulas Terceira e Quarta, resultantes da apuração de 

acréscimos e decréscimos objeto da adequação dos projetos e planilhas, bem como do 
reajustamento, serão pagas na conformidade da previsão contratual mediante medições 
mensais, cujo pagamento/recebimento importará quitação plena, irrestriá e irrevogável nas 
alterações processadas e objeto do presente aditamento. 

CLÁUSULA SEXTA 
Permanecem vigentes e inalteradas as demais disposições contratUais no que não 
conflitarem com o ¡presente aditamento. 

Estando justa 
teor e forma 

ratadas, as partes, assinam o presente aditivo, ern• três vias de igual 
só efeito e na presença de duas testemunhas. 

• 44N .11-,-m-niVi;-"OAs  

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 

Testemunhas: 

1. 
(ScuLzAs  Nome: JAL 

Identidade/C P F )tx.- À 4,3,2-Q049- 
Dtté-q- 	(t_.'16 -53 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - verAv.codemig.com.br  

2. 
Nome: ni,9-e 
Identidade/CPF ci.,0 (9 fi,¡- 

sz,-0‘..341634_ 

3 
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demi* II DerimMeals 
CODENUG 

fadais de Mn Gerais 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Data: 
mai/07 

ADITIVO - SECRETARIA 1 
I¡  

Revisão: 
01 

PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS 
1 	PARA SERVIÇOS CONTRATUAIS 
t'l  

J. 	 ITENS COM PREÇOS EXISTENTES NO 

- 	 ,., 
MA DE DFtENAGEM 	- - • EA NO SIMULO  

CONTRATO 

 	CAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS 	 o M' 1.511,15 v/  12,13 98.330,25  	II:0AMENTO DE FUNDO DE CAVAS E VALAS 	 _.,0 	' NP - 	201,00 t/ 	4,88 .. 	., 980,88 	 OTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE INCLUINDO TRANSPORTE NP 1.467,41 V 17,23 25.283,47 1- 

, 

,. 
i-ORNECIMENTO, LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
PARA REFORÇO DE SUB-LEITO 

Np  
453,85 73,39 Q 33.307,98 

, 
FORNECIMENTO  E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO SOB CAIXA DE 
PASSAGEM  Kl' 0,06 / 355,66 21,34 
REATERRO DE CAVAS ful3  43,75V 24,23 1.060 06 

, REGULARIZAÇÃO 	E 	COMPACTAÇÃO 	DE 	SOLO 	SOBRE 	ÁREA 	DE 
O PV 

ui  
90,75 V 6,27 569,00 

j FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE ARMADURA EM AÇO CA-50A K9 41,60 \/ 6,33 263,33 
„i,  

, ORNECIMENTO, 	COLOCAÇÃO 	E 	DESMOLDAGEM 	DE 	FÕIRMA.  
.,CONVENCIONAL PARA CONCRETO NÃO APARENTE 	. ma 5,50 /66,96 368,28 

1 ORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK k 25MPa Ad13  0,52 /514,75 267,67 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC VINILFORT, DIÂMETRO DE., 
ôd'il 	

m, PARA LANÇAMENTO EM PV DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL M z 	55,00 /1 12,68 6.196,30  
- SUB-TOTAL 	 '--- 86.648,56 
TENS SEM PREÇOS EXISTENTES NO CONTRATO: COMPOSIÇÃO DE 9 	, 

- 	--- 
CUSTOS FORNECIDA 

. 	. 
PELA ENGESOLO 

- 	, 
` 	; ' ifi;I:L.1(, 	• 

?,, 
;% 

FORNECIMENTO E APLICAÇ 0 DE MANTA GEOT 	IL GRAMATUFtA DE 303 
gim*, EM COLCHÃO DRENANTE E EM DRENOS SUBTERRÃNEOS M' 773,00 	, 7,40 :, 5.720,20 
FORNECIMENTO E INSTALAÇA0 DE TUBO-DRENO FLEXIVEL EM PEAD, 
REFORÇADO, NÃO DEFORMÁVEL, TIPO KANANNET, DIÂMETRO DE 100mm- 

	(DRENOS SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS) 
M 285,10 15,67 ., 4.467,52 

	4- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TUBO-DRENO FLFJ(IVEL EM PEAD, 
REFORÇADO, NÃO DEFORMÁVEE, TIPO KANANNET, DIÂMETRO DE 150mm- 
(DRENO PRIMÁRIO) \ 	 , 

M 55,00 I/ 45,19 ,7, 2.485,45 

dr, 

kik& 

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MISTURA DE BRITA EM COLCHÃO 
DRENANTE, 	EM 	DRENOS 	COLETORES 	PRIMÁRIOS, 	SECUNDÁRIOS, 
TERCIÁRIOS E BERÇO DE LANÇAMENTO AO PV 
ei IQ _TAT A 1 

M' 1.008,29 ./ • 83,87 •i. 84.565,11 

INfoninsa 1 rio 1 
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itC/' 	CODEMIG 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Data: 

mal-07 

ADITIVO - SECRETARIA 1 ~leão: 01 

PLANILHA DE ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS DE 
QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS CONTRATUAIS ESTRUTURA 

.: 

ii%' [4. 	..,, , 	,,,,, ,t4p,  
p, 

H . s'. 
-., 

1, -,,  

, 
ACR SCIMO NO COMPRIMENTO DO MURO 

1 FUNDAÇÕES I 

1.4 MUROS E PAREDES NO SUBSOLO E LAJES DE FUNDO DOS ELEVADORES 
• 

1.4.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO SOB OS MUROS Ma 500,00 1 473 98 873.98 5,27 5132.87 
1.4.6 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO Ma 13.60 73.87 60.17 366,68 21.400.06 

: 14.15 .- 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK a 35 MPA 
COM ADIÇÃO DE, NO MINIMO; 7% DE SILICA ATIVA,E ADIÇÃO DE FIBRAS DE 
POUPROPILENO MULTIFILAMENTOS NA PROPORÇÃO DE 0,8 KGM' 	.A.-3,  

s  
. 

283.50 -,, 
n,  551,29-  ,- iça* . 

554,98 148.612,64 
1.4.7 FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE ARIMOURA BA ACO eA40A 	-. KG 25.500 00 43.784 00 17.284.00 5,33 +.1011.407,72 
1.4.8 

. fr
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E DESMOLDAGEM DEFOR/M CONVENCIONAL 

NÃO APARENTE 	-" CONCRETO 
NECIMENTO E APUCAÇÃO_ DE PERFIL . DE ELASTOMERO NUCLEADO 

64. 1.400,00 
2.28829 888,29 

5996 90 
1.4. 294,57 

167,00 
173,67 211,24 -""----728.947,119 

1.4.10 FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E COMPACTAÇÁO DE SUB-BASE DE BRITA 
GRADUADA C811,1 5 409 ,24 409 ,24 7339 30.034,12 

SUB-TOTAL R$ 	401.015,11 

DECRÉSCIMO DA LAJE PERIF RICA 
—1—"TE" RREO 

21 LAJES,. V?GAS E PILARES ATÉ O TÉRREO 

2.1.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FC14,35MPa 
COM ADIÇÃO DE , NO MINIMO, 7% DE SIUCA ATIVA Ma 1.555,00 1.436,76 418,24 

53689 43.717,81 
2.1.4 FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE ARMADURA EM AÇO CA-50A Kg 375.000 00 366.836,30 -8.163,70 633 41.676,22 
2.1.7 FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E DESMOLDAGEM DE FORMA CONVENCIONAL 

PARA CONCPPTO NÃO APARENTE Ma 13,200,00 12.771,87 -428,13 
88,96 .30.667,56 

2.1.9 FORNECIMENTO, ,COLOCAÇÃO E DESMOLDAGEM DE FORMA TIPO ATEX 180 
OU EQUIVALENTE AP2.930,00 2.465,13 -434,87 

46,6 40384,94 
2.1.10 FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR 

CONVENCIONAL AP 47.500,00 45.261,0Q 4239,00 
31,91 41.448,49 

2. 1.12 FORNECIMENTO E APUCAÇÃO DE PERFIL DE ELSTÔMERO NUCLEADO 
JJ2027M DA JEENE OU EQUIVALENTE 208, 00 

a 
194,20 43,80 

211,24 . 4.916,11 
- 	-- 

SUB-TOTAL -R$ 238.688,16 

PLANILHA 
410JANTITATIVOS 

DE ACRÉSCIMOS E DECRESCIMOS DE 
PARA SERVIÇOS CONTRATUAIS ARQUITETURA E ACABAMENTOS 

, 

r' 	, 	I I 't '..' 
tr  ,;§ 	! 	1 y 	si  ‘9 ,,,,,,, 

DECR SCIMO NO COMPRIMENTO DA PAREDE EM ALVENARIA NO SUBSOLO 
1 PAREDES E PAINÉIS 

1.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 

1.1.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS E=10 em W 58.330,50 55.882,50 -448,00 52,03 -23.309,44 

4 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

4.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1'3 115.614,30 115.166,30 448,00 6,19 -2.773,12 
4.5 REBOCO 101.330,54 100.882,54 -448,00 17,13 -7.674,24 

8 PINTURAS 

8.1 PINTURA PVA SOBRE ARGAMASSA EM PAREDE (INCLUSIVE EMASSAMENTO) 8.700,30 8.252,30 444,00 18,23 -8.187,04 
8.2 PINTURA ACRILICA SOBRE CONCREILD EM PAREDE 	— - 1.046 10 1.478 10 432.00 20,4I 8.989,92 

SUB-TOTAL ' 	- • 	-- '-R$ 	32933,92 

Inglna 1 de 1 
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86,64 12,13 • 808,34 

39,22 4,88 191,39 

M' 54,88 24,23 1.329,74 

M' 
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Data: 

EMIG 
Ecordroto de Lana Gereis 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADITIVO - SECRETARIA 1 • 

GOVERNO 
DE MIAS 

'N114-IA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS 
••• 	PARA SERVIÇOS CONTRATUAIS REDE EXTERNA DE ÁGUA FRIA 

mai/07 

01 
Revisão: 

LIB4TOTAL 50864,19 

ITENS COM PREÇOS EXISTENTES NO CONTRATO 
e 

ALIMENTA DORA DE AGUA (PROJETO 

`DÃVAS E VALAS (Preço importado do item 1 .5.5/ Fundação e 

IJE FUNDO DE CAVAS E VALAS (Preço importado dlitem .1.5.6 / 
itnitura)  Litoft44 	OCOMPACTADO DE VALAS (Preço importado do item 1.5.7/ Fundação e 

.Biopi4,9RA DE MATERIAL EXCEDENTE INCLUINDO TRANSPORTE (Preço riA, 
':•O .~..O'cla item 1.5.8 / Fundação e Estrutura) 	 11,76 	17,23 	 202,621 

nS.UB-TOTAL 2.532;10 
ENS:SEM PREÇOS EXISTENTES NO CONTRATO: COMPOSIÇÃO DE CUSTCS FORNECIDA PELA ENGESOLO 

ECN 	IMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA GROSSA PARA BERÇO 
41:1,1ENTE DE TUBULAÇÃO 

»NECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO AQUATHERM PCVC, DIÂMETRO DE 
(r) EM REDE EXETERNA DE ÁGUA FRIA 

11,76 71,38 839,43 

55.824,76 
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Ozorgerd• de Ilosemotemenio ., ,.. 
, 

Eux164nu de Iffinas 

. 	
CODEMIG OVERNO 

ande 	 -RIMAS ._. 
CENTRO ADMINISTRAM ° DO ESTADO DE MINAS GERAIS D ata: 

maU07 

'i 	 ADITIVO - SECRETARIA 1 Revisão: 
01 

PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS 
PARA SERVIÇOS CONTRATUAIS 

REDE EXTERNA DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

ITENS COM PREÇOS 

. 
, 	 0,,,,,,o.. 	•N 	•ymnf 

EXISTENTES NO 

"' 
.; 	2',,li 

CONTRATO 
,,,, 	..ii,, 

''li 	• 	.1, 	, , . .... 

nk,,ê,,, •.".t.' . 	. . 	„  

IMP 
 

ALNT 	O DE REDE PE ESGOTO.  SANIT RIO (PROJETO 	. 
u.,-,.. 	• 	maruotain 	• 	, 

• VENARIA DE TUOLOS CERÂMICOS FURADOS E i• 20ern (Preço importado do 
1-.12 /Arquitetam e acabamentos)  

or  33,91 89,38 s 	2.352,88 
• - 	CIMENTO, LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SIJEI-BASEpE BRITA 
RADUADA CBR>15 (Preço importado do item 1.32 / fundação e estruturãY 

or  5,40 73,39 396,31 

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO (Preço importado do 
Kern 1.5.4 / fundação e estrutura) L43  28,47 35568 10.12564 

, 
i' 	.'"  

ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS (Preço importado do item 1.5.5! fundação e 
estrutura) M' 4.356 07 12.13 52.839,13 

, 	, • 
1'.66  

APILOAMENTO DE FUNDO DE CAVAS E VALAS (Preço importado do item 1.5.6 / 
fundação e estrutural f.41" 448,56 4,88 2.188 97 

. REATERRO COMPATADO DE VALAS (Preço importado do itern 1.5.7! funri..-Oci e 
estrutura) IVA 1.827,42 24,23 44278,38 

, 	, 
"  

BOTA-FORA 	DE 	MATERIAL 	EXCEDENTE 	INCLUINDO 	TRANSPORTE• (Preçoimportado do item 1.5.8 !fundação e estrutufa)  ' M 135,95 2.342,42  17,23 

à 
FORNECIMENTO E INSTALAÇA0 DE TUBO PVC VINILFORT JEI, DIÂMETRO DE 
100 mm, EM REDE EXTERNA DE ESGOTO (Preço importado do item 5.1.1! 

	fildr.ulica) 
M 134,73 53,60 

• 
'7221,53 

‘' 
!2.  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC VINILFORT JEI, DIÂMETRO DE 
200 mm, EM REDE EXTERNA DE ESGOTO (Preço importado do item 5.12 / 

 	1dd/titica)  M ' 	80,89 112,66 
. 

9.113,07 
' 
1i3 

•C„?`,..  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC VINILFORT JEI, DIÂMETRO DE 
250 mm, EM REDE EXTERNA DE ESGOTO (Preço importado do item 5.1.3 / 
Hidráulica) M 281,14 152,81 42.961,00 
SOB-TOTAL 

173.819,13  
, 	• ITENS SEM PREÇOS EXISTENTES NO CONTRATO: COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FORNECIDA PELA ENGESOLO 	I  

.„. .0 	s; •• 
...s.  -.Á' 	"• • 

• - 	..,. 	 ,,, 
. 	• is 

•%,.>.*V('45.1,4'  

,,, 	,,,"
UNID 

 

• 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA GROSSA PARA BERÇO 

	ENVOLVENTE DE TUBULAÇÃO M' 252,19 7138 18.001A2 

2 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
DN-1000 mm (ANEL DE ARRANQUE) E H= 0,40 m PARA INSTALAÇÃO DE 
POÇOS DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM 

UNI/ 24,00 105,50 2.532,00 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
DN-1000 mm (COM BOLSA INTERNA E DEGRAUS) E H= 0,40 m PARA 
INSTALAÇÃO DE POÇOS DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM 

UNO. 81,00 94,79 7.877,99 

-,4 
"A 
.!, 	 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
DN-1000 / 600 mm (ANEL REDUTOR) E H= 0,40 m PARA INSTALAÇÃO DE 
POÇOS DE VISITA E CADCAS DE PASSAGEM 	, 

MD. 24,00 172,16 4.131,84 

5 
,.  

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL EM C. , RETO PREMOLDADO 
DN-600 mm (COM BOLSA INTERNA E DEGRAUS) - H= 0,50 m PARA 
INSTALAÇÃO DE POÇOS DE VISITA E CAIXAS DE- 

UND. 24,00 84,25 2.022,03 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA 	FERR • 	NDIDO DN- UNID. 24,00 425,10 10202,40 
SOB-TOTAL 	 -, 	- .:à f 
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iCCODEPAIG C~MuleCamemene~ 
ÂgEIVERNO 

Me. linie a 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Data: 
maU07 

ADITIVO - SECRETARIA 1 Ravlsao: 01 

PLANILHA DE ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS DE 
QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS CONTRATUAIS ELÉTRICO 

: 

1 

ITENS COM PREÇOS EXISTENTES NO CONTRATO 

,, 	... 

BAIXA TENSÃO 

i 

	

.,.. 	,s• e- 	Í i ,1 

-- 

1 n 
I 1-'1 

 

, 

i 
- 

• 1.2.1 

• ' 

CONDULETE MÚLTIPLO FABRICADO EM UGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ADAPTÁVEL 
PARA VÂRIN3 OPÇÕES DE MONTAGEM COM ENTRADAS ROSQUEADAS, COM TAMPA 

APARAFUSADA AO CORPO, TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO 
UTIUZADAS EM BORRACHA NEOPRENE E LIVRES DE REBARBAS NAS PARTES QUE 

FICAM EM CONTATO COM OS CONDUTORES, TIPO "L" E "X" ,REF.: Clipk OU 
EQUIVALENTE, DIÂMETROS: E1 3/4" (25mm) 

Pç 

... 	. 

3.733,03 25,51 

i . 

15.228,83 

1.3.3 
i 

ELETROOUTO DE FERRO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, CONFORME NBR 
13057/93, FORNECIDO EM VARAS DE 3M, ROSOUEÁVEL COM ROSCA NBR 8133, 
C4ÁMETROS: 0314" (254rm) 

' 
PÇ 3.931,03 25,63 100.75153 

1.4.1 

CABO DE COBRE FlEXIVEL, UNIPOLAR, ANTICHAMA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 
4504/750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU DE ALTA CONDUTSILIDADE, 

TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO DE POUCLORETO DE V1NI1A (PVC), 70°C F.M SERVÇO CONTÍNUO, 

APUCÁVEL A NORMA NBR NM 21;2, NBR NM-247-3 E NBR 6812. 

1.4.1.4  #6MM2 COR PRETO (..) M 29.000,00 4,08 118.320,00 1.4.1.4 #6MM2 COR VERMELHO (-) M 29.000,00 4,08 118.320,0C 5  #6MM2 COR VERDE M 20.520,00 6,08 124.761,60 
1.1.1.2 CAIXA ESTAMPADA RA PVC ANTICHAMA, COR AMARELA DE EMBUTIR - REF.: 

TIGREFLEX DGRE OU EQUIVALENTE 4"X4" 
o,... 
,-,,- 140,C0 . 12, ,0360 	1.764 

t 

1,1.1.2 
CAIXA DE PASSAGEM METÁUCA DE EMBUTIR OU SOBREPOR, COM TAMPA CEGA, 
PINTURA ELETROSTÁTICA EPDXI A PÓ - REF.: CEMAR OU EQUIVALENTE, 
DIMENSÕES 20X 20X 10 cm 

PÇ 

- 

1,00 65,09 65,09 
_ 

7 SINALIZAÇÃO DE EMROENCIA 

7.3 
SINALIZADOR VISUAL DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO TIPO BALIZADOR 45 X 15 CM 
FIXADO NO FORRO COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA LIGADO A REDE 24V - CONFORME 
DETALHE EM PROJETO DE ARQUITETURA 

PÇ -81,00 150,00 -12.150,00 

SUB-TOTAL 
R$ 647.061,06 

1 
„ 

ITENS SEM PREÇOS EXISTENTES NO 
. 	 , 

s. 
, ., 

..,.., 

CONTRATO 

1. 1 4 

1 
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 9W COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: CORPO EM POLICARBONATO BRANCO - REF.: AUREON OU 
EQUIVALENTE PÇ 1.910,00 130,09 248.471,90 

2 

RABICHO DE CABO DE COBRE, MULTIPOLAR, COM CARACTERISTICA DE NÃO 
PROPAGAÇÃO E AUTO FXISTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES 
TÓXICOS E CORROSIVOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, FORMADO POR FIOS 
DE COBRE NU DE ALTA CONDUTIBIUDADE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POUOLEFINICO 
NÃO HALOGENADO, 90°C EM SERVIÇO CONTINUO, COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO POUOUTINICO NÃO HALOGENADO NA COR PRETA, APLICÁVEL À 
NORMA NBR MM 280, NBR 13248, NBR 6812 E NBR 11300- COMPRIMENTO 70CM 

PÇ  . 	1.813,00 5,71 10.694,83 

SUB-TOTAL 	
r" 	\' 	 R$ 259.166,73 
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e  “ce.J.9P7Oeeirf As4sMmteteds8.7mts.. ItisiO à Supeontendêncra 
de Segurança-Prisional - SSP, 6itablilaS 	de Estado de Defesa 
Social. VIGÊNCIA. O prazo de vigériciO desiertinti-a6d da 12 (doca)
meses, a contar da dam de sua assinatura, visando exclusivarneute a 
alsrangencia do prazo de assistência técnica do bern.VALOR:0 valor 
global deste Contrato é de RS 58.818,90 (cinquenta e oito mil. oitocen-
tos e dezoito reais e noventa centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA:. As despesas decorrentes da execução deste C011111150 coarão à 
conta 	da 	dotação 	orçamentária 
1451.06.421.020.1134.0301.449052.20.10.1.1..51G NATÁRIOS Moam-
lírio de Oliveira Campos Júnior. César ROMS° Pimenta Caldeira. 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
Extrato de Contrato n.449052.20.1469.09 

PARTES:EMG/SEDS e VM1 SISTEMAS DE SEGURANÇA 
LTDA.ESPÉCIE:Aquisição de detectar de metais tipo bastá 
OBJETO:0 objeto deste Contrato é a aquisição de detecto, de metal 
tipo bastão, destinado à Subsecreurria de Atendimento às Medidas So-
eu:educativos - MIASE, órgão vinculada it Secretaria de Estado de De-
fesa Smiel VIGÉNCIA.0 prazo de vigem:ia deste Contrato é de 54 
(vinte e quatro) meses, a muno da data de sua assinatura. VALOR:0 
valor global deste Colmato é de R$ 21.999.98 (vinte  e em mil, nove-
centos e noventa c nove reais e noventa e oito centavos)..DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA:. 
As despesos de...nautas da execução deste Contrato correrão à conta 
da 	dotação 	orçamenubia no: 
1451.06.421.004.4275.0001.449052.50.10.1.1. .SIGNATÁRIOS 
Maurício de Oliveira Campos Júnior, Brum Dias V legas. 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
Extrato de Contrato n339039.03.1462.09 

PARTES:EMG/SEDS e STILLUS ALIMENTAÇÃO 
LTDA.ESPÉCIE:Fornechnento de refeições e lanches destinado a Pe-
nitenciária de Ponte Nova.OBJETO:Constion objeto da presente licita-
ção a prestação de Serviço para Fontecianento Contínuo de Refeições. 
destinadas LIOS sentenciados e funcionarids da Penitenciaria de Ponte 
Nova, na forma de refeição Administrada, conforme descrito e especi-
ficado nos Anexos deste instrumento. VIGÊNCIA.° prazo de vigencia 
deste Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da comunicação oficial 
enemninhada pelo Subsecretário de Administração Prisional (ordena. 
dor de despesas); podendo ser pronogodo, observado o limite do art. 
57. II da lei n.8.666/93. VALOR:Ovalor estimativo global deste Con-
trato é de RS 2.184.179,60 (dois urdidas, cento e oitenta e quatro mil, 
cento e setenta e ouve reais e sessenta centavos), sendo o seu valor 
mensal correspondente a RS 182.014,96,(mmo e oitenta •e dois mil, 
quatorze reais e noventa e seis centavos). .DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:As despesas decorrentes da execução deste Coo' 
tosto correrão à COMO da dotação orçamentarias n' 
1451.06.421.178.4278.0001.339039.93.10.1.0, e as despesas dos exer-
cícios subseqüentes, pelas dotações próprias a serem fixadm. .S1GNA-
TÃRIOS Maurício de Oliveira Campos Júnior, João Wilson Velos° 
Barbosa Júnior, 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
Extrato de Contrato n'339036.11.1466.09 , 

PARTES:EMG/SEDS e MÁRCIA.  NUNES AZEVEDO 
.ESPÉCLE:Imacão de imóvel destinado à Superintendem:ia de Preven-
ção à Çriminalidade/SPEC.OBJETO:0 objeto deite Coimam é a loca-
ção do imóvel localizado no Av. Brasília, 960, Bairro São Benedito, 
CM Santa Luzia/MG, para funcimuunento do Núcleo de Prevenção à 
Criminalidade do São Benedito, da Superintendèneia de Prevenção à 
Criminalidade/SPEC. VIGÊNCIA.° prazo de vigência deste Contrato 
é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado de acordo com a minveniéricia da Administração. 
VALOR,DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:As despesas decorrentes da 
execuçãoLleste Contrato correrão à anua da dotação orçamentária it• 
1451.06.122.034.1181.0001.339036.11.10.1.1 , e as despesas dos exer-
cícios subseqüentes, pelas doursâies páprias a serem fixadas. SIGNA-
TÁRIOS Maurício de Oliveira Campas Júnior, Márcia Nunes de 
Azevedo. 

98.104 - 28211 .X 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Partes: DEFENSORIA R:181..1CA DOESTADO DE MINAS GERAIS 
E MARCONE MAGALHÃES E:MARIA FELIPE MAGALHÃES. 
Espécie: Primeiro Termo Aditivo rio Contrato de locação de imóvel 

rim,o.seis romã. da Comunal de Governador Valadares/MG. 

MS/MT-510.G91692..Objetre-COMCRESSOR 415.. Meado 02 publi- 
cado no Portal de Cá 	- laCEMIG m01/1.2/2009.-  -: 	• - • • mu-40 

3cm 04 - 27995 - X 
.. 

AVISO DE EDITAL -MATERIAIS 
MS/MT Cernia- D - 9033400309 

COIICOITelleia Com entrega de propostas até às 18:00 horas do dia 
11/01/2010: 
530-M00011 - Rel ig arfar Trifás hm. 
Rosana Figueiredo Carvalho 
Gerente de Planejamento e Aquisição de Material 
INFORMAÇÕES GERAIS 
Editais disponíveis ria Av. Barbatana 1200. Térreo - Bairro Santo 
Agostitdio - Belo Horizonte/MG, das 09:00 Eis 11:00 e das 14:00 às 
17:00 horas ou através do sim www.minig.coln.br. 

'Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cernis Distribuição S.A. - 
CNPJ ri' • 06.981.180/0001-16 - PREGÃO ELETRÔNICO 
MS/MT-530-G91707. Objeto: SISTEMA DE SELAMENTO. Adendo 
01 publicado no Portal de Compras da CEMIG mo 04/12/2009. 

PREGÃO ELETRÔNICO MS/MT.530-000028. Objeto: AQUELE-
DOR SOLAR. Abertura da sessão pública: 28/12/09. M 9 horas' En-
vio de proposta através do sítio www.emnig.combr até as 71130 da data 
de abertura da sesgo. Edital disponível, gramitainente, no sítio 
www.cernig.com.br. 

Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cenrig Distribuição S.A. - 
CNN 06.981.1800001-16 

--PREGÃO ELETRÔNICO MS/MT.530-000018. Objeto: Curva Aço 
Carbono. Abertura da sessão pública: 22/12/09, to 9 horas - Envio de 
proposta através do sítio www.ceinig.grin.br  até as 71130 da data de 
abanara da sessão. Edital disponível, gratuitamente, no sítio 
www.cemig.com.br. 

Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cernis Distribuição S.A. - 
CNN n• 06.981.1 80/0001-16 
PREGÃO ELETRÔNICO MS/MT-530-000015. Objeto: Eletroduto 
Pesado ASS, Zincado. Abertura da sessão pública: 21/12A39. às 9 horas 
- Envio de proposta através do sítio www.ceinig.combr até as 7h30 da 
data de abertura da sessão. Edital disponível. gratuimmente, no sítio 
www.cemig.combr. 

Aviso de Edital - Aquisição de Material - CemiliGéração e Trinurnis-
são S.A. - CNR1 ri.  06.981.176/0001-58 - Canis Distribuição S.A. - 
CNPI o' 06.981.180/0001-16 - PREGÃO ELETRÔNICO 
MS/MT-500-G00009. Objeto: CERCA ELETRIPICROA. Abertura da 
sessão pública: 29/12/09, às 9 horas - Envio de proposta através do sí-
tio www.minig.com.br  até as 7h30 da data de abertura da sessão. Edi-
tal disponfvel, no sítio www.cemig.oarnbr - VISITA 
TÉCNICA AS INSTALAÇÕES (Opcional): Caso haja interesse dos 
proponentes em conhecer o local 011SIC SCn5 instalado O illatCrial Objeto 
desta licitação, a CEMIG se soloca à disposição dqs interessados. C111 
14/12/09, bs 911 no endereço abaixo, paru aoampanfiá-los mana visita 
técnica. . Rodovia MG 050, lan 210, subestação Pimenta - CEP 
37927-000 - Pimenta/MG - Todos os custos envolvidos nessa visita 
correrão por conta dos proponentes. Os proponentes interessados de-
verão se mtunfestar com uma antecedEncia infinitos de 2 dias da data 
estipulada paras visita infonruda anteriormente. O contato da CEMIG 
para o agendamento dessa visita e: Ubiraci Pintenta da Rocha e-mail: 
ubiraciecemig.ristn.br-Tal: 37 9983 6211. , 

Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cernis Distribuição S.A. - 
CNP, ire 06.981.180/0061.16 	PREGA() ELETRÔNICO 
MS/7sIT-530-G00013. Objeto: GRUPO MOTOR GERADOR. Alsertu. 
ra da sessão pública: 21/12/05, às 9h30. - Envio de proposta através do 
sítio www.ceinig.com.br  até as 7h30 da data de abertura da sessão. 
Edital disponível. gratuitamente, no sítio www.cenrig.combr. 

Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cantis Distribuição S.A. 
C NPJ n• 06.981.180/0001-16 , PREGA° ELETRÔNICO 
. 	eso rnnns 	 A 1.11,(1 nn fITSPRNSAD Abertura  

54, Incho X, tia Lei 8666/93. Processo if  GDL-0004/09. Objeto: locar 
ção de drea PaisriarnmzenhoicatoMe Materiais e equipadietilos utiliza-
dos no lote I das obras do Vale do Aori. Prazo: 150 dias. Valor: 
RS10.800,00. Reconhecido: 13/11/2009 	'toado: 13/11/2009. Asa,: 
17/11/2009. 

LICITAÇÃO DISPENSAD OR VALOR 

Coimam o" 4500019453. Portes Gaonig x Fernosaka Associados Ltda. 
Fundamento: Licitação Dispensada em decorréacia do disposto no Ars 
24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Processo GLD-0381/09. Objeto: ser-
viço de conferência de cálculos trabalhistas de 290 empregados de 
construtora contratada pela Gasmig. Prazo: 7 dias. Valor: R$14.210.00. 
Assinatura: 23/11/09. 

Pedido de. Compra n' 4500019367. Partes GnS11141 ti Casa 'doi, EM Lula. 
Fundameito: Licitação Dispeamada em decorrem-ta do disposto no Art-
24, Inciso II, da Lei 8.66693. Processo se GLD-0369/09: Objeto: for-
acalmem< de equiparnentos de proteção individual • FPI.. Prazo: 30 
dias. Vale,: RS 4.950,05. Assinatura: 30/11/2009. - 

-Citan • 04,28068 • X 

ICICODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econgudiliaf 

	

de Mimo Gerais copam 	• • . Extrato Ce Contratos 	 , 
1.Tertno aditivo n 2272-3- Consórcio Conmoptlea e çcananalo Ca-
margo e Corres S/A, Mendes Junior Trading e Esenrzina S/A, Santa 
Bárbara Engenharia S/A CODEM1G Objeto: Execução de ohms e 
serviços de engenharia para implantação do CAMG - LOTE 1/Modifi-
cação do objeto e adequação da planilha com acréscimo Fumar:eira - 
valor de RS 3.107.202,08 - assinado em 01.12.09. 	• 
2-1'enno aditivo n' 2273-2 - Consórcio Construtor* Cambem Ode-
braga S/A, Construtora Oas Lida E Construtora Queiroz Gabião S/A 
x CODEM1G - Objeto: Execução de obras e aaviços de engenharia 

para implantação do CAMG -LOTE 2/ Modificação do objeto e ade-
quação da planilha com acréscimo financeiro - valor de RS 
1.397.090.63 - a.ssinado em 01.12.09 
3.Tenno aditivo 2274-2 - Consórcio ConmutornAndrode Gutier-
rez S/A, Via Engenharia S/A e C.onlltMtont BarbOati Mello S/A x 
CODEMIG Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para 
implantação do CAMG - LOTE 3/ Mo~çO do objeto e adequação 
da planilha com acréschno financeiro - valofde R319.779.085.18 - 
assinado em 01.12.09 	 • 	• 	. . 

• • , 6cm,  04,  - 28147 - X 

EMPRESA DE 1NFOVIAS 6A. CNpf 01.983.-428/0001-27 

Aditivo de Contrato: Terceiro Termo Aditivo ao CT-INFO-020/06. 
Partes: Einpresa de !Movias S.A. e MasterMaq Informátlea Ltda. Obje-
to: Prorrogação de vigéncia e alteração do valor do Contrato. Prazo: 48 
meses. Valor: RS 12.607,80. Asa,: 3000G009 / Primeiro Termo Aditi- • 
vo ao Contrato Cr-INFO-0l8108 -Partes: Empresa de Infovias S.A. e 
Minascopy Nacional Ltda. -Objeto: Aumento quantitativo do objeto' 
Vigéncia: 05,05,10- Assinatura: 17.11.09. 

2cm 04 - 27894 - X 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E POLITICA URBANA • 

EXTRATO DO CONVENIO N*227/2009 
Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e felltica 
Urbana e o Município de Santana do Riacho. Assinatura: 03/12/2009. 
Objeto: pavimentação poliédrica-árui total de 100011f: Valor RS 
67.875.00. Vigencia:12 (dou meses a contar da data de sua publica- 
ção. 	 Dotação 
Orçamentaria:1471.15.452.120.4458.0001.4440.41.0.10.8.  
Signatários:DilOin Luiz de Melo, flutuai Peneira de Sousa. 

• 
EXTRATO DE coNvEsIp N" 228/2409 r. 

Partes: Secretaria de Estado de Deseu 	fm- volvE6h51F~:e PI:ilidi:ai - 
Urbana e o Município de Crucilendia Assinalam 03,12F2009. Objeto: 
Pavimentação Ares solai de 455m0. Valor: RS 26.784.00. Vigéneia: 12 
(doze) meses a 00111ar da data de sua publicação. DOMO. 

e .1 Non daen nom 44 aln 41 O.  

- .... 
Panes: Secrétariode &quilo de Descityalvimenio,Regrigral e Polua, 
Ud,am e o M.nickpio.dç Urucâniu Assinatura: 01/11./2009..dbjeou 
pavimentação -área total de 480mai Valor:: RS 44.000.00 Vigencia: 12 
(doze) meses a contar da data de sua publicação. Dotação orçamenta-
ria: 1471.I5.452.120.4458.0001.4440.41.0.10.8.Signagrios: Dilom 
Luiz de Melo, José Carlos Estavam MaIISSII. 

EXTRATO DO CONVÊNIO N.238/2009 
Panes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Politica 
Urbana e o Município de Imearainhi. Assinatura: 03/12/2009. Objeto: 
pavimeutação soro paralelepípedos totalizando 2.884m'. Valor: RS 
103.000,00.Vigência: 12 (doze) meses acolitar da datada sua publica- 
ção. 	 DOlaçãO 
Orçainentaria:1471.15.452.120.4458.0001.4403.41.0.10.8. Signatários: 
Dilzon Luiz de Melo. Rudimar Barbosa. 

EXTRATO DO CONVÊNIO N' 239/2009 
Panes: Secretaria de Estado de Desenvolvi:mato Regional c Politica 
Urbana e o Município de Coração de Jesus. Assinatura: 03/12/2009. 
Objeto: 	pavimentação 	asfáltica-total 	1.204mLValor: 	RS 
84.445,00.Vigéncia: 12 (doze) meses a contar da data de sua publica. 

Dotação 
Orçamentaria:147 1.15.452.120.4458.000 I .4440A I .0.10.8. Signatários: 
Dilua, Luiz de Melo. Antonio Cordeiro de Faria. 

25cm 04 - 27825 - X 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA RMBli 

Retifica Extrato de Convênio fir 20009, publicado eni 02/12/2009. 
Onde lá: Valor Global: RS 13.309,82 
Leia-se: Valor Global: RS 33.274,56 

'COPASA1 
A água de Minas 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n' 05.200910769' PEM. 
Objeto: Lâmpadas. Luminárias e Refletores. 'Dia da Licitação: 22 de 
dezembro de 2009, às 14:15 horas. Local: Rua Carangola, 606'  Bairro 

Santo Antônio Belo Horizonte. Edital disponfvel CM 09/12/2009. 
Mais informações: www.copasaconi.br  (link: Licitações e 
Compras/Pregão). 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL 11'05.2009/0765 - PEM. 
Objeto: Cabos e Fios Elétricos. - Dia da Licitação: 22 de dezembro de 
2009, às 09:15 horas. Local: Rua Carangolu, 	- Bairro Santo Andl. 
aio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 09/12/2009. Mais intim.. 
ções: www.copasa.com.hr  (link: Licitações e Compras/Pregão). 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n.05.2009/0773 • PEM. 
Objeto: Contatores e Bobinas. - Dia da Licitação: 22 de dezembro de 
2009, às 08:45 horas. Local: Rua Cartingola, 606' Bairro Santo Antó-
nio - Belo Horizonte. Edital disponível em 09/12/2009. Mais informa-
ções: www.copasa.curn.br  (link:Licitações e Compras/Pregai)). 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n" 05.2009/0768 PEM. 
Objeto: Quiosque Modular. • Dia da Licitação: 22 de dezembro de 
2009, às 14:45 horas. Local: Rua Carangola, 606' Bairro Saias Amó-
nia - Belo Horizonte. Edital disponível no 09/12/2009. Mais ;ohm.-
ções: www.copasticom.br  (link: Licitações e Compras/Pregão). 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n' 05.2009/0772 - PEM. 
Objeto: Cooler Ténnico. - Dia da Licitação: 23 de dezembro de 2009. 
às 08:45 horas. Local: Rua Camisola. 606 - Bairro Santo Anninio - 
Belo Horizonte. Edital disponivel em: 09/12/2009. Mais infOnilaÇÕSS: 

VI ww.copasa.combr (link: Licitações e Compras/Pregão). 
A DIRETORIA 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL N.  05.2009/0677 - PEAI 
ATO DA PRESIDÊNCIA DA COPASA MG 
Objeto: Cabeçotes de Compressores de Ar. 
O 	 MPASA MG. no uso das anrilmie,es 

11/11PDAD 	- 

CP-MIG 
Distribuiple 

ban 04 - 27965 - X 
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CODEMIG CENTRAL DE 
CONTRATOS 

RÇGISTRO N° 	RUBRICA 

DATA 

ICC9DENIJIG 

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — LOTE 1 , COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA FIRMADO EM 04 de dezembro 
de 2007 — Registro n° 2272 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE MINAS GERAIS-
CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.791.581/0001-55, com 
sede em Belo Horizonte/MG, à Rua dos Aimorés, 1697, Bairro Lourdes, 
neste ato representada por seus Diretores Presidente Oswaldo Borges da 
Costa Filho e de Administração e Finanças 	Marcello Lignani Siqueira, 
denominada CODEMIG, e o Consórcio formado pelas Empresas 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A., CNPJ 
61.522.512/0001-02 com sede à Rua Funchal, n° 160, bairro Vila Olímpia em 
São Paulo /SP, neste ato representada por seu Diretor Celso Ferreira de 
Oliveira, Identidade 6.815.170-6 (SP), CPF 787.381.488-20 	e por seu 
Superintendente Regional Eduardo de Camargo e Silva, Identidade RG M 
9.222.260 SSPMG, CPF 129.326.986-72, MENDES JUNIOR TRADING E 
ENGENHARIA S/A, CNPJ 19.394.808/0001-29, com sede • à Rua Pedroso 
Alvarenga, n° 1046, 11°  andar, conjuntos 113/116, bairro Itaim Bibi em São 
Paulo/SP, neste ato representada por seu Diretor Vice Presidente de 
Assuntos Corporativos Angelo Alves Mendes, 	Identidade n° M 840 
SSP/MG, CPF sob o n° 257.398.246-72 e seu Diretor de Finanças Angelo 
Marcus de Lima Cota, Identidade n° 1.263.895 SSP/DF, CPF/MF sob n° 
370.191.556-34 	e SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S/A, CNPJ 
17.290.057/0001-75, com sede á Rua Padre Marinho, n° 37, bairro Santa 
Efigênia em Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seus 
procuradores Djaniro da Silva, Identidade n° 37.318/D -CREA/MG , CPF 
526.085.906-59 e Eduardo Magno Barbosa Abreu, Identidade n° 46.513/D-
CREA-MG , CPF 623.058.756-49 doravante denominado CONTRATADO, 

Considerando que do edital da licitação Concorrência 05/07 consta expressamente em 
seu item 19 que as partes poderão propor e aceitar alteração do projeto, metodologia e/ou 
especificações, com a devida justificação, 

Considerando que a CODEMIG encaminhou proposição de alternativa de modificação dqi 
obras e serviços de infra-estrutura necessários à adequação dos projetos, 

Considerando que a alteração proposta não desnatura o objeto contratado, que continua 
o mesmo, embora modificado e que a qualidade fica mantida, uma vez que as alterações 
propostas e aceitas não mudaram o objeto da contratação originária, 

Considerando que a proposição contou com justificativa técnica adequada e suficiente na 
conformidade da análise técnica que a aprovou, 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 
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Considerando que as alterações foram processadas e aceitas entre as partes, tendo sido 
executadas em face da necessidade de cumprimento dos prazos contratuais, que 
permaneceram inalterados, 

Considerando que o regime de contratação demandava das partes a adequação dos 
projetos, planilhas de quantitativos e preços, para os fins de apuração das diferenças de 
preços em face das alterações processadas, 

Resolvem, de comum acordo, com amparo das disposições do artigo 65, inciso I, letra "a" 
da Lei 8.666/93, em decorrência de modificação do projeto e das especificações para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos, aditar o contrato firmado em 04 de dezembro 
de 2007, registro 2272, decorrente da CONCORRÊNCIA n° 05/07, Processo Interno 
265/07, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Constitui objeto do presente aditamento a modificação qualitativa e quantitativa do objeto 
contratado, compreendendo obras e serviços de engenharia de processamento da 
intervenção arquitetônica resultante da alteração de locação dos prédios das secretarias no 
espelho da lagoa menor para sua ampliação, para fins de harmonização do conjunto. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Em face da alteração qualitativa e quantitativa objeto da Cláusula Primeira, as planilhas de 
itens de obras e serviços foram adequadas, com o processamento de acréscimos e 
decréscimos de itens e quantitativos que ficam consolidados nas novas planilhas de 
quantitativos e preços para o contrato, relativamente ao item objeto do presente 
aditamento, que passa a fazer parte integrante do presente aditamento, 
independentemente de transcrição e que consolida os serviços, itemizações, quantitativos e 
preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Em razão dos acréscimos e decréscimos definidos nas cláusulas primeira e segunda do 
presente aditamento, na conformidade da previsão do §6° do artigo 65 da Lei 8.666/93, 
para os fins de restabelecer o equilíbrio econômico financeiro, fica acrescido ao contrato o 
valor de R$ 3.107.202,08 (três milhões, cento e sete mil, duzentos e dois reais e oito 
centavos), que representa a diferença apurada e devida pela CODEMIG ao 
CONTRATADO. 

CLÁUSULA QUARTA 
O valor referido na Cláusula Terceira será pago acrescido dos percentuais de 8,06% e de 
8,97% correspondentes aos reajustamentos contratuais ocorridos em Maio/08 e Maio/09. 

CLÁUSULA QUINTA 
As diferenças apontadas nas Cláusulas Terceira e Quarta, resultantes da apuração de 
acréscimos e decréscimos objeto da adequação dos projetos e planilhas, bem como do 
reajustamento, serão pagas na conformidade da previsão contratual mediante medições 

2 
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CLÁUSULA SEXTA 
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ITEM 
, 

DESCRIÇÃO VALOR 

1 PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS CONTRATUAIS 3.697.288,23 

2 PLANILHA DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS NOVOS 101.126,26 

3 PLANILHA DE DECRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA SERVIÇOS CONTRATUAII -691.212,41 

TOTAL GERAL 3.107.202,08 
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TERFIAPLENAGEM LAGOA MENOR 

1.2 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 
PRIMEIRA CATEGORIA, COM CAMINHÃO 

1.2.6 DMT DE 10 A 15KM (SOLO SECO) M3 0,00 10.387,86 10.387,86 26,87 279.121,80 
1.2.2 DMT DE 201 A 400M (ATERRO DE ESTABILIZAÇÃO) M3 0,00 27.730,97 27.730,97 7,15 198.276,44 
1.2.6 DMT DE ID A 15KM (BOTA FORA - ATERRO DE ESTABILIZAÇÃO) 	i M3 0,00 27.730,97 27.730,97 26,87 745.131,16 

1.5.1 
COMPACTAÇÂO DE ATERROS A 95% DO PROCTOR NORMAL (CAMADAS FINAIS - 1,50M 
DO ATERRO) 	, M3 0,00 13.534,69 13.534,69 6,32 85.539,26 

4.6.1 DRAGAGEM (RETIRADA DO SOLO MOLE ATÉ A COTA 790,00) M3 0,00 37.456,14 37.456,14 13,43 503.035,96 
CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA (DMT=16KM) M3 0,00 37.456,14 37.456,14 27,50 1.030.043,85 

CANAL DE DESCARGA 

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 
2.1.1 H.c.--1,50M M3 0,00 4.350,00 4.350,00 9,35 40.672,50 
2.1.2 1,50M < H <= 3,0M M3 0,00 3.936,75 3.936,75 10,62 41.808,29 
2.1.3 3,0M < H <= 5,0M M3 0,00 4.239,80 4.239,80 12,27 52.022,35 
2.1.4 H > 5,0M M3 0,00 3.601,80 3.601,80 13,91 50.101,04 

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA 
DMT = 16KM 	 , M3 0,00 562,29 562,29 27,50 15.462,98 

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 
BRITA M3 0,00 21,87 21,87 108,14 2.365,02 

-- 	.,-i, 

ENROCAMENTO SELECIONADO EM ELEMENTOS ROCHOSOS COM DIÂMETRO 
COMPREENDIDO 	ENTRE 	0,15 	E 	0,30M 	(EXECUÇÃO 	COMPLETA, 	INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO AGREGADO ROCHOSO) 

M3 0,00 139,20 139,20 128,10 17.831,52 

,--, -,......., 	A :\ 
"5--c•=k-ã REATERRO DE VALAS 

, COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATÕRIA OU SIMILAR M3 0,00 15.566,06 15.566,06 18,04 280.811,72 
'Y *,-(;...:1 • i 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO 
COM PLACA VIBRATÓRIA M2 0,00 348,00 348,00 2,71 943,08 

2.4 \.,REDE TUBUL~NCRETO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 	 c" x \ \ /..;/ __-- 

   

tri9 
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12  ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 
PRIMEIRA CATEGORIA, COM CAMINHÃO - 

1.2.6 DMT DE 10 A 15KM (BOTA FORA - MATERIAL ESCAVADO DA TULIPA) M3 0,00 292,82 292,82 26,87 7.868,07 

ENROCAMENTO SELECIONADO EM ELEMENTOS ROCHOSOS COM DIÂMETRO 
COMPREENDIDO 	ENTRE 	0,15 	E 	0,30M 	(EXECUÇÃO 	COMPLETA, 	INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO AGREGADO ROCHOSO) 

M3 0,00 62,59 62,59 128,10 8.017,78 

FORMA PLANA, INCLUSIVE DESFORMA EM COMPENSADO RESINADO 
ESPESSURA 12MM M2 0,00 163,49 163,49 85,06 13.906,46 

FORMA CURVA EM COMPENSADO RESINADO PARA CONCRETO NÃO APARENTE, 
INCLUSIVE DESFORMA 

.2, ESPESSURA 12MM M2 0,00 55,20 55,20 147,73 8.154,70 
il  

.1/ FONECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO 
FCK >= 20MPA M3 0,00 45,14 45,14 405,43 18.301,11 

•.----. 	---"N ARMAÇÃO 
CA-50/ CA-60 KG 0,0 2.541,92 2.541,92 6,71 17.056,28 

i 

d1. S
4*   ',...: , ..,,.L..........,  i  OrWéq 3.697.288,23 

'!"
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• "3  ... 
2.4.6 DN= 1500MM • M . 	. 0,00 ' 145,00 145,00 1.241,73 180.050,85 

2.5 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR 
2.5.1 TRAÇO 1:3:6 INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 0,00 217,50 217,50 348,77 75.857,48 

2.6 FORMA PARA BERÇO 
2.6.1 EM TÁBUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 0,00 240,70 240,70 63,04 15.173,73 

ALIMENTAÇÃO DA LAGOA MENOR. LIGAÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS À LAGOA 

32.5 TUBO PVC 50 MM PN80 INCLUINDO ABERTURA E REATERRO DE VALETAS E 
LANÇAMENTO 	 , M 0,00 1. 	, 26030 1.26030 , ,83 6.607,85 8 

8.4.1 BLOCO DE ANCORAGEM CONCRETO ARMADO COM ABRAÇADEIRA UN 0,00 6,00 6,00 187,83 1.126,96 
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00 

LAGOAS 

Data: 
jun/09  

1. 	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO 

1.1 

Poço profundo com profundidade prevista de 120 metros, podendo variar entre 90 e 150 metros, 
incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipamentos, ferramentas e 
materiais, preparação do terreno, acesso e plataforma para o canteiro de obras, perfuração de 
solo, de rocha alterada e de rocha sã complementada com fornecimento de revestimentos em 
tubos de aço ferro carbono, cimentação do espaço anelar, laje de proteção em concreto, tampa 
de proteção do poço, pré-filtro e filtro, desenvolvimento e teste de produção, fornecimento e 
instalação de bomba e serviços 9>mplementares de desinfecção, análises físico-química e 
biológica e registro no CREA para contrução e operação do poço. 

2. 	CANALETAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO TIPO MEIA CANA PARA PROTEÇÃO DE 
TALUDES (LAGOA MENOR)  
D=500MM 

Und 	 0,00 	 2,00 
	

2,00 
	

46.647,14 	 93.294,28 

0,00 	169,56 	169,56 	 46,19 	 7.831,98 
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1.6.5  ESPELHO D'ÃGUA DO PLATÔ PRINCIPAL 

1.6.5.1 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA( MATERIAL DE V' CATEGORIA) M3 13.090,00 0,00 (13.090,00) 5,29 -69.270,58 
1.6.5.2 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT 10KM ( MATERIAL 
	ESCAVADO PARA BOTA-FORA) M3XKM 130.900,00 0,00 (130.900,00) 1,37 -178.762,80 

1.6.5.3 REGULARIZAÇÃO/ACERTO D9 FUNDO DA. SUPERFÍCIE 	ESCAVADA E TALUDE 
	ENVOLTÓRIO M2 8.698,00 0,00 (8.698,00) 0,99 -8.611,82 

1.6.5A COLCHÃO DE REGULARIZAÇÃO EM AREIA, ESPESSURA MÍNIMA 0,10M ( EXECUÇÃO 
	COMPLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA, DMT 40KM ) M3 803,00 0, 00 ( 803,00) 11241 -90.264,89 

1.6.5.5 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD, 
ESPESSURA DE 1,0MM, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO FUNDO DA SUPERFÍCIE 

	ESACAVADA E TALUDE ENVOLTÓRIO 
M2 10.953,00 0,00 (10.953,00) 14,68 -160.797,41 

1.6.5.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVA EM MATERIAL V CATEGORIA, NO ENTORNO DA 
RA 	SUPERFÍCIE ESCAVADA, PA 	ANCORAGEM DA GEOMEMBRANA DE PEÃO M3 823,00 0,00 (823,00) 51,59 -42.456,27 

1.6.5.7  REATERRO MANUAL DE CAVA M3 823,00 0,00 (823,00) 38,84 -31.961,62 
1.6.5.8 REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM PLACAS ( EXECUÇÃO, INCLUINDO 
	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) M2 378,00 0,00 (378,00) 9,82 

" 
-371028- 

8  SUCÇÃO DN 400 FoFo / RECALQUE DN 350 FoFo 

8.1 LOCAÇÃO 

• - 8.1.;1,'r i  .-ivE`WORMAIS 
ÉO'CAÇA0 DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO 

- PARA OBRAS 	 _ M 108,00 0,00 (108,00) 8,77 -947,62 
10  v"."  rril 	 e e ..W,  8.2 	. , OV MENTO DE TERRA 	 / 	.  

''',....  1\,.._ ....." 	 k  
8.2.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO 	CO), PROFUNDIDADE AT 	, • -, 	P'''''  M3 21,00 0,00 (21,00) 52,82 -1.109,14 
822 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE DE 1,50M ATÉ 3,00M M3 7,00 0,00 (7,00) 62,73 -439,14 
8.2.3  ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M M3 4,00 0,00 (4,00) 63,54 -254,15 
8.2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 	- ,•14.GUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M 

ATÉ 	 14,-,.•iii"--- M3 2,00 0,00 -150,84  (2,00) i 	75,42 
8.2.5 ESCA ,.. AS AD ,„~-411(¥:iRessi,  ROFUNDIDADE ATE 1,50M M3 96,00 0,00 96,00 4,41Ff--. 	35 -898,05 
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8.2.6 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE DE 1,50M ATÉ 4,00M M3 32,00 0,00 (32,00) 10,62 -339,77 

-90,58 
ESCAVA0 MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M M3 7,00 0,00 (7,00) 12,94 

8.2.7  

8.2.8 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA). PROFUNDIDADE MAIOR QUE 

	1,50M ATÉ 4,00M 
r1 /443  3,00 0,00 (3,00) 17,21 -51,62 

-2.357,37. 
ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 84,00 0,00 (84,00) 28,06 

8.2.9  

82.10 
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM CONTROLE DO GRAU DE 

	COMPACTAÇÃO DE NO MÍNIMO 97% DO PROCTOR NORMAL 
m3  164,00 0,00 (164,00) 63,55 -10 422,80 " 

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM MATERIAL GRANULAR ADENSADO M382,11 
3,00 0,00 (3,00)  63,55 -190,66 

	MECANICAMENTE 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL fiE 1A CATEGORIA EM BOTA-FORA M3 3,00 0,00 (3,00) 1,71 -5,12 

8.2.12  

ESCORAMENTOS 8.3  
-3.289,02' 

DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO ESTRUTURA M2 432,00 0,00 (432,00) 7,61 
8.3.1  

E ESTRUTURAS FUNDAÇÕES 8.4  
. -375,65 

DE ANCORAGEM CONCRETO ARMADO COM ABRAÇADEIRA BLOCO UN 2,00 0,00 (2,00) 187,83 
8.4.1  

DA LAGOA MENOR 9  ABASTECIMENTO 

TERRA 9.1  MOVIMENTO DE 
-1.954,20 

MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M M3 37,00 0,00 (37,00) 52,82 
-1.356,43 9.1.1  ESCAVAÇO 

MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50M ESCAVAÇÃO M3 145,00 0,00 (145,001 9,35 
-11.253,66 9.1.2  

E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS ACERTO M2 401,00 0,00 (401,00) 28,06 
-1.010,35 9.1.3  

E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARGA M3 181,00 0,00 (181,00) 5,58 
-1.233,18 9.1.4  

DO MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA TRANSPORTE M3 XKM 903,00 0,00 (903,00) 1,37 
-308,98 9.1.5 	, 	.  

" DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA EM BOTA-FORA SPALHAMENTO M3 181,00 0,00 (181,00) 1,71 
9.1:6  
- -, 	---.,... r-r! i E ESTRUTURAS 9í2;\ 	..,--..,-.RUNDAÇÕES 

\:-.''. j 
'CANAL 	CONCRETO 31 M EM 

} 
--  9.2.1-  

' 13,00\  -1.105,81  
INCLUSIVE DESFORMA EM COMPENSADO RESINADO ES M2 0,00 (13,00) 85,06 

A -13.477,83 9.2.1.1  FORMA PLANA, : 	KG 2.009,00 0,00 2.009 00) ( 	, ,- 	i 	, 	6,71 ,,re 	N‘fen 92.1.2 ARMAÇÃVA-50/60 _....e...7 	-r-sl 	--- 	 ... 	: 	ãaina 2 de 3 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Data: 

 

22, 	 - ADITIVO - INFRA-: ESTRUTURA 
Revisão: 

00 oo 

PLANILHA DE DECRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS PARA 
SERVIÇOS CONTRATUAIS 

LAGOA MENOR 

.... .... ,.... 
.. 

,.. 	.•. 
._. „ 	.... 
9::19.  ... 
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9.2.1.3  FORNECIMENTO E LANÇAMENTO dè 'CONCRETO FCK = .20 MPA M3 34,00 0,00 (34,00) 405,43 -13.784,4Z 

9.2.2  CANAL EM ABERTO GRAMADO 

9.2.2.1  FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 71,00 0,00 (71,00) 7,68 -545,40 

9.2.3  VERTEDOR CREAGER 
, 

9.2.3.1  FORMA PLANA, INCLUSIVE DESFORMA EM COMPENSADO RESINADO ESP. 12 MM M2 7,00 0,00 (7,00) 85,06 -595,44 

9.2.3.2  ARMAÇÃO CA-50/60 KG 182,00 0,00 • (182,00) 6,71 -1.220,99 

9.2.3.3  FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK =20 MPA M3 4,00 0,00 (4,00) 405,43 -1.621,70 

9.2.4  PASSARELA EM CONCRETO 10,50 X 11,50 

9.2.4.1  ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS M3 49,00 0,00 (49,00) 10,62 -520,28 

9.2.4.2  ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 121,00 0,00 (121,00) 28,06 -3.395,74 

9.2.4.3  CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA M3 49,00 0,00 (49,00) 5,58 -273,52 

9.2.4.4  TRANSPORTE DO MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA M3XKM 242,00 0,00 (242,00) 1,37 -330,49 

9.2.4.5  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA EM BOTA-FORA M3 49,00 0,00 (49,00) 1,71 -83,65 

9.2.4.6  FORMA PLANA, INCLUSIVE DESFORMA EM COMPENSADO RESINADO ESP. 12 MM M2 128,00 0,00 (128,00) 85,06 -10.888,01 

9.2.4.7  CIMBRAMENTO EM MADEIRA 	• M3 49,00 0,00 (49,00) 42,27 -2.071,07 

9.2.4.8  ARMAÇÃO CA-50/60 KG 1.449,00 0,00 (1.449,00) 6,71 -9.720,94 

9.2.4.9  FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK =20 MPA M3 19,00 0,00 (19,00) 405,43 -7.703,09 

- 

,- . 	ci •,,.‘ 

\\."-------.-/ 

O O % '''.,)- - •fi.144 
#.  _...................."--- 

n__---,---- 	 Total Geral 	 ' ...- • L5.01ket-3 4:fr ...C.--‘• 	 ....Asrsa4Cg ,- (.......... . 	---L- 	""....... 
-6 91.212,41 
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
MARCONE MAGALHÃES E MARIA FELIPE MAGALHÃES. 

Espécie: Primeira Termo Aditivo ao Contrato de locação de imóvel 
nst.toons PUblien da Comarca de Governador Valadares/MG. 

2 rn 
NA. 

MINAS GERAIS - CADERNO I 
.césnmoigg,,S,..ipg~diOaip, destinado Superintendêmia 

de geguo-nça-PESsoiià SSP, órgto a'Sécl'etárnia de Estado de Defesa 
Social VIGÊNCIA. O primo de vijericiii iI'Cé)CtO'iaiinCi'4 de 
meses, 

12-Noz:O-- 
meses, a contar da data de sua Assinatura, visando exclusivamente a 
abrangência do prazo de assistência técnica do bein.VALOR:0 valor 
global deste Contrato é de RS 58.818.90 (cinquenta e oito anil, oitocen-
tos e dezoito reais e noventa centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA:. As despesas decantares da execução deste Contrato correrão à 
conta 	 dotação 	orçamentária 	no: 
451.06.421.020.1134.0001.449052.20.10.1.1-SIGNATÁRIOS Mau- 

ricio de Oliveira Campos Júnior, César Restam Pimenta Caldeira. 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
Extrato de Contrato 11.449052.20.1469.09 

PARTES:EMG/SEDS é VM1 SISTEMAS DE SEGURANÇA 
LTDA.ESPÉCIEAquisição de detectar de metais tipo bastão. 
0131ET0:0 objeto deste Contrato é a aquisição de dataztor de o-eu 
tipo bastão, destinado à Subsecretaria de Atendimento às Medidas So- 
cioeducativas 	órgão vimulado fi Secretaria de Estado de CM- 
festa Social VIGENCL4.0 prazo de vigência desce Contrato é de 54 
(vinte c quatro) meses, a tomar da data de sua assinatura. VALOR:0 
valor global deste Conmto é de R$ 21.999,98 (vinte e uni Mil, nove-
centos e noventa e nove reais e uoventa e oito centavos)..DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:. 
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta 
da 	dotação 	orçamentária - no: 
1451.06.421.004.4275.0001.449052.20.10.1.1. .SIGNATRIOS 
Mauricio de Oliveira Campos Júnior, Desce Dias Viegas. • 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
Extrato de Contr.]. n°339039.03.1462.09 

• 
PARTES:EMG/SEDS e STILLUS ALIMENTAÇÃO 
LTDA.ESPÉCIE:Fonsecimento de refeições e lanches destinado a Pe-
nitencio-ia de Ponte Novu.OBJETO:Constitui objeto da presente licita-
ção a prestação de Serviço para Fornecimento Contínuo de Refeições, 
destinadas aos sentenciados e funcionários da Penitenciária de Ponte 
Nova, na forma de refeição Administrada, conforme descrito e especi-
ficado nos Anexos deste instrumento. VIGÊNCIA.° prazo de vigência 
deste Contrato é de 12 (dou) meses, a contar da comunicação oficial 
encaminhada pelo Subsecretário de Administração Prisional (ordem-
dor de despesas), podendo ser prorrogado, observado o limite do art. 
57, 11 da lei n.8.666/93. VALOR:0 valor estimativo global deste Con-
trato é de R$ 2.184.179,60 (dois milhões, cento e oitenta e quatro 
cento e setenta e nove reais e sessenta centavos), sendo o seu valor 
mensal correspondente a RS 182.014,96 (cento e oitenta e dois mil, 
quatorze reais e noventa e seis centavos). .DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:As despesas decorrentes da execução deste Con-
trato Correrão à conta da dotação orçamentárias n" 
1451.06.421.178.4278.0001.339039.03.10.1.0,  e as despesas dos exer-
cícios subseqüentes, pelas dotações próprias a serem fixadas. .$1GNA-
TÁRIOS Maurício de Oliveira Campos Júnior, João Wilson Veloso 
Barbosa Jánior. 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
Extrato de Contrato n.339036.11.1466.09 

PARTES:EMG/SEDS e MÁRCIA NUNES AZEVEDO 
.ESPÉCIE:locação de imóvel destinado à Superintendência de Deveu-
ção à Crinsimlidade/SPEC.OBJET0:0 objeto deste Cofio-ato é a loca-
ção do 'imóvel localizado na Av. Brasília, is.  960, Bairro São Benedito, 
em Salm Luzia/MG, para funcionamento do Núcleo de Prevenção 
Criminalidade do São Benedito, da Superintendência de Prevenção à 
Criminalidade/SPEC. VIGÊNCIA.° prazo de vigência deste Contrato 
é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado de acordo com a conveniencia da Administração. 
VALOR:DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:As despesas decorrentes da 
execução deste Contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 
145 1.06.122.034.1181.0001.339036-H.10.1.1,  e as despesas dos exer-
cícios subseqüentes. pelas dotações próprias a sereia fixadas..SIGNA-
TÁRIOS Maurício de Oliveira Campos Júnior, Márcia Nunes de 
Azevedo. 

• 98cin 04 - 28211 -  

immrti 

MS/MT-510-G91691 . 	:..COMERESS01{ 4t14. Adendo 0.2 	„ 
cado TiO Portal de Cõirrprtis danCEMI ein'01/12/2009n-  • • 	- 

3cm-04 - 27995 - X 

CEMIG 
Distribuis. S.A. 

AVISO DE EDITAL -MATERIAIS 
MS/MT Cunig- D - 9033400309 

Concorrência com entrega de propostas até às 18:00 horas do dia 
11/01/2010: 
530-M00011 - Rei igador Trifâsico. 
Rosana Figueiredo Carvalho 	' 
Gerente de Planejo-atento e Aquisição de Material 
INFORMAÇÕES GERAIS 
Editais disponíveis ema Av. Barbacena 1200. Térreo - Bairro Santo 
Agostinho - Belo Horizonte/MG, das 09:00 as 11:00 e das 14:00 às 
17:00 horas ou através do sim www.cemigarombr. 

'Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cemíg Distribuição S.A. - 
CNP.; n° 06.981.180/0001-16 - PREGA° ELETRÔNICO 
MS/MT-530-G91707. Objeto: SISTEMA DE SELAMENTO. Adendo 
01 publicado no Portal de Compras da CEMIG em 04/12(2009. 

PREGÃO ELETRÔNICO MS/MT-530-G00028. Objeto: AQUECE-
DOR SOLAR. Abertura da sessão pública: 28/12/09, As 9 heras - En-
vio de proposta através do sitio www.cemig.combr até as 7h30 da data 
de abertura da sessão. Edital disponível, gratuitamente, no sítio 
www.cetnig.combr. 

Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cemig Distribuição S.A. - 
CNPJ a° 06.981.180/0001-16 
PREGÃO ELETRÔNICO MS/MT-530-G00018. Objeto: Curva Aço 
Carbono. Abertura da sessão pública: 22/12/09, às 9 horas' Envio de 
proposta através do sítio www.censig.conabr até as 71.30 da data de 
abertura da sessão. Edital disponível, gratuitamente, no sírio 
www.cemig.com.br. 

Aviso de Edital - Aquisição de Material - Ceio-g Distribuição S.A. - 
CNPJ n° 06.981.180/0001-16 
PREGÃO ELETRÔNICO MS/MT-530-G00015. Objeto: Eletroduto 
Pesado Aço Zincado. Abertura da sessão pública: 21/12/09, 'às 9 horas 
- Envio de proposta através do sítio www.ceinig.contbr até as 7h30 da 
data de abertura da sessão. Edital disponível, gratuitamente, no sítio 
www.cemià.combr. 

Aviso de•Ealital - Aquisição de Material - Ceio-g Gáração e Transmis- 
são S.A. - CNPI 	06.981:176/0001-58 - Canais Distribuição S.A. - 
CNPJ n.  06.98l.180/000I-l6 • PREGA() ELETRÔNICO 
MS/MT-500-G00009, Objeto: CERCA ELETRIFICADA. Abertura da 
sessão pública: 29/12/09, às 9 horas - Envio de proposta através do sí-
tio wwwanemig.conabr até as 71130 da data de abertura da sessão. Edi-
tal disponível, gratuitamente. no sítio www.cernig.conabr - VISITA 
TECNICA 'AS INSTALAÇÕES (Opcional): Caso haja interesse dos 
proponentes em conhecer o local onde será instalado o material objeto 
desta licitação, a CEMIG se coloca à disposição dos interessados, em 
14/12/09, às 911 no endereço abaixo, para o-rompo-Má-los muna visita 
técnica. . Rodovia MG 050, kin 210, subestação Pimenta - CEP 
37927-000 - Pimenta/MG - Todos os custos envolvidos nessa visita 
correrão por conta dos proponentes. Os proponentes interessados de-
verão se manifestar, coro urna antecedência mínima de 2 dias da data 
estipulada para a visita infonnada anteriormente. O contato da CEMIG 
para o agentiamento dessa visita é: Ubiraci Pimenta da Rocha eanuil: 
ubiraci@cemig.com.br  - Tel: 37 9983 6211. 

Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cenas Distribuição S.A. - 
CNPJ n° 06.981.180/0001-16 - PREG AO ELETRÔNICO 
MS/MT-530-000013. Objeto: GRUPO MOTOR GERADOR. Abertu-
ra da sessão pública: 21/12/09, às 9h30. Envio de proposta através do 
sítio wavacenfigarom.br  até as 7h30 da data de abertura da sessão. 
Edital disponível, gratuitamente, no sítio www.cemig.com.br. 

Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cartaz Distribuição S.A. - 
CNPJ n° 06.981.180/0001-16 - PREGA() ELETRÔNICO 

aa- can 	 rici Mn° na st iSPPNSÃO Abertura  

6cm 04-28068 X 

./CCODEMIG 
Companhia de DDSCIWOIVUTICIDO Econômico 

de Minas Gerais CODEMIG 
Extrato de Contratos 
I.Tenno aditivo n° 2272-3 - Consórcio Construções e Comercio Ca-
margo e Conta S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A, Santa 
Bárbara Engenho-ia S/A x CODEMIG Objeto: Execução de obras e 
serviços de engenharia para implantação do CAMG LOTE 1/ Modifi-
cação do objeto e adequação da planilha com acréscimo fio-ataco-o - 
valor de RS 3.107.202,08 - assinado em 01.12.09. 
2.Terino aditivo n.  2273-2 - Consórcio Construtora Norbeno Ode-
brunia S/A, Construtora Oas Ltda E Construtora Queiroz Gabão S/A 
x CODEMIG - Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia 

para implantação do CAMG - LOTE 2/ Modificação do objeto e ade-
quação da planilha com acréscimo financeiro - valor de R$ 
1.397.090,63 - assisado em 01.12.09 
3.Tenno aditivo n.  2274-2 - Consórcio Consmtora Andrade Gutier-
rez S/A, Via Engenharia 5/A e Construtora Barbosa Mello S/A x 
CODEMIG - Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para 
implantação do CAMG - LOTE 3/ MeallEcaçjo do objeto e adequação 
da pino-ilha com acreschno financeiro - valorde RS19.779.085,18 - 
assinado em 01.12.09 

• 6cm 04 28147 - X 

EMPRESA DE INFOVIAS S.A. - CNPJ n..02.983.428/0001-27 

Aditivo de Contrato: Terceiro Termo Aditivo ao CT-INFO-020/06. 
Partes: Empresa de Infovias S.A. e MasterMaq Informática Ltda. Obje-
to: Prorrogação de vigência c alteração do valor do Contrato. Prazo: 48 
meses. Valor: R$ 12.607,80. Ave: 30710/2009 / Primeiro Termo Aditi-
vo ao Contrato CT-INFO-018/08 - Partes: Empresa de Infovias S.A. e 
Minascopy Nacional Ltda. - Objeto: Aumento quantitativo do objeto - 
Vigência: 05.05.10 - Assinatura: 17.11.09. 

2on 04 - 27894- X 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E POLITICA URBANA 

EXTRATO DO CONVÊNIO N°227/2009 
Panes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana e o Município de Santana do Riacho. Assinatura: 03/12/2009. 
Objeto: pavimentação poliédrica-área total de 3.000111'. Valor: RS 
67.875,00. Vigência: 12 (doze meses a constar da data de sua publica- 
ção. 	 Dotação 
Orçamentária:1471.15.452.120.4458.0301.4440.41.0.10.8  
Signatários:Dilzan Luiz de Melo, Ilaerson Ferreira de Souza. 

• 
EXTRATO DE CONVÊNIO N" 228/2009 

Panes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Uno-na no Município de Crocilandia. Assinatura: 03/12/2009. Objeto: 
Pavimentação -área total de 455mk Valor. RS 26.784,00. Vigência: 12 
(doze) meses a contar da data de sua publicação. Dotação 

ta 	144 ta san 4452 nom 444(541 ftin.S.Sienatário. 

\? 	2.,1 04'1 

Partes: Seeretarian4e 	 suvels.mime, .çgiqcaal e Pítica 
Urbana e o 'InefunicipiotleUno-ataca AisMattira: 05/1 009. Objeto: 
pavimentação -área total de 4801isk Vaiar: RS 44.000,00 Vigência: 12 
(doze) meses acostar da data de sua publicação. Dotação orçamentá-
ria: 1471.15.452.120.4458.0001.4440.41.0. 0.8.Sig mio-rios: Di17,t1 
Luiz de Melo, José Carlos Estavam Mansur. 

EXTRATO DE CONVÊNIO 19" 237/2009 

EXTRATO DO CONVÊNIO N°238/2009 
Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana e o Município de Itaaarambi. Assinatura 03/12/2009. Objeto: 
pavimentação -corn paralelepfped. totalizando 2.884ial Valor RS 
103.000,00.Vigencian 12 (doze) meses a contar da data de sua publica- 
ção. 	 Dotação 
On;annentária:1471.15 .452.120.4458.0001.4440.41.0.10.8. Signatários: 
Dilzon Luiz de Melo, Rudimar Barbosa. 

EXTRATO DO CONVÊNIO N° 239/2009 
Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana e o Municipio de Coração de Jesus. ASSillUSUDE 03/12/2009. 
Objeto: 	pavimentação 	asfaltica-total 	1.20411d.Valim 	RE 
84.445,00.Vigeneia: 12 (doze) meses a.contar da data de sua publica- 
ção. 	

Delação 
OGainentatia:1471.15.452.120.4458.0001.4440.41.0.10.8. Signatários: 
Dilzon Luiz de Melo, Antonio Cordeiro de Faria. 25cits 04 - 27825 - X 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA RMBH 

Retifica Extrato de Convénio N" 2/2009, publicado em 02/1-2/2009. 
Onde lê: Valor Global: RS 13.309,82 
Leia-se: Valor Global: RS 33.274,56 	

lisa 04 -27965 X 

COPASA 
A água de Minas 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n.  05.2009/0769 - PEM. 
Objeto: Lâmpadas, Luminárias e Refletores. - Dia da Licitação: 22 de 
dezembro de 2009, às 14:15 boro. Local: Rua Cario-gola, 606- Bairro 
Saino Antônio - Belo Horizonte, Edital disponível em: 09/12/2009. 
Mais informações: www.copasa.combr (link: Licitações e 
Compras/Pregão). 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n" 05.2009/0765 - PEM. 
Objeto: Cabos e Fios Elétricos. - Dia da Licitação: 22 de &riamba, de 
2009, as 09:15 horas. Local: Rua Cano-gola, 606- Bairro' Sumo Antõ-
nio - Belo Horizonte. Edital disponível ein: 09/12/2009. Mais informa-
ções: www.capasa.combr (link: Licitações e Compras/Pregão). 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL ri' 05.2009/0773 PEM. 
Objeto: Coso-atores e Bobinas. - Dia da Licitação: 22 de dezembro de 
2009, às 08:45 horas. Local: Rua Carangola, 606- Bairro Santo Antô-
nio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 09/12/2009. Mais informa-
ções: www.copasacom.br  (link: Licitações e Compras/Pregão). 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL o' 05.2009/0768 PEM. 
Objeto: Quiosque Modular. - Dia da Licitação: 22 de dezembro de 
2009, as 14:45 horas. Local: Rua Carangola, 606- Bairro Saio-o Antô-
nio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 09/12/2009. Mais informa-
ções: www.copao-.com.br  (link: Licitações C•Coinpras/Pregão). 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL 05.2009/0772 PEM. 
Objeto: Cooler Térmico. - Dia da Licitação: 23 de dezembro de 2009, 
às 08:45 horas. Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - 
Belo Horizonte. Edital disponível eia: 09/12/2009. Mais infrimações: 
www.copasacom.br  (link: Licitações e Compras/Pregão). 
A DIRETORIA 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL N°05.2008/0671- PEM 
ATO DA PRESIDÊNCIA DA COPASA MG 
Objeto, Cabeçotes de Compressores de Ar. 

Is COPASA MG. no uso das atribuições 

%J 	C.Ac%-. to 1 1 %, 	 . 	- 	_ _ _ _ 

24, Inciso X, d_a Lej 8666/91 Processo 	l.-0004/09. Objeto: loca- 
ç'ão dentara:a kaareutinazénaMittalcUe ' 	b eqUipedlèlUOS UU1122- 
dos no lote I das obras do Vale do 	Prazo: 180 dias. Valor 
R$10.80000. Reconhecido: 13/11/2009. Ratificado: 13/11/2009. Asa: 
17/11/2009. 

LICITAÇÃO DISPENSADA POR VALOR 

Contrato is" 4500019453. Partes Casso-g x Fernandes Associados Ltda. 
Fundamento: Licitação Dispensada em decontncia do disposto no A, 
24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Processo n° GLD-0381/09. Objeto: ser-
viço de conferência de cálculos trabalhistas de 290 empregados de 
construtora cano-atada pela Gasmig. Prazo: 7 dias. Valor: R$14.210,00. 
Assinatura, 23/11/09. 

Pedido de Compra n°4500019367. Panes Gasmig x Casa do EPI Ltda. 
Fundamento: Licitação Dispensada em dei:o-remia do disposto no Art. 
24, Incisa II, da Lei 8.666/93. Processo GLD-0369/09. Objeto: for. 
necimento de equipasnentos de proteção individual - EPIs. Prazo: 30 
dias. Valor: RS 4.95005. Assinatura: 30/11/2009. 
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CENTRAL DE 

C°D
ENA 

 I CONTRATOS 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — LOTE 3 , COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. 

• 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DE MINAS GERAIS-CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF 
sob o número 19.791.581/0001-55, com sede em Belo 
Horizonte/MG, à Rua dos Aimorés, 1697, Bairro 
Lourdes, neste ato representada por seus Diretores 
Presidente Oswaldo Borges da Costa Filho e de 
Administração e Finanças 	Marcello Lignani Siqueira, 
denominada CODEMIG, e o Consórcio formado pelas 
Empresas CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 
S/A, CNPJ 17.262.213/0001-94 com sede à Avenida do 
Contorno, 8123, bairro Cidade Jardim em Belo 
Horizonte/MG, neste ato representada por seus 
procuradores Fernando Orsini Rodarte, CREA 65.975/D 
— MG, CPF N ° 811.439.076-04 e Mário Sérgio Mafra 
Guedes, CREA 16.789/D — MG, CPF N ° 229.270.936-
87, VIA ENGENHARIA S/A, CNJP 00.584.755/0001-80, 
com sede na TRC SAI/SUL Trecho 03, lotes 1705/15, 
Setor de Indústria em Brasília/DF, 	neste ato 
representada pelo procurador Carlos Eduardo Rezende 
Braga, CREA 10.325/D — MG, CPF N ° 063.893.766 — 34 
e CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SIA, CPNJ 
17.185.786/0001-61, com sede à Avenida Portugal, 
4851, bairro Itapoá em Belo Horizonte/MG, neste ato 
representada por Guilherme Moreira Teixeira, CREA 
40.438/D- MG, CPF N ° 518.362.976/53, doravante 
denominado CONTRATADO, celebram nos termos da 
Lei 8.666 de 21.06.93, com as modificações posteriores 
e em decorrência da licitação, CONCORRÊNCIA n° 
05/07, Processo Interno 265/07, o presente contrato, 
conforme cláusulas e condições a seguir especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a execução de OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS," LOTE N° 3 
compreendendo as obras da SECRETARIA PRÉDIO - 2 e CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA, inclusive fundação e estrutura, arquitetura e aca mentos, 

Rua Aimorés. 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 
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elétrica, hidráulica, incêndio, Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas 
(SPDA), Sistema de Automação Predial (SAP), Sistema de Detecção Alarme e 
Incêndio (SDAI), Sistema de Ar Condicionado e Cabeamento estruturado, com 
fornecimento de materiais e mão de obra, adjudicados ao CONTRATADO em 
decorrência da CONCORRÊNCIA 05/07. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos da letra "a" do item VIII do art. 
6° e da letra "a" do item II do art. 100,  ambos da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
O CONTRATADO executará o objeto deste contrato em conformidade com a Lei 
8.666/93 e suas alterações e nos termos do edital e demais documentos 
vinculados à CONCORRÊNCIA 05/07, bem como da proposta apresentada, que 
passam a fazer parte integrante do contrato, independentemente de sua 
transcrição, desde que não contrariem as disposições licitatórias e contratuais. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA 
O CONTRATADO oferece, como garantia de execução do contrato, no valor de 
R$ 39.345.485,03 (trinta e nove milhões, trezentos quarenta e cinco mil, 
quatrocentos oitenta e cinco reais e três centavos) correspondente a 10% (dez 
por cento) do seu valor global, representada pelos seguros garantia emitidos pela 
J. Malucelli Seguradora S/A apólices nos 04-0745-0160871, 03-0745-0166077 e 
02-0745-0172472. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A garantia prestada visa garantir o pleno cumprimento, pelo CONTRATADO, das 
obrigações estipuladas neste Contrato: ressarcir a CODEMIG de quaisquer 
prejuízos decorrentes de sua rescisão unilateral e injustificada; cobrir multas que 

10 	vierem a ser aplicadas em decorrência de rescisão contratual ou aplicadas por 
descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais ou, ainda, cobrir 
perdas e danos causados à CODEMIG, bem como responderá pelas multas 
aplicadas ao CONTRATADO, podendo ser retida para satisfação de perdas e 
danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa 

2 
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do CONTRATADO. 

•

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Não ocorrendo a hipótese prevista no inciso anterior, a garantia será liberada até 
. 

0 (sessenta) dias após a data da emissão do "Termo de ecebimento Definitivo 
das Obras e Serviços", mediante requerimento do CONT ATADO e, desde que, 
cumpridas todas as obrigações contratuais. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
Na hipótese de aditamento e acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado 
o seu prazo, o CONTRATADO apresentará garantia complementar, no mesmo 
percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo. 

PARÁGRAFO QUARTO 
Ocorrendo a rescisão unilateral e injustificada do Contrato, nos termos ajustados 
no subitem precedente, a CODEMIG reterá a garantia prestada pelo 
CONTRATADO e, após o competente processo administrativo, para apuração dos 
danos e prejuízos que sofreu, ressarcir-se-á do valor correspondente apurado, 
inclusive o pertinente a quaisquer multas aplicadas. Caso o valor da garantia 
prestada seja insuficiente para cobrir os danos, os prejuízos e as multas, a 
diferença será cobrada judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO 
A garantia quando prestada em dinheiro, respeitadas as demais condições 
contratuais, será liberada e acrescida do valor correspondente à remuneração da 
Taxa Referencial - TR, pro rata tempore, de acordo com a fórmula estabelecida 
neste Contrato, entre a data em que foi prestada e a da liberação. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS SEGUROS 
4.1. O CONTRATADO deverá apresentar no prazo de 30(trinta) dias contados da 
assinatura do presente instrumento o comprovante de Seguro de Riscos de 
Engenharia, com importância segurada correspondente ao valor contratual e com 
prazo de vigência correspondente ao prazo da vigência do presente contrato. 

4.1.1. Prorrogado o prazo inicial do Contrato e/ou acrescido o seu valor, o 
CONTRATADO apresentará apólice complementar de Seguro de Riscos de 
Engenharia, no mesmo prazo e/ou valor, no ato da assinatura do Termo Aditivo. 

• 4.1.2. O CONTRATADO fica obrigada a manter a validade do Seguro de Riscos 
de Engenharia até a expedição, pela CODEMIG, do Termo de Recebimento 
Definitivo das Obras e Serviços. 

4.2. Deverá contratar Seguro de Responsabilidade Civil considerando: 

4.2.1. O CONTRATADO obriga-se, às suas expensas, contratar junto à 
Seguradora de sua preferência, Seguro de Responsabilidade Civil Geral, 
modalidade obras civis, que garanta danos causados a terceiros (materiais, 
pessoais e propriedades), em decorrência da execução dos serviços e obras, 
objeto deste Contrato. 

4.2.2. O CONTRATADO deve responder por despesas com franquias obrig nas 
junto à seguradora, para qualquer sinistro que eventualmente se verificar. 

\ 
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CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
Pela prestação dos serviços e execução da obra objeto desta licitação a 
CODEMIG pagará ao CONTRATADO a importância total de R$ 393.454.830,28 
(trezentos noventa três milhões, quatrocentos cinqüenta quatro mil, oitocentos e 
trinta reais e vinte oito centavos) em pagamentos mensais, contados da 
assinatura deste instrumento, após comprovação da execução física das etapas. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 
A CODEMIG realizará ao final de cada mês civil as medições mensais dos 
serviços executados que servirão de base ao cálculo e emissão do Boletim de 
Medição Financeira e Nota Fiscal/Fatura, hábil para pagamento após aferição por 
representante designado para este fim e que deverá ser entregue pelo 
CONTRATADO à CODEMIG até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da 
realização dos serviços. Cada medição será formalizada e datada no último dia de 
cada mês civil, tendo por base as quantidades efetivamente executadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Será deduzido das medições mensais e do valor do pagamento da Nota 
Fiscal/Fatura, o valor do ICMS, em razão da isenção de que trata o item 1.61 da 
Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n° 43.080 de 
13/12/2002, conforme previsão do item 7.6 do Edital Licitatório. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
As medições serão sempre feitas no período de 30(trinta) dias corridos. A 
periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última 
medição, quando o início ou término das etapas das obras e serviços ocorrerem 
no curso do mês; neste caso o cronograma será ajustado à situação. 

PARÁGRAFO QUARTO 
Os pagamentos serão efetuados até o 300  (trigésimo) dia do mês subseqüente ao 
da medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser emitida até 5 (cinco) 
dias úteis após a certificação por representante da CODEMIG designado para 
esse fim. 

PARÁGRAFO QUINTO 
A recepção dos serviços de cada medição será precedida de uma verificação por 
parte da CODEMIG, necessária à comprovação da perfeita execução de todos os 
serviços contratados, para o que o CONTRATADO deverá acompanhar e facilitar, 
por todos os meios a seu alcance, referida verificação. 

PARÁGRAFO SEXTO 
Somente serão pagos obras e serviços efetivamente executados e, equipayientos 
e sistemas cujas etapas (eventos) previstas nos cronogramas estejam mpridas 
e após a verificação da Regularidade Fiscal do CONTRATADO. 

< 
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PARÁGRAFO SÉTIMO 
Os valores correspondentes a cada medição, deverão ser apresentados em Notas 
Fiscais distintas, sendo uma para serviços e outra para materiais/equipamentos. 

PARÁGRAFO OITAVO 
Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, o órgão de 
Fiscalização terá 05 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicado pelo 
CONTRATADO, para a conferência da medição, pela constatação da conclusão 
do(s) evento(s) relacionados no Contrato, bem como pela verificação e 
conferência da documentação hábil de cobrança. 

• PARÁGRAFO NONO 
O pagamento relativo à última etapa só será efetuado após a expedição do 
"Termo de Recebimento Provisório" das obras e serviços. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 
Ocorrendo a antecipação do cronograma de execução das obras e serviços o 
CONTRATADO fará jus à sua medição e ao devido pagamento nas mesmas 
condições já estabelecidas neste Contrato, com prévia e expressa autorização da 
CODEMIG. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
Os pagamentos estão condicionados à apresentação de cópia autenticada da 
guia de recolhimento dos encargos mensais de: GPS - Guia da Previdência Social 
na matrícula específica da obra e GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social, acompanhada da folha de pagamento 
correspondente, inclusive de eventuais sub-empreiteiras, se for o caso, sob pena 
de retenção de importância que garanta o cumprimento das obrigações para com 
a seguridade social, segundo previsto no inciso VI do artigo 3° da Lei 8.212/91. 

0111 	PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 
O preço contratual é independente de qualquer encargo ou tributo, cabendo ao 
CONTRATADO o pagamento de todos os impostos, encargos ou custos, diretos 
ou indiretos, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, bem 
como todos os pagamentos das despesas decorrentes da execução deste 
Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
As parcelas do Preço Global contratual serão reajustados com periodicidade 
anual, pela variação de índices Nacionais calculados pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) do período anual imediatamente anterior, e publicados na Seção de 
índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" 	FGV, pela seguinte 
fórmula: 

R = V x [(Ii-lo)/lo 
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R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado; 
lo = índice inicial — (índice Nacional de Custo da Construção- INCC Total — 
Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV-Fundação Getúlio Vargas) na data 
fixada para referência dos preços 
li = índice relativo à data do reajuste — (índice Nacional de Custo da Construção 
- INCC Total —Coluna 6- publicado mensalmente pela FGV-Fundação Getúlio 
Vargas). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste 
contrato, de pronto, as suas condições se adequarão às normas baixadas pelo 
Poder Executivo ou Legislativo, se delas divergente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Em caso de atraso na execução das obras e serviços atribuível ao 
CONTRATADO, prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas 
das obras e serviços seriam realizados de conformidade com o programado no 
cronograma físico-financeiro. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Considerar-se-á como "data de conclusão das obras e serviços", para contagem 
de prazo, a da emissão pela CODEMIG do respectivo "Termo de Entrega e 
Recebimento Definitivo das Obras e Serviços" respeitados os prazos máximos 
definidos pelo Art. 73 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 
O prazo da execução do presente contrato é 25 (vinte e cinco meses), sendo de 
29 (vinte e nove) meses o seu prazo de vigência, a partir da publicação no Diário 
Oficial do Estado do extrato do presente instrumento, podendo ser prorrogado, 
através de termo aditivo, a critério da CODEMIG. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O "termo inicial", para contagem do prazo e inicio dos serviços, conta-se da data 
da expedição, pela CODEMIG, da "Ordem de Serviço". 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Os prazos parciais, para execução de cada etapa dos serviços, constam do 
cronograma que integra o Contrato para todos os fins e efeitos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os dias considerados impraticáveis por motivo de força maior, se comprovados 
pelo CONTRATADO e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO, serão abonados na 
contagem do(s) prazo(s) contratual(is). 
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PARÁGAFO QUARTO 
A prorrogação do prazo somente será admitida nas condições estabelecidas no 
parágrafo 1°, incisos 1 a VI, Art. 57 Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas 
e documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços 
estipulados, obriga-se, ainda, o CONTRATADO a: 

8.1. Exigir de eventuais pessoas jurídicas que venham a executar as obras e 
serviços relativos a instalações elétricas, de água, de esgotos, de 
telefonia, contra-incêndio, de ar condicionado, e demais serviços 
complementares de engenharia/arquitetura, cópia da ART das obras e 
serviços realizados, apresentando-a à fiscalização da CODEMIG, quando 
solicitado, sob pena de incorrer nas cominações estabelecidas neste 
Contrato; 

8.2. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, o cronograma físico-financeiro e 
as obrigações contratadas; 

8.3. Apresentar, para aprovação da CODEMIG, no prazo de 10 ( dez ) dias  
úteis a contar do recebimento da "Ordem de Serviço", o Cronograma 
Físico-Financeiro definitivo das obras e serviços de que trata este Contrato, 
respeitados os valores das parcelas mensais do cronograma apresentado 
na proposta; 

8.4. Executar as obras e serviços objeto deste Contrato, em conformidade com 
o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, 
com as instruções emitidas pela CODEMIG; 

8.5. Obedecer fielmente às instruções, especificações, informações, detalhes 
técnicos e ordens de serviço emitidas ou ditadas pela CODEMIG, 
executando com a melhor técnica os serviços contratados, obedecendo 
rigorosamente às normas da ABNT; 

8.6. Obedecer integralmente às normas legais de proteção ambiental, 
responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes da sua 
inobservância; 

8.7. Cumprir as condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos e 
tomar as medidas de sua competência para atender à legislação; 

8.8. Disponibilizar mão-de-obra especializada na execução dos serviços, nos 
termos da proposta apresentada, mantendo, diariamente, na condução dos 
serviços, um responsável técnico que responderá por quaisquer questões 
da CODEMIG ou de órgãos fiscalizadores, devendo para tanto admitir e 
dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado 
de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução 
das obras e serviços, correndo por sua conta todos os encargos e 
obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, 
ainda, à CODEMIG, quando solicitado, a relação atualizada desse 
pessoal; 
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8.9. Disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços 
contratados, em quantitativo e especificação que assegurem o 
cumprimento do cronograma físico, a qualidade e especificação técnica 
dos trabalhos; 

8.10. Fornecer toda a mão-de-obra, todo o material, equipamentos e 
ferramentas, para a execução das obras e serviços das construções 
provisórias, quando necessárias e que serão de sua propriedade, devendo 
mantê-las em perfeitas condições de limpeza e conservação, durante o 
prazo de vigência contratual, sendo facultado à CODEMIG inspecioná-las 
quando lhe aprouver, independente de autorização do CONTRATADO. 
Salvo determinação em contrário, as construções provisórias, após a 
conclusão das obras e serviços e o seu recebimento definitivo, serão 
desmontadas e retiradas pelo CONTRATADO, de imediato. As 
construções que forem do interesse da CODEMIG de serem mantidas, 
poderão permanecer no local de construção e não serão objeto de 
ressarcimento. 

8.11. Manter no recinto das obras e serviços um livro denominado "Diário de 
Ocorrências", onde serão registrados o andamento das obras e serviços e 
os fatos relativos às reclamações da fiscalização da CODEMIG. Os 
registros feitos receberão o visto do CONTRATADO e da fiscalização da 
CODEMIG; 

8.12. Responder pela correção e qualidade dos serviços, nos termos da proposta 
apresentada e ainda que autorizada a sua execução por terceiros, 
observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis; 

8.13. Participar, com os demais Lotes, das despesas de seguro contra-incêndio 
e de responsabilidade civil, proporcional à dimensão da área onde serão 
executadas as obras e serviços de sua responsabilidade e aos riscos 
decorrentes das atividades nela exercidas; 

8.14. Indicar por escrito um representante para, em seu nome, coordenar a 
execução dos serviços, com poderes para deliberar sobre todas as 
questões relacionadas com o presente Contrato; 

8.15. Participar à fiscalização da CODEMIG a ocorrência de qualquer fato ou 
condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos, no todo 
ou em parte, de acordo com o cronograma físico, indicando as medidas 
para saneamento da questão; 

8.16. Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas, contadas do recebimento da solicitação escrita e devidamente 

(P-8.17. 

justificada pela CODEMIG, qualquer empregado ou contratado, cuja 
atuação ou permanência prejudique o prosseguimento regular dos 
trabalhos ou cujo comportamento seja julgado inconveniente pela 
fiscalização da CODEMIG. 
Permitir e facilitar à fiscalização da CODEMIG a inspeção dos trabalhos, 
em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e 
esclarecimentos solicitados; 

 

8.18. Não prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento 
das obras e serviços, objeto do presente Contrato, ou divulgá-los atravé 
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da imprensa escrita, falada, televisada e/ou outro meio qualquer de 
divulgação pública, salvo autorização expressa da CODEMIG, 

8.19. Não autorizar a visita ao local de execução das obras e serviços de 
pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da 
CODEMIG, 

8.20. Assegurar, durante a execução dos trabalhos e até seu recebimento 
definitivo, a sua proteção e conservação; 

8.21. Providenciar junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o 
pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se da obtenção das 
licenças necessárias à execução dos serviços contratados, dentre outras, 
especificamente: matricula da obra no INSS, licença para construção junto 
aos órgãos fiscalizadores ( alvará de construção) e "habite-se" junto à 
Prefeitura local.. 

8.22. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos 
serviços, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e 
quaisquer ônus trabalhistas e previdências; 

8.23. Dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem os 
equipamentos de proteção (cintos, luvas, óculos de segurança e outros) de 
uso recomendados ou obrigatórios pela legislação de higiene e 
segurança do trabalho; 

8.24. Toda movimentação de materiais e equipamentos pelo CONTRATADO, 
seja a partir do local onde os trabalhos estejam sendo executados, de 
estabelecimentos próprios, da CODEMIG ou de terceiros, deverá 
obrigatoriamente estar acobertada por Nota Fiscal específica, conforme 
determina a legislação vigente, sujeitando-se aos ônus resultantes em caso 
de descumprimento; 

8.25. Inteirar-se, junto à CODEMIG, com a assistência da fiscalização da 
CODEMIG, dos detalhes de entrada e saída, na área de execução das 
obras e serviços, de seu pessoal, equipamentos, materiais e demais 
pertences de sua propriedade, adotando as medidas de segurança 
exigidas; 

8.26. Apresentar as guias quitadas de recolhimento do Fundo de Garantia por 
tempo de Serviço — FGTS e do Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, 
relativas ao mês anterior da execução das obras e serviços, 
acompanhadas da relação de empregados e da respectiva folha de 
pagamento, específica do Contrato firmado com a CODEMIG, nos termos 
do que determina a Lei 8.212, consolidada em 14 de agosto de 1998, ou 
outros documentos pertinentes à comprovação do recolhimento das 
obrigações trabalhistas; 

8.27. Responder administrativa e civilmente pelos eventuais danos causados à 
CODEMIG e a terceiros, decorrente de culpa ou dolo seus ou de seus 
prepostos na execução dos serviços contratados cumprindo-lie, quando 
envolvidos terceiros, promover, em seu próprio nome e às suØ expensas, 
as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias; 
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8.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou 
incorreções, sem que lhe caiba qualquer indenização; 

8.29. Registrar no CREA-MG, por sua conta e responsabilidade, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica, referente ao Contrato, de acordo com o 
disposto na Lei n° 6.496, de 07/12/77, e Resolução n° 257, do CONFEA, de 
19/09/78. Ao término dos serviços, deverá ser providenciado o 
encerramento da ART naquele Órgão, sendo que a comprovação do 
registro da Anotação de Responsabilidade Técnica deste Contrato no 
CREA é condição indispensável à liberação do primeiro pagamento e seu 
encerramento à liberação do último pagamento. 

8.30. Responsabilizar-se pela vigilância desarmada do prédio e das suas 
instalações da obra. 

8.31. Cumprir fielmente as disposições legais e contratuais pertinentes ao 
contrato. 

CLÁUSULA NONA 	- DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DO 
CONTRATADO 
A direção técnica e administrativa das obras e serviços, objeto deste Contrato, 
cabe ao CONTRATADO, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer 
imperfeição porventura constatada na sua execução. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A omissão, ainda que eventual, da fiscalização da CODEMIG, no desempenho 
de suas atribuições, não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade pela 
perfeita execução das obras e serviços contratados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
O CONTRATADO será representada na obra 
Contrato" indicado na proposta, o qual dirigirá 
legalmente, com amplos poderes para decidir, 
relativos às obras e serviços contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS OUTRAS 
CONTRATADO: 
Além das hipóteses previstas na legislação 
CONTRATADA será responsável, ainda: 

12.1 Pela inexecução, mesmo que parcial, das obras e serviços contratados 
desde que a CODEMIG não tenha dado causa a inexecução; 

12.2 Pela segurança, estabilidade e durabilidade das obras e serviços 
executados, para as cargas e condições de trabalho especificadas, nos 
termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro; 

12.3 Perante à CODEMIG ou terceiros, pelos danos ou prejuízos ca ados, 
por sua exclusiva culpa por ação ou omissão, erro ou imperíci vicio ou 
defeito, na condução ou execução das obras e serviços.  

pelo "Engenheiro Gerente do 
os trabalhos e a representará 
em seu nome, nos assuntos 

RESPONSABILIDADES DO 

e nas normas aplicáveis, a 
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12.4 Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer 
condições deste Contrato; 

12.5 Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre as obras e 
serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAGO ÚNICO 
É vedado ao CONTRATADO negociar duplicatas ou qualquer outro título 
cambial emitido contra a CODEMIG, sendo que o descumprimento desta 
condição contratual ensejará a aplicação das cominações ajustadas neste 
Instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 
Compete à CODEMIG: 

e 11.1.Efetuar ao CONTRATADO os pagamentos nas condições estabelecidas 
neste Instrumento; 
11.2. Entregar desimpedida e desembaraçada, a área indispensável à 
implantação das obras e serviços, de modo que não se perturbe, nem se retarde 
a marcha normal dos trabalhos, garantindo o acesso do CONTRATADO e de 
seus prepostos ao "Canteiro das Obras e serviços" e aos locais de realização 
das obras e serviços; 
11.3. Fornecer todos os elementos à compreensão dos "Documentos Técnicos" 
e colaborar com o CONTRATADO, quando solicitada, no estudo e interpretação 
dos mesmos. 
11.4. Exercer ampla fiscalização e acompanhamento do contrato, por intermédio 
de prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais o CONTRATADO 
deverá facilitar o exercício de suas funções, e que deverão notificar o 
CONTRATADO, por escrito, sobre providências a serem tomadas para a sua 
correta execução ou sobre irregularidade constatada no cumprimento de 
obrigação contratual. 
11.5. Liberar junto aos órgãos competentes as licenças ambientais pertinentes de 
forma a permitir o desenvolvimento das obras contratadas nos respectivos prazos 
contratuais. 

21 
11.6. Cumprir as condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos 
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente por ação ou 
omissão, decorrentes da execução dos projetos, nos termos da legislação 
ertinente. 
1.7. Responder pelos crimes ambientais que praticar incumbindo-se do 
agamento de multas decorrentes das infrações à legislação ambiental de sua 

responsabilidade e dos projetos. 
1.8. Obter todas as demais licenças, autorizações e liberações de sua 

responsabilidade necessárias para a integral execução do objeto do pre nte 
Contrato nos prazos estabelecidos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
Sem prejuízo da exclusiva e plena responsabilidade do CONTRATADO na 
execução do objeto contratual, a CODEMIG poderá fiscalizar e acompanhar o 
cumprimento das obrigações reciprocamente assumidas mediante solicitação de 
informações, realização de vistoria e inspeção e exame de documentos e 
contratos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
As atividades de acompanhamento e fiscalização da CODEMIG poderão ser 
desenvolvidas por pessoal próprio ou por terceiros, previamente designados, 
podendo realizar-se a qualquer momento, obrigando-se o CONTRATADO 
colaborar para sua realização, sem qualquer ônus adicional. 

• PARÁGRAGO SEGUNDO 
A CONTRATADA declara aceitar, expressamente, as atividades de 
acompanhamento e fiscalização da CODEMIG, obrigando-se a contribuir para a 
manutenção de ambiente de harmonia e cooperação necessário ao cumprimento 
do objeto deste contrato. No exercício de suas atribuições fica assegurado à 
fiscalização da CODEMIG, sem restrições de qualquer natureza, o direito de 
acesso ao "Canteiro das Obras e Serviços" e as suas respectivas dependências 
do CONTRATADO. Resguardadas as atividades necessárias ao exercício de 
suas funções, a fiscalização da CODEMIG não poderá interferir no andamento e 
execução das obras 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
A atividade de acompanhamento e fiscalização é exercida no exclusivo interesse 
da CODEMIG e não exclui, nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO por• 
qualquer dano ou irregularidade, inclusive perante terceiros. 

PARÁGRAFO QUARTO 
A fiscalização que representará a CODEMIG terá as atribuições delegadas em 
ato especifico, competindo-lhe ainda: 

a) Agir e decidir em nome da CODEMIG, inclusive, para rejeitar as obras e 
serviços executadas em desacordo com o projeto, especificações 
técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e 
outras aplicáveis; 
Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel 
cumprimento das obras e serviços executados, medidos e aceitos; 
Transmitir as ordens e instruções por escrito, salvo em situações de 
urgência ou emergência, sendo reservado ao CONTRATADO o direito 
de solicitar da fiscalização da CODEMIG, por escrito, a posterior 
confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas; 

d) Solicitar que o CONTRATADO, quando comunicado por escrito, a ste o 
empregado ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o resente 
Contrato.  
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e) Aplicar, nos termos contratuais, multa(s) ao CONTRATADO dando-lhe 
ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da CODEMIG, 
para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito do 
CONTRATADO; 

f) Instruir o(s) recurso(s) do CONTRATADO no tocante ao pedido de 
cancelamento de multa(s), quando essa discordar da CODEMIG. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO 
Os serviços serão recebidos pela CODEMIG nos termos do artigo 73 da Lei 
Federal 8.666/93, através de Termo de Entrega e Recebimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O Recebimento Provisório das obras e serviços será promovido pela CODEMIG, 
através de uma Comissão cujos membros devidamente habilitados e nomeados, 
verificarão e atestarão o cumprimento de todas as exigências contratuais, 
emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de quinze dias, contados da 
comunicação, por escrito, do CONTRATADO, informando a conclusão das obras 
e serviços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Concluídos os serviços objeto do contrato, ou na hipótese de sua resilição 
estando inconclusos os trabalhos contratados, será efetuado o recebimento 
provisório, após e se reconhecido o cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O recebimento provisório não isenta o CONTRATADO da responsabilidade 
decorrente do defeito de construção, nem sua obrigação pela conservação e 
proteção da obra, sendo certo que, durante esse período, o CONTRATADO terá 
sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela 
construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverá ser 
comunicada e prontamente reparada pelo CONTRATADO, sob pena de incorrer 
essa em sanção contratual. 

PARÁGRAFO QUARTO 
Concluídos os serviços e decorridos 90(sessenta) dias consecutivos da data da 
formalização do recebimento provisório, e sendo verificada a correção da obra 

xecutada, proceder-se-á ao seu recebimento definitivo, lavrando-se o termo 
pectivo, que consignará a quitação geral, plena e recíproca entre as partes, 

sem prejuízo da responsabilidade civil do CONTRATADO, nos termos da lei civil. 

PARÁGRAFO QUINTO 
Aceitas as obras e serviços e desde que cumpridas as demais cláusulas 
contratuais, será emitido, pela CODEMIG, o respectivo "Termo de Recebiment 
Definitivo das Obras e serviços". 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  

13 



• 

• 



ICICODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 	I 

• 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO INADIMPLEMENTO 
A parte que der causa à resolução deste ajuste, por inadimplemento de cláusula 
contratual, pagará à outra multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 
do Contrato, independentemente das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Sem prejuízo das sanções ajustadas na cláusula rescisória e ressalvados os 
casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovados e aceitos pela 
CODEMIG, ao CONTRATADO serão aplicadas as seguintes penalidades: 

a) O atraso na execução das obras e dos serviços sujeitará o CONTRATADO à 
multa moratória com aplicação da seguinte fórmula: 

C 

M = 	xFxN 

Sendo: 
M = Valor da multa em reais; 
C = Valor correspondente à fase, etapa ou parcela das obras e serviços ou 
fornecimento em atraso; 
T = Prazo concedido para execução da fase, etapa ou parcela das obras e 
serviços ou fornecimento em dias corridos; 
F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir; 
N = Período de atraso por dias corridos; 

PERiODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS F 
1° - Até 10 dias 0,01 
2° - De 1 1 a 20 dias 0,02 
3° - De 21 a 30 dias 0,03 
4° - De 31 a40 dias 0,04 
5° - Acima de 40 dias 0,05 

b) Dois décimos por cento (0,2%) do valor do Contrato, caso o CONTRATADO 
descumpra qualquer outra condição ajustada. 

•c) As multas estabelecidas nas letras "a" e "b" estão cumulativamente limitadas a 
10% do Contrato, devidamente atualizado. Em caso de atingimento do 
determinado limite, a CODEMIG poderá rescindir o presente Contrato por culpa 
do CONTRATADO aplicando o disposto na cláusula de rescisão. 

d) Dez por cento (10%) do valor do 	Contrato, 	quando rescindir \/ 
injustificadamente este Contrato ou der causa a sua rescisão, sem prejuízo d 
indenizar a CODEMIG em perdas e dano 
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e) A não renovação, tempestivamente, do prazo da Apólice de Seguro de 
Riscos de Engenharia ou da Garantia de Cumprimento do Contrato ensejará a 
suspensão de pagamentos até a regularização do respectivo documento, 
independentemente da aplicação das sanções contratuais. 

f) O valor da multa aplicada, após esgotado o prazo recursal, será cobrado na 
fatura do mês em que a fase, parcela ou etapa das obras e serviços ou 
fornecimento for efetivamente concluída e nas subseqüentes, caso necessário, 
até a completa satisfação do débito. 

g) O CONTRATADO, notificado da multa que lhe foi aplicada, terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, para interpor recurso junto à 
CODEMIG. 

• h) A autoridade competente, ouvida a FISCALIZAÇÃO, decidirá pela procedência 
ou não do recurso. 

i) A devolução do valor pertinente à multa aplicada, face ao provimento do 
recurso, será corrigido pela Taxa Referencial, de acordo com a fórmula 
estabelecida neste Contrato. Em caso de período inferior a um mês, será 
utilizado, para o cálculo do período fracionado, o critério pro rata tempore, 
aplicando-se a taxa de remuneração do mês anterior. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de 
pagamento, motivado pela CODEMIG, o valor a ser pago será atualizado 
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo 
pagamento, tendo como base a Taxa Referencial pró rata tempore, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

• AF = [( 1 + TR/100) N/" - 1] x VP , onde: 

AF 	= 	Atualização financeira; 
TR 	= 	Percentual atribuído à taxa referencial; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP 	= 	Valor da parcela a ser paga 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO 
5.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão 

pela parte inocente e acarretará as conseqüências previstas 	neste 
Instrumento e na legislação pertinente. O presente contrato poderá ser rescindido 
por iniciativa de qualquer das partes mediante aviso por escrito à outra parte, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, podendo ainda, ocorrer: 

a) por ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerado nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.66 

, 
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b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
de licitação, desde que haja conveniência para a CODEMIG. 

c) por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 
d) decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social do 

CONTRATADO que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o 
Contrato. 

15.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste 
Contrato, pela CODEMIG: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CODEMIG a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra nos prazos estipulados; 

d) O atraso injustificado no início das obras; 
e) A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à 

CODEMIG; 
f) A subcontratação, total ou parcial do seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, sem o prévio e expresso 
consentimento da CODEMIG; 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do § 
10 do art. 67 da Lei 8.666/93; 

i) A dissolução da sociedade ou a falência do CONTRATADO; 
j) A alteração 	social ou modificação da finalidade ou a estrutura do 

CONTRATADO que prejudique a execução do Contrato; 
k) O descumprimento pelo CONTRATADO do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 

15.3. 	Constituem 	motivos 	para 	rescisão 	deste Contrato pelo 
CONTRATADO: 

a) A supressão, por parte da CODEMIG, de obras e serviços ou compras, Ç...._  
acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do limite 
permitido em lei; 

\ 

	

	b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CODEMIG, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública 
ou força maior, grave perturbação da ordem interna ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contra o, nesses casos, o direito de optar pela 
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suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

c) O atraso superior a 90(noventa) dias nos pagamentos devidos pela 
CODEMIG por serviços já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, 
assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações ate'que seja normalizada a situação; 

d) A não liberação, por parte da CODEMIG, da área para execução das 
obras e serviços; 

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste Contrato; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

• 
Nos casos relacionados no item 15.3, o CONTRATADO será ressarcida dos 
prejuízos sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a: 
a) Devolução da garantia prestada; 
b) Recebimento dos pagamentos pelas obras e serviços que executou, até a 

data da rescisão do Contrato, porventura ainda não pagos; 
c) A aquisição, pela CODEMIG, dos materiais já adquiridos pelo CONTRATADO 

até a data de rescisão do Contrato; 
d) Pagamento do custo de desmobilização. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
A rescisão do Contrato, efetivada pela CODEMIG, acarreta as seguintes 
conseqüências, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste 
Contrato e na lei: 

• a) Assunção imediata, pela CODEMIG, das obras e serviços objeto deste 
Contrato, no estado e no local em que se encontram, por ato próprio 
seu; 

b) Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se 
ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas; 

c) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos 
prejuízos causados pelo CONTRATADO. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
A rescisão do Contrato, seja decretada pela CODEMIG ou pelo CONTRATADO, 
não impedirá que a CODEMIG dê continuidade à 	execução das obras e 
serviços, mediante contratação de terceiros; 

PARÁGRAFO QUARTO 
A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior dará ao CONTRATADO o direito a lib ração da 
garantia contratual e ao recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) s obras e 
serviços executados e aceitos.  
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PARÁGRAFO QUINTO 
Ocorrendo a rescisão do Contrato, a CODEMIG constituirá "Comissão" para 
arrolamento da situação das obras e serviços, para os fins do disposto nesta 
cláusula, no momento da sua paralisação e concederá prazo corrido de 48 
(quarenta e oito) horas, para que o CONTRATADO indique seu representante. 
Vencido o prazo e não indicando o CONTRATADO o seu representante ou não 
comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o 
respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar 
incondicionalmente o relatório de arrolamento feito; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
O CONTRATADO obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de 
habilitação requerida para participação no processo licitatório, mantendo as 
mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e qualificação no processo 
licitatório, inclusive a sua situação de Regularidade Jurídica e Fiscal, 
comprovando, sempre que exigido pela CODEMIG, sua regularidade em relação 
aos encargos legais e previdências. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 
A não apresentação de algum documento de obrigação do CONTRATADO, 
na data aprazada, não desobriga esta do fiel cumprimento e nem a desonera de 
qualquer obrigação 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA NOVAÇÃO 
A abstenção, pela CODEMIG, do exercício dos direitos que lhe são assegurados 
neste contrato , ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação 
contratada, não será considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, 
que poderá ser exigida a qualquer tempo. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
1110 	Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada 

com a execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração 
a qualquer delas, para o cometimento de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA SUBCONTRATAÇÃO/CESSÃO 
O CONTRATADO obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente 
contrato. Na hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, 
reclamem execução por terceiros, a CODEMIG poderá autorizar a 
subcontratação, ficando o CONTRATADO, relativamente ao objeto 
subcontratado, direta e solidariamente responsável, técnica e civilmente, devendo 
promover a cessação imediata das atividades da subcontratada, quando 
solicitado pela CODEMIG. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO ADITAMENTO 
19.1. A CODEMIG reserva a si direito de solicitar modificações no proj o, mesmo 
durante a execução das obras e se os, sempre que julgar necessário. 
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Todavia, sempre que estas alterações acarretarem ônus adicionais ou afetarem o 
desenvolvimento das obras, as mesmas somente serão implantadas após as 
partes acordarem a alteração correspondente no Preço Global Contratual e/ou no 
Prazo do Contrato, após auditoria a ser contrata e paga pela CODEMIG. 

19.2. A CODEMIG poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo 
presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o 
cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro das obras e serviços. Também 
nestes casos, as partes analisarão e definirão, de comum acordo, a variação que, 
em conseqüência, incidir sobre o Preço Global Contratual; 

19.3. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de 
membro(s) da equipe técnica, indicada para execução das obras e serviços, 
mormente em se tratando de Engenheiro Residente, o(s) nome(s) e os dados 
demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão 
ser, tempestivamente, submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO da 
CODEMIG, sendo que a capacitação técnica do substituto deverá ser, no mínimo, 
igual a do substituído. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO VALOR CONTRATUAL 
Dá-se ao presente instrumento obrigacional , para os efeitos legais, o valor de R$ 
393.454.830,28 (trezentos noventa três milhões, quatrocentos cinqüenta quatro 
mil, oitocentos e trinta reais e vinte oito centavos). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DOS RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes do contrato, correrão por conta de recursos próprios da 
CODEMIG. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

• 
Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a 
legislação pertinente à espécie e a Lei Federal 8.666 de 21.06.93 e alterações 
posteriores. 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à 
espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DO FORO 
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para a solução de qualquer pendência 
relativa a este contrato, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Se qualquer das partes tiver de ingressar em juízo para compe a outra ao 
cumprimento de quaisquer condi ões contratuais, a parte ve ida, além de 
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suportar com os encargos judiciais da sucumbência, 
danos à parte prejudicada. 

Estando justas e contratadas, as partes, assinam o 
vias de igual teor e forma e para um só efeito 
testemunhas. 

responderá por perdas e 

presente contrato, em três 
e na presença de duas 

CONTRATADO 

   

/41 

  

 

   

   

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIE REZ S/A 

 

Q.12 
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A 

Testemunhas: 
t e:U/1  

1. 
Nome. ef-A--'0 A 	&-c6  
Identi 	/CPF 	 — 

2. 
Nome: 
Identidade/CPF 	 (Áfit-s` 3 
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--F"'" i''-') ''''1"' ' ''-'-' do' ...-.W.9'  - • '''.?1, 	i'---i'a6't'e  do.ì ''-fi'd'''' -'  '-,'''' M°6-4'46-a'Lac-d''''''P-34-1-"'13''-5- -- - '- ' '' " ''-d:  - Pai,'-','-'-''-de'Veniieoi'de 4iies-..cdliio-ágSMÉ-fiStgled. 4--5.!6,,te'n1~,!0:- 

-c-„Nr2.,2.-z,t1...:.5,7,7,-„y-.......Y.1..,.y:,.y.'  :!.: 
..,,...,-.,,,,,,-;,14.-, -,,-...,,,,,-,,, 

	

......,_ 	.._ 	. 	. 

ciios 

 - 	-'.-Rcl:'4''''`-'9.''"',',6-"`-i?"-•''''?''' - -' ----' - 'Pticib,i Seja ,ágiSliiV -',' ---"•ijoiX.MQ1sbii.i-46,3.,Bnifii14,:,_WijtO!,.--5,31.4-,-cdP, -. . - 58956861-6-‘".-P"fiQQOP---.9Pr.  riè",.V.,:ièi • , - -; pã5-r-,-Sirrodo "de' ".S,-- iiieS•Érasilltisé4A.dg.g-QQ.PW.Q'd,--RQ1~‘EM'  '''''-',..rie•J'ráid,S,S,.'„CofitraidS'ste'Cómpr,S e vá'té-.-Èjw=i.; =6,?,.!‘g0- õ'-'?P 'e9”-.'94.5'5-1- --,. 

.a.g....,F..n g.'. • 	,.W1.1i-iditona... 	„,0:2097..., 

.. 	::a ,(,̂'.k.i.é...- 

Ave 

 '.2,!.1.,':''',..-a4rirãi,,4::.qh't Zfi'',,,,,n.?_'9,.i,,, -;"1,..-.5,ãt,?-,.-er,...el.,,-,r-!,...,,,),..-.;i6="119.1.i.,ist,,,,,,,.-t,,,-;p1,.::.,,,,i.,,,,r4,,,f,,..:1•2;K ,'}r,°,,:47,41,.cp,,,,!5";„:4-...-.0,:rr„;g,r- -;:-,:--ÁI,-1:,-,..- È.-",,t , -,9,:',1,.:¡,,,ÊÊfé.:55.,,,,s.A11,,,„;-51',A„10:,i.,c-,Soniiit °,,9,-C,,- 
'''s

,w ao. 	. .»,-r p f,,,,, 5,•,.. 	£1 	a se 	, : 	bi 	„,5,,d IrÁ, •b- 	0-,jj 	'ééri 	QQ.Q 	••••''.•!'ç.'''..'  fl 	c,,,jiçõè 	iniid 	IAM 	i‘' 	'"w-j-i.- '9---'-i..-'4iá-rbane-Q"..-'C'á"`°"---..--tÉr'ág--iddgPg,.. -.--.*-- .--..-„,,,,,51,,, 

- . 	¡iiNgNel,..,1-,.Rè1.-00:01nlil.V.,ek!idOr!:;,,B),4._ .!5.0.- 	,,,,,.,.4..!.,,,.., 	.,--.-,,,,F ,--gur,-6ecisiándi,-,,,-,- -  , - 	- 	— 	”,..&;¡¡,-,á ,sEkingtà,dliíesee-:,:éj -ggSèlús/id do instrument-p, P.att!cu.ss, ._
R882 93 

- '-• - . 1 	Eó I l''3-"'59'" 4-" '-'-91d -,- '-'ifár,-- t,,Ail. á -e..án.,..(oü..-  - - a 	
' 	. . • - - -,1)•  eigrüs-36 déi-Cómisso,de-COnststoção-ds Ç-QsN-1 	-'''''par,30-0-J-gt-v_„_...,, 	19 	,... 	-- 

ir,,t,1,.vr!».,...__ 
, ,,-., ; , - 	.--, *tuniensgs ILdretétncos -,,,,....., • . -, . , - 	 "CORAtituidé-  Dir'giís5-  késd-dg,Vsgfi.sdgç:Q."., „..., , . , - .. . .,- 

CO,-,-.,,,,,,-...á,.ãoífró-te--./.0 -ü ccietiOfflO.,-19..,,T.S.P.P... de ',1-grP..Q..... -.--,,,,.....!- 	-5."`,-̀,-*'' 
,A,.'-:.",st-,,,,:s-}-,•-,'", -,. 

tt'', - -â. 's 1: r:o .1  -- I  - dosr. • estudosdé.  -''_! :d ''i S ii '':-. ,,,.é.;,,  .Q' lbi %12  Ol'i I.  . °I ,i6  : P41  15 estados1,  ,ii'  ' i.  . dt Manas   4  '  '  " . é. Ge '' '_ ,' - -:- - - : : : l'I'' ''''-'-'-.P'1;-°.-''-1,s&d. 'c'  '''-ç%r ..F°J.-7'..i'''..; .- ;.'t'i'iii;'li--gl'°-45'-:,,õ--,14:aMilu.:9'2,3,07..G,1_" ',,,,- !' ...,,,s- 	
-' - ondeIttén•SÈ'GT,gssdlüsstornossterventents  

-Rel'ç''''';4'-''''--1“-E'-"*-4•-':'•---•'-- 'É.,-.- '• -'-i-Sido B•fa-Sit-.5,-A-::-tegaQ Pg. 9.br ,".."..-_--' 

nie.poS.Ilid!:élêr-kb.„5-j.!d,,,n)ogj..;....i.i, 3,1„É„..2-..„1".:„,,,à -iidd-.. drii.,-,•".„.,  -",-,-. 	'''. '. 'M,-,i-itildirács--.381475-W,....?"-,,,- ' 	
-- -'- .Es - "do- isialferiidss-6,461üsis"dtSidi-0.-_-, rián,,,,gdS,S..0.1Ws, 	„.„ , 

"i'-'-'Fil'i''i-6'--"-".9's 'i:i5Mii-eliáâiSkisa'',dÊ-,-t,e.ni-iO-17didSn',43()....-0,-.-'-'• 	
,,,,,,,5,,21,YPei,.,C,SIçn,97,082076'.'-: 	

." - '''") CR-.  - . • 04-  - 007 'exclafglij,(3- -êdána--edde.'é,-zSisAttd0p.d.n-spg,,, 

•rá,,- ,0 -.-.t.A;.:,--2,-à-ti,,imá--5-4: ,. ,-6.,.,i. ,,,,,k e-. E- a  - 	C''.  21. 	-.‘1--"',ddniet-iMs'.4"iiidS-iiWe'Á.igii"-,--gl-gi" 

I''' '-'--9-9''''''Sr---'-'1.--efinii-',Adriiísd-Ã,4e-inlirStt.O' dg-- fiQ_Pj ,..ig,,,Q gQ. • , _• 	
sriÉS,-dír-Si% 	r.,nli, 	 ' te4dor' •-"--‘---,' 	''-'-9-""--•."-d••••'isisí.,." 	16,;- 	&,-,1-né=killáíáç:iji14.5:,t 

istiesiddadèDes0Volg.iffiege_P,E0g~."g  
mo 

 O 	se -' -,lijaiSisidii, s;;Stli4lii.".s.OP g!..- ..P.",--V'-"?:-  ,. ,"-".',.'.".;-7..!7„.?.-„,,,,. 	
. 	 --'1.2'1,:-°4  1-84-0:7- 	-7€3067.01."„?.D261.11;i:i-o..e:'''d.èW'qu°:2".1‘1-,:r;":"U:'"..éj,,SP‘k.‘i2:?•3{á-rid,nii-é.5!!4.,iii-sit:'''-jv-i-.4.,se d,e-,i:o„botar7."Ss. â..:111-.......'r 	 0•._°,46.Ç.Q.g. ttM.,0" 

- -'-'••,,•,-'''••,.,-", • -,iisf.--,é'b,,, -6-6ãiàtgpost`à.dé.2.45nt,".399.,, 1̀g 9.. 3.`",°,,,.---.-. 	
e.44-45:áilij-Wç-!--leotic _ 

	

dem ift,i44:0 b!. :i.. _,,-4,,,,U, 	

.-à,e,g,,,-.0.à,tilli)SeriSãO1115149,5C,5~C.11, ,..N.0i!;t: , 
de.  ??Étut.,,,,,  

	

NriS-;:liieü'CioisIdàSsios.:itejiS--Iglai i_lp.0 ,.V:-...k,,.`,N.f_-:q-' !i.,.,ii, , e4,‘ ,  B..  '....",,..ie 	
6isratb-ji...2272-•';•eisse,Cog'strdspps-OCTI•gi'gio'Pgt.09...Q *,.. 

. d'I'''''14"k's,'-u,,- --.-,,,'',-,s,' át-àiii(iVállia; réWil...0i.O.g.'dF-,1.,.,,P,,"?.'9'. '.---,-,-•:.. bo,,,,,,k-iâp:4-g,r,1.-~k.S.- 	
, NP , ,•,-áális-..áprség:uNli,,,i.sgig t.‘d,',-ss,-"3.1.5CÇ'., QQ.'-,Qr.""e_":-,-,-_, 	

Sheávielülesitilik,i'ti-adiSí.e.--EilúcsbdipSti.0.-SWg.,,,Q-"N0,--PAgg: 
-'1'".°9-.°-'---"‘" '-"P  . ,Èà.-e---' 'indi-.6'iáis-:ÉgitOrriítriáisliuís0/15:. i,.. 
--..S.'''"'"-O'"5-`1";.1'"'--'''''''"--',' - 'Ve•à15.Ári.:16 -Are:‘,~B ,I-Ft_-:-. --- 

.'ià--'1-•P'¡:.,,r-1:,1".---'t-e-r.C'1,áii.li-á',égél,A0â2ICMSt--:P.W.-409...4.-6.'&0,0,.. _ 	
'---iii,iát:Itiiânt'à .da os.mj,41,w,f...t6M..-_,.4•,01,h!ây,1..tpr.,é.,nryZ:Aliovr_ 

	

fl 	ilniii.:g.i'siMgligsrgiQ'dé,,C-M. P...,-.1",-._ ,g11,-0.- g :Org.°, de 31 m.hQ,,,,%:,-r:::::s-',:s --áliiL •.51A,X,.CODEMIOlije_tog,S.244-,S.•5:S.r,riko, i... -dn :_gg.g0.1.A0  
ti.i1V,41-,,i,-e•Gai"Oyim.1 .1p, ...,9'.%.•:-,,,,-d.-aii-„.6„.,,i,i.,,,,., .,:sá--,,,,i- , 

, ..,-É,o,b-,,.-:....-C.:•lprgpÇ;P,,,.....,-, -,---",",--C15-iC--tiedt'S:  illteiiição:dol± 	

, má..e:!, -o.: Isastsgms decalco  .m.  ._,... . _ , „....ante 	 -de •12•.$ 187 374250,45.,..ingiisidb;êA-0,41).2/2007 Y-•-•;~,-..sk.e., -',-,;",;',Ir-h.,,o'''n0Q-4". -ii'Ve'düs0 'da :ftli- jubtg.,d0-. 0-1P0(9,..?....-..`:_nlí̀.  -?.."-,' 

-;:-.èndkiiéi.p....5Ae;.'--'0,.:'..!--?-.,- .,'9,,,..: -• ,-,  ,s1!--,,-,sdã,,g?-dái,do-,50 	

-,--êôr~TÁCÃe3`15:E'syiçp 	
Alááceiros i.rol-gano dd.,Insi~ntia, -zutidn -erd-elahdra ' -• no planeja 
-mento"-estraté leo e- co radvof,

VI. Os Cmoselbelros •Andrés , Paul 	- 

setr 

 '--- -i- -Cd-iiii'iug -1,"' 2273'..:,dii-,(t;lá-fiSíriáisirsoits'el,,, 

----' - -.0-• Sli'diál do C---ósu"..ad,,pjri.rs.dle,..-do In,site9 as_ 	,,...,_,.... _ 	
..., .,,,,f_7',--CISMO--;01SISUBUIÇ-AO'S-d.Y.•:„.„-.....„ ,._, 	. 	,...„. _ 	

. ' --- " - --*- - '-' -- ' . Q' ei-i&r Oalli-iii!-S/A.--)<-- 

.: . ' -.."' )-4- -----,d-'4‘-.4- 	ç3 da mr.i.WHiSÀ-.C-Ltii0ti.s.,. 	•iá.S.-Máigg_-.5..d_g--', 	' 	- 	' ------í-'131-i-61[51  EB-il.'  Áls'-',.. ---, 

ili-ç' iiés.:'Aii'ÇcSbisSiio--.,09..-1,T.I.é,.itiii.111. dítSiirketi_tei.a.n.s,:,crq).i,i,inere.o, ,9..0., k:_go.::91, ,,_.1.i 	
'-'...-°31d12035.'i."-;;...g-V-A'-'4-:4?---.¡,Ã.'g-'4,4';-¡;t"-Id'°¡.''frg-',.• •-:'Pi;-11"B.'";;-'1'd'ér,:,;-'"-9-1-i'-i'Yil-°'in-MPIrãe

-'?I'Ô'i_C-'.,'.1'.'.-4- IgNàt'';''á2C'sN.liji2`61 'à-2 :gfá.  X Z r, -.,'.̂-é-',-5.1?Z,:: . 

	

..'dà,k:Ft'0•:-à5-in-Aie...-,1'0,'3-bi-.-''... 	1 	.--.,?';g727.;-,yir .112,n-Z-51¡-rkAtlit:t-U-.,4¡¡;:,,?
"1.;.i.j,Vp.4,,,"0DP4A. -'-,(:.,b.ie.t.,'i-g.ré'.e.-ãá'-Mis.-0'....6,Wü..1,.. 

.. ,-éryi,.;.0. --,e...._-  o. e....v.;,.- -; .,...,- 0,,, a4iiübs2,,,to.jâh~,do,Ts.1 -.- 
valor de 

' 	''' ,1''''3'-1, ,'1-'..9iPl'.--.' .- ',Vg---'-',1-4., -itâk,,,-.1,  =i.:.-air.ii.- 	
- - . -. , . _ .fid& Mi[niiids-dè,LT",,;ri-in4:projqd0,T,iti,r9i)55,,ss'idelejp..!-0,,,:g.:.,,,de ü-' iárjt:r.sn'i  C‘ánéii‘t4i2.S-',Orjaiiiiiri iàraiS's'iit.--¡,54;,diejr 

- -,0."..,-9„,,„,a0:,...47-4j:-,1-,c0,.ç.ii0.¡••••,,,,O.y6:0-gi.WOXp 

44;-"Iç.- 6' c' - l''''''''''''''' ,- 'kl'ii99'Nobãoa,-Aí9;20,6,-_,,,,,..0.4,-;:rè.,,,i,,s,,,,,k,54,,,,,,0-0,,r,5,,,e„,,,,,,..„...,,,,„,j,.„,,,,-,t,.,-,.,,,,,--„,-.,,te, Át2g204 ,ínzpde-  ,,,o,,v-„,_,-  5ezr. ,,,, 'jti5rgü'''ãi-, ,:.;',-,5.'..::;%1;';áiÁi•-.1);2 1-di-‘44-2.LEz',%7,- 

.. s-.)„,,,,,,,,,,,,,-,,  ., --d 	Casca  - • --- .---,, -,` ' -e-. .dre.' -,i*,.. 'ég:-ti'éé t,t- Li,i..44-lbli-c4, 0fçl..g.:9M-- 
loSÉ,de 

,,, hz. .50 	'1°-,,,-,r1-;-ísp.. '-'13.'-id,::-_-_4',..,d, ,.'9.,--,_,Lt_ls,"1.,a._:,,,..„..resj,ee.. „...,,u5:,,,.._"'..g.,_i...:G..  e i,....I.t:ri.  ,A:10,si..1,4i--iÁ-,;,,,,s..,,  ac,,,,v1200i,a~„,... .60..1.,  ':&'i-I''•1,11.'',.1•'E-6.1-1'''P---11':'•éi'tii-';'éda.-'4r6'-i-diiSris";•riff-----idEJ-s'arril;:..,•,,,°-.4,-":',,,,,,,,'-lilir'm'G,„,'„,',r6f,r,'GE-:1'5Á'riçii@iiirí-;”- ,Mé'"Aii-::4:álük,1"Kiti-''' 	';'16"4/.12/29°1'  -' - ':''''''''''''': 

- 	•-•---41%,  -,'" - ,,,- --- - .- 'dg digg','Igg,d,g"-4.-:SE.OgMÃÇPQ.S,GWAIS '.,„4, . 	

:i,..:‘,:ik..sé:p..05,6à,-.:::•:4..."tè...:cii:".'::-ái,:,::::,,..¡iikktd-..s4i-isS•êg-Sso dé•-4Jiiiiú-f..F.T.A 	-1,6'•-ç- '' P 1̀9 Pí'' 6::  --2.'"---  ' ----''..` . -- .- $3:45 2-"';',-,.'3"  - 

data a, pd cenciitidlato 

 - 	cV1,5.,..P411-?9°.-'1.--,- 	- --6'¡,--,Ci-. ._éãá'i,---Tri*s,á-40-..',;"-Ibilid'oé,..-- , .i -.,,, ...„'71. -1'''''''''"?' 	'''• 	- 
' .-.'s-g;g i.g.gÉ"---•`Q.453.-'-W•4-'-'•'.2'''-'àjà&-, -‘,.ç'F.Édér.--41;%.gliiiS'sãti,Ãs iddit_;-.,..i-N4-~,S,;,?-1.-,ze!s:,..,  

toIftias 
ats As 

.- "o"i' 1"n"  •• ---' ' '-- - '  	-
eif - mitéiMs denornmada...Tass_PL„A„,,,,,,,.o.b,d,,,,,,, ,..,„„-, ..

,„.....,.wib_niwiddm,p,opos..5:3,9, 

'-i-aSS'illediii iii-Slis-dos-deOsi.tos,-igt. g,.. .,_ , -„, 	.. --..„,mó.:,,,. • .7v.-- "j',-_,..„.i.U.;;;,,, .........„‘„,um 	_. 	....., ... _ c,iiii,.,.,,,i.  

onzonte 

- - • ,- -, - -,--,---- 	,-' ' •,,,i-..,ii,f0Slivi,-pr..rwitsal- go „sag., Mg„. 	.„,....4.-"de,cps. Is 	,,„._ X'_.....j.;3',-ç9._da,... 	g ,, . ., 

sistema & 

q 	,i,  .... SM.' .,,d' g'. .̀.ç'g -.,_, oà..,,,,,i, ',,á-r -, 	ijia,,f,i,¥tn -,-4-iiãíiktá 0-di-0.0,1101/4t ,,,  ',_.::.  

fr 

 de 	""3-1'g'-''ne''' 
tapas

.' - -',-' '1-611-Sdá-t,d_Mdggilg-'diáfiaiheixt.,i,,I çg-;--,  gi-hsid,d(0.,,,,gys!?!.cplgg ,,,.,,,,,,aNk2,4.11~.':gli3.0 d 	

mi,,,,t;,6::irrie:,,,1:‘,•:t.i.g..:.à:,.i.t-áfit,„P.:::6,...,,,,,,,•:s?,,,:i0.1.n.:...É.3,00....;:.:,-iii:,:â.idI.,iii::"...._:Séio.i:n:è,y„o..::::.1r,:,n_s3.,,:z:'..g,:i:ii1:::te:_i.::„..„1!_,:nil.;::„w1:...,,,,,•I'':?:.;-11-........,:9,': 

,;:'::'::::4.S114:-:0';75 8-1.;8:89(:1,.'"--4;11:;54 ;j-ã'-W-1:árf::1:. --:„.,.'9 :-  

1 	Liii-ide-,1,4'03ó3,7,0,4,,, r.,t,,,..,,,,,, ,,.. - 	- 4i.: ----- 

' ---. " ' ---• '" 'ió -6.,6--Rowd-,,,,,àd, ..dg á.g-q4:•S. eme l0  • 1.1,- 1,a -.um-  er.sus.res , . , . 	, ._,.„f„ 	.dob,i,,,,....p.,,,,, .„,..„,„ 1„0,3,1,0,i",., Q v s 	, 1 . ,,„_,.. ..... , .,.,„ _ . _ • .. ,  _,_,,,_,,,,,,,,,, La , tis., . 	valor-_, •-,-,-,- - • -:_d„,.iistg,,ii60~,áá-, ,,,,,-,-Kg ass -.---.,--13e1W,W-00~wec0., ,V.'',.';'!'"-'-'';"l'Ic-,vr.i'-----  'll'ei,á'',..',D,51:{::: i;,..»(;"É'..:00::çi.:..5::::"11.,6,:s,....,'',..a0,4_¡:::aiii:o.f:::,,Ii4,0:::::.,d.::::::::::071çZ:7D,:i':iFâia.i6"-'14  ^ . 

"i'."i' -•,"--''''''',-, •;,.;¡•• ,-„,;,- -,,,j'ao--ãá'.d.'è -jéi.'5.10skt -tát.05diSiftQldge,QQQ? -S,..'-~QQ.T.S",  _.-. g -Q. -, .,,,..„-.,--.Ü6980450/.000k„regki.," ..-. 	'rliá".."146, -'el-íílõr*-"I'ïia'-'D"'°'i-4V.1.4ü.ls 1-''.16-'6*I'B  
dSç!i!--,,i0.4.1.,gb.,,,,i-- ,-"''''-- 	""--" 6 - - - .--1,5i.11,51ids-al sti-íiaiici..'",dgS,-,ret-ini,„1-jistrib,Mção,..S?,k. ;,.._,-... _ ,- -......-.. - -.....-_,,i...,,t6éto-f-~. 

- ., •is  `,,''','"..,-; , n,"' a, „.„--L-  - -T,.- 
 sim-liónimál-pinsno: vçs:QS,-..,.„_-s4-_-,Fshtin1spgq,. e, , , -„,... á‘,.....„,„..,...,:,'"„ '-:--'. „ _„,.?_iii"..„,;:.S..g: . 

Con 

 ,..(eiíssi fii,..iiir.,;gis',. á.-,-.9".'-',-,....,,,....).,-, •_'2..'. PCid-,--,-.á_dx-ii u• -  -1.0,5-1,:.-4.?,-.1-ifo-0y...0:7ç!flp.:-.;,_0,b,jt9...._,,.,..Co.:bertu_,_..rlt....,rro.,.i.g...1Õ.3.1.7.;,q,ja.,,iio.. ....-,,,,nin .. -..,Ç.- 

''''': 	-',C i't'rk-à '-'1,'4,-e  3à-  74'.?r 	

Urt

5:7,...e,-:-R:41à:::-7,0-,:hi... diii:?_1". .t: r_,.  , , , 
,i7txlit-WrÕ'DÊ,CONSirtSio4 ....,, . , 

.11P -.., .,., OrMatri9:•Jgiáig-,f-d.v.,,..._ . ,.i.  •. 	página
- aosgosam Ele coa

s .....ii,  rá,,,,,..u,,,,,,._ 	
- 1_,..--s-_;'-'..? 'ios:--"':kW,7,--44: 

Pih-::::!;;;9:6';,-b--::  

aSo 

 
lo 

 . 	d,„‘Ig.04......,;drii..à;.sit..„:¡,iiieldj% ._¡.•,,,,,-t.,,,y, ,,._,i... :,,,,)  -•-i,,-1,,,,•,,,g,h.,i ,-,-çál...,Hiif,d,v.,,..,_:..,,,,, ,,,p2•••,,,to,..5,,,m1705;-,t6S1984"qtr9p.a..4-sigull,),:id:p.,;g,pp,g,:.,-.... ,,,,,,i„.;.,6,iïài-,xi-má.,,  
-0!"Q;llY'r''",P.„,•,-,"-P,t.'  '1---,,iti.j-2,ibil neitil--e.g:tadulátiSs ,:..,PQ?„ -ndg--'0 Q.g.:  - '41  - ' - - --,,P.!"f , ,'"•••=.-Nljt6„-~de:CssOS,,-- 

,: - - 	-- -- -notospffotiglikniss, slossepnos.0,,. g _Tê'? '4? . , -, _ _... , , _ _ .....„,..... ,^„..,- .,..,,,, 9, 	• i!, _ 	, , , _ 

	

. 	Urri-Si..—..',-.'g---°_:E,A0S -ç"'-""-"'i'','-ib• --'1'7'ill.--É(.;S:i-‘1'"o-''a,.."';',1%elié't_,A-1-. 'NI- '--.9),,y;d9r:-''''éiii.R ........ 	.-s.Â, • - 

 

	

,-.:tsiilte'.9iítg,.âQ.Q.-.1,6,,1!""-"''`'--''','-í '-'- iif-'-'-'-'1i-4,--,é0...-4Q.-.'516à6-stiii-v,d-di-~F..grOg'dg l'_'•:-_-'!V''.:eti.gjAMIs.71-5_Ii';' 	 - " 	-;.'4?•biM03-.1  PgQ4 '."6-.6..-t7i0ás?02E'4'• ‘"I'e,R54?';  '•g• 	-i6-d'éMiiiikti,,IÁ, --' - - 
, - . ---'FictliÀT0A50N-ns-10.-0_:51,2._997,.1. ,..„„----- 

''-',,,.C. a-,;,-, -,,,,-p,.,..41iv‘At)=.0.w d..,,,4,:,0O,.r.19i,Ará -i.í,t1t 'A-á 	 .:::ik•..-.~:e07.0.çmt:j:T.V. q,i9;°-  5 i:- 

. ---.1.éi" ,6'''".,-,-.'' -----r-  -"' 	'' --. " ---d.,-,-C ;,,, (..tp- .,".-.,ii,.'hokti.ip"': ,.--- .i.,,i2do:".i`bàxri:is±S.rup'Agog .:--1. ,à,,,.0,-,u,-,-61...,-,GZieix., 	M 	.„... 	., 	.- - • - .,,,,,L • -i -- "- ---1--  -- - d,•• •,-,. _ 	g.., -- • -.0"-'".. -1::;2-7(. d'7--...-6,.:,b::::-d,e12:1::Up.-...0.::::va6'"":,:::::::"98.14:7:::::::5::-P:::":".  
-''''-'i,`•'45&''''-in-4-',:"'!"--"‘"9',AndP-X' "1-iiidiáiii-eCijid,.,-.Q-t-..i-bija,.-!M--áetie.Sionf2573;1-;(-V,sfflpg,INg!tg-QQ"...,..e.---....-._,,,,,,,á' 

de 
 

	

SIMc,,,, d 	g, .,•,,,,.,. 9- .is_iii.@,,,,ms ti,A,,..,d.,;... 

--.---'-- 	'is•,-:- -sl'i' rág-.--  fQ l'-dd'ggÕ'-55 ‘1'-''''''''6:4°411-' 6''g" -':'--"3-S-"Penn".  -• - '''" 	 CEP:34à19043k'•.'eg.1.•1;1°-^z9",'• 	
- - ' .-=457001Ó6-5-4?.P.site.s..teriiiggp,i-eloiça.p5s,A,p,rie. ,e,46„.„,,,,,,15„!..:_.,,,,,,„,-f•W-M4440V.1:ÇtiçO#Y,Inz--,-12,'- 

' '
o 

'''''°4'1",?,'.62".47--'-fi:24'''.'`."'s'''-';?-~''.-'-'-`-'..'-'1,trodi:;'-'0:',,Lg-ielei°,22:tt.t4:-,1/J057,1-54,-,Nio•-,,-,--..'-'-----.,-,,,, 	..,,,--4----do,-si,Se.:,god,------Zu!. g.22,,dtwi..tw,,ii.e. 	W...--,Z,su-Oginiatua:-,,DP,.. ..,„„..,-.-15,1...,,,w-,„mem - 

, ..- 	,. .,...,,,,,a 	da 	_ . . .. u Nona. 	,,,n,0,,,-., ,,,9,,.t...1,,Ne,,;,... Tc".. 'is''.i.-, E,..3,"'Isri• ,i*''oõs.%1--'Ás,,,,4cr;i•%'"''Ir-¡;i4m.9;r I''s
704 	bJeto 

A91  Kj  ...Am.,:''''. '"i,t--- á;.H.---2-aál-  ' ,.,,,E- :!-dPrloin6"S-,11J534°'7..--01.-k-'93'''''',r-6-c":::2,3553,°",i'116/,k°- .&ort4Y-7.j0!.7-.5161:1-`t -:;Iri-ia_r;i7112:3'216*.'*--''''- -4-'i.68::4(199Écab_.1-°6147»:•,:3/A!'1:D.:tf:r.:?:741:t,09'iriptit. '" 9'.':.,'-:•-';':16X.. 5-t.:13:i.- - -,-'-'nts6ti-hs -1Fgi.,-,,,,,--- 	g.".,SI,'""'„ -̀  id,,ágs.,,pOns-,,---.,,--- - _ ,Gbír¡-.,-",:s,,..gao-ElescóMgo;-, ,•..5,,,,,L,,i  - -~disj...,- _ . _.„. , ..--„,-.,...,,,,,,,,,....,„, . , _ . .•._ ,,, ....6.. .,,...,-,,...„- • -,,, ,.- -._,W,:F„tm,14t.  ,M,.in‘g '-}55'-'.  1  - -"‘ .-- 

.1;:artigp'  1.'":;:ipcisot .1_11,.171,1.~..:6,aárprei..- ._,:sri",...~,_ 	

-S.,.",-...  ~' - 	I ;MAL.- ---- ,PO. 411_ _ _C--A,•11R33Ar1 A,s"v„.e.f..„,  
...,„:11M(1„1,,Ig,,-1„,,S, é,,,o'.:;-:,,,,i,st..ii,„:n‘PotSiiss.r0Qb,(•Q&_gt ,_.'_1;„é,%,"4.:;atiri, ,-,:íe,,,,,,I,J,_1.4Ç.,,91.,22,  .,,,,,7%,._ .14:dislrï4ftáCS:,?.4í,_._,.51-...,:li,n "":Fd:d._.P"9 ;;;,,,ir:1111:ip;:-!crr.r -r?" ).1-_ls':=,---  - e..-'e'r  • - 	-- -- -É 	 á'- 

ár 

....-...,,..-órite~10.,...os:U ulárei 	

._dit. -S,......
Ce.,,- 	 - ."' • 	 ..,r,,,,,I•f 

' 	 1,,'"W-1'  d 4""t.''-,;,..,..,.. - - -.,,lá CVM .,t'l 0'999,•"-  ' -.19f.,,,'-licficitngktó -"..:Etlys?- 0."?''Ilm..,,Ã;i:, ii, 3st 4s-da ...,,,,---..... ...--eyw... -15-5/do 	, ... . , , _._.„...„.,,,.„,,„,,,,,o,,,,,,,,,, 	. 	
0417 	- 

s..„1 
	 • 



1 



Ir-,'  
CODBAIG 
Cempantla de Desernehimento ~mica de Mias Gerais 

CODEMIG CENTRAL DE 
CONTRATOS 

RE5,514) Ni 
• 

RUBRICA )2,  .0It 

1 

Considerando que a proposição contou com justificativa técnica adequada e suficiente na 
conformidade da análise técnica que a aprovou, 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - 
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900 
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.b 

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — LOTE 3 , COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA FIRMADO EM 04 de dezembro de 2007 —Registro.n°__ 
2274 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-
CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.791.581/0001-55, com 
sede em Belo Horizonte/MG, à Rua dos Aimorés, 1697, Bairro Lourdes, 
neste ato representada por seus Diretores Presidente Oswaldo Borges da 
Costa Filho e de Administração e Finanças 	Marcello Lignani Siqueira, 
denominada CODEMIG, e o Consórcio formado pelas Empresas 
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SIA, CNPJ 17.262.213/0001-94 
com sede à A-Venida do Contorno, 8123, bairro Cidade Jardim em Belo 
Horizonte/MG, neste ato representada por João Marcos de Almeida da 
Fonseca, Identidade MG 487.767, CPF N ° 204.157.376-72 e Bruno Villani 
Longo, Identidade CREA/MG 21021, CPF N° 160.512.976-34 , VIA 
ENGENHARIA S/A, CNJP 00.584.755/0001-80, com sede na TRC SAI/SUL 
Trecho 03, lotes 1705/15, Setor de Indústria em Brasília/DF, neste ato 
representada por Fernando Antonio de Paula Castro, Identidade 
M.1.112.117, CPF 176.228-756-00 e CONSTRUTORA BARBOSA MELLO 
S/A, CPNJ 17.185.786/0001-61, com sede à Avenida Portugal, 4851, bairro 
Itapoá em Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seu Diretor 
Roberto Gonçalves Penna, CREA 15.609/D- MG, CPF N ° 176.262.776-00, 
doravante denominado CONTRATADO, 

Considerando que do edital da licitação Concorrência 05/07 consta expressamente em 
seu item 19 que as partes poderão propor e aceitar alteração do projeto, metodologia e/ou 
especificações, com a devida justificação, 

Considerando que a CODEMIG encaminhou proposição de alternativa de modificação e 
locação das fundações (projeto, metodologia), 

Considerando que a alteração proposta não desnatura o objeto contratado, que continua 
o mesmo, embora modificado e que a qualidade fica mantida, uma vez que as alterações 
propostas e aceitas não mudaram o objeto da contratação originária, 

Considerando que as motivações integrantes da justificativa apresentada resultaram, 
dentre outros fatores, da impossibilidade de mercado relativamente a disponibilidade de 
equipamentos para execução das fundações com a metodologia inicialmente prevista, bem 
como dos tipos de solos encontrados, caracterizando fatos de conhecimento superveniente, 
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ICCODEMIG 
Carepardtia Desemohfirrento Eowbenice de Minas Gerais 

Considerando que as alterações foram processadas e aceitas entre as partes, tendo sido 
executadas em face da necessidade de cumprimento dos prazos contratuais, que 
permaneceram inalterados, 

Considerando que .o regime de contratação demandava das partes a adequação dos 
projetos, planilhas de quantitativos e preços, para os fins de apuração das diferenças de 
preços entre a solução técnica integrante do contrato e a adotada pelas partes como 
solução construtiva, 

Considerando que os estudos e alteração dos projetos bem como seu planilhamento 
(quantitativos e preços), tendo em vista o volume das obras e serviços contratados e sua 
ocorrência no curso da plena execução, demandaram tempo maior do que o 
contratualmente previsto, somente agora concluídos os trabalhos de adequação dos 
projetos e ajustes das planilhas e preços aceitos pelas partes, 

Resolvem, de comum acordo, com amparo das disposições do artigo 65, inciso I, letra "a" 
da Lei 8.666/93, em decorrência de modificação do projeto e das especificações para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos, aditar o contrato firmado em 04 de dezembro 
de 2007, registro 2274, decorrente da CONCORRÊNCIA n° 05/07, Processo Interno 
265/07, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Constitui objeto do presente aditamento a modificação qualitativa do objeto contratado, para 
modificar a técnica anteriormente estabelecida da metodologia de fundação do Prédio de 
Convivência que fica alterada para estacas tipo hélice contínua de igual capacidade e 
Prédio da Secretaria 2 que fica alterada para fundação composta de estacas escavadas 
tipo barrete, hélice contínua e estacas raiz, mediante a modificação do projeto e 
especificações, para melhor adequação ácnica aos seus objetivos. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Em face da alteração qualitativa objeto da Cláusula Primeira, as planilhas de itens de obras 
e serviços foram adequadas à nova solução construtiva, com o processamento de 
acréscimos e decréscimos de itens e quantitativos que ficam consolidados na 	nova 
planilha de quantitativos e preços para o contrato, relativamente às fundações, que passa 
a fazer parte integrante do presente aditamento, independentemente de transcrição e que 
consolida os serviços, itemizações, quantitativos e preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Em razão dos acréscimos e decréscimos definidos nas cláusulas primeira e segunda do 
presente aditamento, na conformidade da previsão do §6°  do artigo 65 da Lei 8.666/93, 
para os fins de restabelecer o equilíbrio econômico financeiro, fica acrescido ao contrato o 
valor de R$ 19.269.162,40 (dezenove milhões duzentos sessenta e nove mil, cento 
sessenta e dois reais e quarenta centavos), que representa a diferença apurada e devida 
pela CODEMIG ao CONTRATADO. 

CLÁUSULA QUARTA 
O valor referido n 	lausula Terceira será pago acrescido do percentual de 8,06% 
correspondente ao eajusta ento contratual ocorrido em Maio/08, que importa no valor de 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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AtCCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Ecanimico de Minas Gerais 

R$ 1.553.094,49 (hum milhão, quinhentos cinquenta três mil, noventa quatro reais e 
quarenta nove centavos). 

CLÁUSULA QUINTA 
As diferenças apontadas nas Cláusulas Terceira e Quarta, resultantes da apuração de-
acréscimos e decréscimos objeto da adequação dos projetos e planilhas, bem como do 
reajustamento, e que totalizam R$ 20.822.256,89 (vinte milhões, oitocentos vinte dois mil, 
duzentos cinquenta seis reais e oitenta nove centavos) serão pagas em parcela única até o 
dia 30 de abril de 2009, cujo pagamento/recebimento importará quitação plena, irrestrita e 
irrevogável na alteração qualitativa processada e objeto do presente aditamento. 

CLÁUSULA SEXTA 
Permanecem vigentes e inalteradas as demais disposições contratuais no que não 
conflitarem com o presente aditamento. 

Estando justas e 
teor e forma e p 

cont tadas, as 
só efeito 

artes, assinam o presente aditivo, em três vias de igual 
presença de duas testemunhas. 

1.‘-k) 4‘, iN 1,11 	n 	At A 

C 6NS"i"-it T‘i) 	4ádéA ‘MELLO 'SIA 

Testemunhas: 

1.  
Nome: 	Utc(4n' Yu....eorwvo,c)7N:Tawda, 
Identidade —FF 	z. 

2. r 	(-7  
Nome: s-44--
Identidade/CPF 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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via t) BARBOSA 	
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

MELLO ADITIVO 

SECRETARIA 2 

DESCRIÇÃO 	 UNO. 	QUANTIDADE 

il 
6," CODEMIG /14LDErseVAI 

' 	VALOR TOTAL 

irrel.'."„":.zE 
cmarm kr.: tme 

ITEM 	, VALOR UNITÁRIO 

1.0 	SERVIÇOS TÉCNICOS 269.682,34 

1.1 SONDAGENS MISTAS m 443,04 226,16 100.199,70 

1.2 
_ 

SONDAGENS MISTAS EM ROCHA m 26,05 1.641,69 42.766,02 

1.3 SONDAGENS A PERCUSSÃO m 902,45 140,41 126.716,61 

2.0 FUNDAÇÃO PROFUNDA EM ESTACA BARRETE 27.694.652.21 	' 

2.1 
EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO BARRETE DE 2,50 x 0,70 M , ESCAVADA EM SOLO DE SPT ATÉ 
50 GOLPES 

rn, 10.651,20 1.342,59 14.300.173,96 

2.2 	, MURETA GULA DE CONCRETO ARMADO m 814,06 566,87 461.466,19 

2.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO Fck 20 MPa PARA AS ESTACAS BARRETES rn. 10.188,55 464,53 4.732.887,13 

2.4 MO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, SOLDA, MONTAGEM DE AÇO CA-50 SOLDÁVEL, INCLUSIVE FIXAÇÃO 
DE TUBOS DE AÇO E IÇAMENTO E POSICINAMENTO COM GUINDASTE DAS GAIOLAS DE ARMAÇÃO 
DENTRO DA ESCAVAÇÃO DAS ESTACAS BARRETES 

kg 502.822,00 9,89 4.974.920.87 

2.5 m 

EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN 250 MN, INCLUINDO: MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E PERFURATRIZ 
SERVIÇO DE UMPE7_A 00 TUBO 0 250 MM COM USO DE TRICONE; CORTE DE CAMADA DE CONCRETO 
DE H O 1,0 M, E ESCAVAÇÃO DE SOLO E ROCHA ALTERADA, COLOCAÇÃO DA ARGAMASSA E INJEÇÃO DE 
ARGAMASSA 1:3 

4.673,76 57828 , 2.702.724,47 

2.6 ARRASAMENTO DE ESTACAS rrt.  

o?' 

603,82 

13.846,56 

478,08 288.674,27 

2.7 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE INCLUINDO TRANSPORTE (= item 1.2.9) 16,88 233.785,32 

3.0 BLOCOS SOBRE BARRETES 2.690.434,70 

3.1 LASTRO DE RACHÁO rn.  107,12 101,17 10.837,76 

3.2 LASTRO DE BRITA or. 35,71 98,74 3.526,01 

3.3 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK > 25 Mpa (=item 1.2.1) m. 2.900,60 437,28 1.268.385,97 

3.4 FORNECIMENTO ;CORTE E DOBRA DE ARMADURA EM AÇO CA-50 (=Item 1.2.2) kg 189.038,00 6,46 1.221.185,48 

3.5 

lio
3.6 

ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS (=item 1.2.6) ny. 4.280,65 12,88 55.155,87 

APILOAMENTO DE FUNDO DE CAVAS E VALAS (=item 1.2.7) 

(=item 1.2.4) 

m. 714,16 13,91 

317,67 

9.936,82 

11.344,14 3.7 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO rre 35,71 

3.8 

3.9 

BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE INCLUINDO TRANSPORTE (=item 1.2.9) or. 5.564,85 16,88 93.956,93 

REATERRO DE CAVAS (=item 1.2.8) m. 768,77 20,95 16.105,73 

4.0 FUNDAÇÃO DIRETA 'EM SAPATAS 2.008.798.59 

4.1 
EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO BARRETE DE 2,50 x 0,40 M , ESCAVADA EM SOLO DE SPT ATÉ 
50 GOLPES 

ITO 320,97 638,91 205.071,16 

4.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO FCk 20 MPa PARA AS ESTACAS BARRETES or. 320,97 464,53 149.099,38 

.., 

4.3 
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, SOLDA, MONTAGEM DE AÇO CA-50 SOLDÁVEL. INCLUSIVE FIXAÇÃO 
DE TUBOS DE AÇO E IÇAMENTO E POSICINAMENTO COM GUINDASTE DAS GAIOLAS DE ARMAÇÃO 
DENTRO DA ESCAVAÇÃO DAS ESTACAS BARRETES 

kg 21.377,00 9,89 211.504,04 

4.4 MURETA GUIA DE CONCRETO ARMADO m 72,49 556,87 

101,17 

41.093,82 

4.5 LASTRO DE RACHÃO ro' 214,77 21.729,18 

4.6 

4.7 

LASTRO DE BRITA or. 71,597b 
...."----...,_ 

r" 	98,74 7.069,16 

ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS (= item 1 rrt* 

i 	à 

11296,35, ' 16,88 200.858,26 

4.8 APILOAMENTO DE FUNDO DE CAVAS E VA 	„... 	1.2.7) ii 	\ 	\ 
/ 	.„, 	id rn. 

, 	
1.431,79 

, 
19.921,90 

000003 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
I CODEMIG £1,, "IBM C 	 DUMAS 

ANDRADE 
GIME RR/. er 

ADITIVO 
SECRETARIA 2 

Czarte.r. ~te DtilensdA 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNO 	QUANTIDADE 	VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 

4.9 REATERRO DE CAVAS (=item 1.2.8) m. 7.735,84 20,95 162.065,90 

4.10 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE INCLUINDO TRANSPORTE (=item 1.2.9) rrr• 5408,71 16,88 91.320,66 

4.11 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO (=item 1.2.4) rif 71,59 317,67 22.742,28 

4.12 FORNECIMENTO ,É LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK > 25 Mpa (=Item 1.2.1) tri. 749,90 
... 	_ ._ . 	_ 437,28 327.91927 

4.13 FORNECIMENTO ,CORTE E DOBRA DE ARMADURA EM AÇO CA-50 (=item 1.2.2) kg 75.382,00 6,46 486.967,72 

4.14 FORNECIMENTO,COLOCAÇÃO E DESMOLDAGEM DE FORMAS (=item 1.2.3) rn. 708,00 86,77 61.435,84 

5 O 

5.1 

FUNDAÇÃO 

ESTACA 

PROFUNDA EM ESTACAS HÉLICE CONTINUA PARA LAJE NA PERIFERIA 

m 250,38 253,17 

134.121.09 

63.389,49 HÉLICE CONTINUA 0 40 CM 

015.2 ESTACA HÉLICE CONTINUA 0 50 CM m 115,56 333,86 38.581,19 

5.3 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO Fck 20 PARA ESTACAS HÉLICE CONTINUA 
SLUMP (24 ± 2 CM) 

rre  54,15 398,13 21.558,96 

5.4 
FORNECIMENTO,CORTE E DOBRA DE ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA ESTACAS kg 1.385,98 6,66 9.236,17 

1.355,28 5.5 
BOTA-FORA 	DE 	MATERIAL 	EXCEDENTE 	INCLUINDO 	TRANSPORTE 
(=item 1.2.9) 

rit. 80,27 16,88 

60 BLOCOS E CINTAS DA LAJE DA PERIFERIA 208.759,09 

6.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK '25 Mpa (=item 1.2.1) m. 107,74 437,28 47.11294 

6.2 FORNECIMENTO ,CORTE E DOBRA DE ARMADURA EM AÇO CA-50 (=item 1.2.2) kg 5.213,00 6,46 33.675,98 

6.3 FORNECIMENTO,COLOCAÇÃO E DESMOLDAGEM DE FORMAS (=item 1.2.3) rn. 782,48 86,77 67.898,92 

6.4 ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS (= item 1.2.6) rif 795,11 12,88 10.244,20 

66 APILOAMENTO DE FUNDO DE CAVAS E VALAS (=item 1.2.7) m. 719,81 13,91 10.015,44 

e 6.6 REATERRO DE CAVAS (= item 1.2.8) n't.  521,05 20,95 10.916,00 

6.7 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE INCLUINDO TRANSPORTE (= item 1.2.9) rn. 1.033,51 16,88 17.449,78 

_ 

68 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO (= item 1.2.4) rrr 36,03 317,67 11.445,79 

VALOR TOTAL NOVA FUNDAÇÃO 33.006.428,01 

VALOR TOTAL FUNDAÇÃO EM ESTACA FRANKI .14.246.439,00 

VALOR TOTAL ADITIVO SECRETARIA 18.759.989,01 

o 

1C 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

ÁDEGIWEAS°  Â1(_",  CODEMIG MELLO 	
ADITIVO Elviaty RAMOSA 

carme menu *a ta 	 CONVIVÊNCIA 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNIDADE 	QUANTIDADE 	VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 

1.0 FUNDAÇÃO PROFUNDA EM ESTACAS HÉLICE CONTiNUA 1.085.003,5 

1.1 ESTACA HÉLICE CONTINUA 0 35 CM rn 	• 685,34 202,54 138.811,55 

1.2 	'ESTACA HÉIJCE CONTINUA 0 50 CM rn 293,72 333,86 98.062,20 

1.3 ESTACA HEUCE CONTINUA 0 60 CM rn 626,59 408,35 255.870,97 

. 	1.4 EST-ADA HÉLICE CONTINUA 0-70.CM  626,59 	- • - 488,23 305.917,20 

1.5 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK=20 Mpa PARA ESTACA HÉLICE 
CONTINUA, SLUMP24 +.2c (m) 

m.  506,45 398,13 201.834.96 

1.6 FORNEC. ,CORTE E DOBRA DE ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA ESTACAS (=item 1.1.5) kg 11.043,00 6,66 73.590,55 

1.7 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE INCLUINDO TRANSPORTE (= item 1.2.9) no 658,38 16,88 11.116,09 

2.0 BLOCOS E CINTAS 426.261,9. 

lo 2.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK , 25 MPa (=item 1.2.1) m. 262.58 43728 114.8;2,03 

2.2 FORNECIMENTO ,CORTE E DOBRA DE ARMADURA EM AÇO CA-50 ( = item 1.2.2) kg 19.073,00 6,48 123.211.58 

2.3 FORNECIMENTO,COLOCAÇÃO E DESMOLDAGEM DE FORMAS (=item 1.2.3) no' 1.017,62 88,77 88.302,96 

2.4 ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS (= itero 1.2.6) ar' 1.134,68 12,88 14.619,22 

2.5 REATERRO DE CAVAS (= item 1.2.8) no' 655,88 20,95 13.74089 

2.6 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE INCLUINDO TRANSPORTE (= nem 1.2.9) no 1.475,08 16,88 24.905,25 

2.7 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO (= item 1.2.4) rrO 48,88 317,67 14.892,56 

2.8 APILOAMENTO DE FUNDO DE CAVAS E VALAS (= item 1.2.7) no' 933,60 13,91 12.990,11 

2.9 LASTRO DE RACHAO no' 140,04 101,17 .14.168,41 

2.10 LASTRO DE BRITA 1 no' 48,68 98,74 4.609,18 

VALOR TOTAL NOVA FUNDAÇÃO 1.511.265,51 

VALOR TOTAL FUNDAÇÃO EM ESTACA FRANKI -1.002.092,12 

ALOR TOTAL ADITIVO CONVIVÊNCIA 509.173,39 

VALOR TOTAL ADITIVO (SECRETARIA CONVIVÊNCIA) 
	 19.269.162,40 
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laoDENG 
Companhia de Dmenvolvimento Economia, de Minas Gerai. 

Enlato de Contratos 
Extrato de Contratos 

' I. Convinio n". 2494 - anbe PREFEITURA MUNICIPAL DE PO-
ÇOS DE CALDAS X CODEMIG - Objeto: Codperação técnica oure 
as panes pelo moo de 24 lotar apotslrdeobV4iog. assinado era . 
31/03/2039. 
2. Tenso odutivo f 2437.2 - cio., ;ARTA CONSTRUÇÕES E CO-

- tvlÊRCIO LIDA X CODEMIG :Objeto Prestação de serenos de es. 
genharimpare ex.:aedo das obras de reaitilizição e modernização do 
ed sede. Acréscimo do. valor contratual deRS15.052.00 • assinado 
em m04r2009. 
3. Tern. aditivo it.  2429.1 - 	LASA •  ENGENHARIA E PROS- 
PECÇÃO S/A X CODEMIG - Objeto Prestação de,serviços tecias 
espeeislisedos de levam/a-mo nerogeofisico do Estado de MG / Ptor-
mgadia do poszo de vigéneio e CFCCUCÉDI põe 43 dias • assinado ein 
17/04/2009. 
4. Termo aditivo o'. 2431.1 - entre DETZEL CONSULTORES AS-

' SOC1ADOS VS X CODEMIG - Objeto: EsMdos técnicos paro a cria. 
çdo de toldadosde conservação no município de Jeceaba no local de-
nominado Serra do Gambá/ Coss de Pedra/MG /Promegrçdo do prazo 
de vigem, por 60 dias a partir de 28/04/09 - valor inicial de 
85239.593.00 - assinado are 26/03/2009. 
5. Tenno aditivo te 2399,1 - entre ENGESQLO ENGENHARIA 
LTDA X CODEMIG - Objeto: Prestação de serviços técni,s de unge-
asaria de- revisão ',adaptado c laboração dos projetos escavo, das 
obra do CAMG / Prorrogação do prazo de vigência par 124 dias a 
partir de 27/01/09 - valor inicial deRS2.809.201,60 - assinado em 
12/01/2009. 
6. Contraio •11.2496 - ,n4 -:,-ROSSI-REPORMAS. E CONSTRU• 
ÇOES LTD.A. X CODEMIG-Objetre Prestadio de serviços técnicos 
de fiscalização, refomm e resma risi pra, do. 12 Meses -- valor de 
RS6.350,00 - assina& em 17/04/2.009. 
7. Tenno oda,. is".1767.6 - etine.TRANSFACIL X CODEMIG - 
Objeta-Cessão de AM.O, CASCOS &r ano IMBUS e licenedeuso.  
do scifís;nue de demi ó ticade7 Proirogocão do prazo de.vigéneie par 
12 esta/rio, Minis de27432/09 	assinado a 09/02/2009. ' - 
B. Tennoaditivo e I793;1 - oure SET'LAQX CODEMIG - Neto: 
Cessão em oantodato 4e•05 Notebooks. licenças de uso de softsvare 'e 
,essdriMil-Proricigação do prazo de vigência e CACCIICCO par 12 meses 

partir de 215/05/09 • ValOr inicia de RS36.485,00 .assinado em 
15/04/2009. 

lOcrn 27 935.642 -X 

ICcoDENG 
Companhia de Desenvolidmento ECODOMICO de Minas' Gerais 
CODEMIG 
DESPACHO DE nitGAmEgro DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 
Coartencia 02/2009 
Par.o Interno 39109 
Objeto- Coninnadio de empresa es,cializoda para execução da 110. 
DIODI0,30 c rommenção do pasigismo do Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais 
À vista das informações e.  parecer dá Comissão Es~1 de Licitação 
que' bailio. unifico a declino proferida' que MAls~ o julgamento 
da inabilitação chi licitantes hifrater Migalha, Labs e lanava Ser,  
vice Lu., indeferindo os recamos odinints,rivos interpostos, man.. 
do °Migram., Inebiliteçãapebticado CID 01.61.09 pelos motivos 
indicados. que 11. hianolo~ 

.Fíc.vn uS participas ,ninvidallas pare a sessão pública de acra 
O 	das pomas de muçu derigaula pua dia 30.10 abril de 2009, OSLO 

horas.. ODC do CODIWG: 
Belo 	 de abril de 2009. 	• 

• • 	131rdliiftien..: WdeCODEMIG • 
s.. 	. 	 , 

32, TerçofeIra, 28 xle 	de,2009' DIÁRIO .;.D0 ,EXÉCUTIVO;LEGIS1.41TIME:PUBLIC,AÇÕES og.T.gRcpRos f. • 	• 	 - 	• ',1aINAS:nEFIAIS , CADERNO. 

 

‘2CODEPAIG 
Companhia de Desenvolvimento Ecoados', de Minas Ganis 

CODEMIG 
Extrato* contratos 
1.1enno aditi, 1 2212-1. contratado: Consórcio Consades e Co-
mércio Cargo Coma S/A, Mendes J.ior Trading Engenhado e En-
g,haria S/A e Saem Barbam Engenharia S/A • Neto: Obra e servi. 
çassle implantação do Centro Administrativo-Lote I - modificação do 
objeto c adequação das planilhas com acrésenno faceiro - valor de 
RS 3-575.452.80 assinado CID 24104/2009 
2.Tenno aditivo ir 2214.1- canado Consórcio Comungam Andes. 
de Guderrez SIA, Via Erigeoharia S/A e Cornam Bertosa Mello 
S/A • Objeto: Obras e serviços de implootaçâo do Centro Administrar 
valore 3. modificação do objeto e adapaidld dm Manilhas com 
acréscimo linaneeiro - valor de RS RS 20.822.236,89. assinado em 
2404/2009 

4cm 27 931779 -X 

restlição do Couvémo ti 3209.00.08, celebrado can 04/06/2008. 4 - 
Cima de Doação, datado de 03.4.2009, celebrado com °Serviço 
Voluntário de Assistdocie Soicial - SERVAS. Objeto: doada de bns 
móveis inservfveis Valor 8583.615.45. 5 - Segundo Termo Aditivo. 
datado de 313.209. celebrado com a Coral Construtora Predial Ltda. 
Fundamento TP 030/2008. Objeto: prorrogodie do prazo do ata 
de manchada dosConjuntos Habitacioneu AlcindMo Motim e Voe. 
dor Baldolno Luiz Martins. no Muuicfpio de Planura. com  ias& ein 
01/4/2009 e término previsto para o dia 15/5/2009. 6 - Quarto Tomo 
Aditivo, datado de 10.4.2009, celebrado Ume a Coai Comam 
Predial Lida Fundamento: 19 02412000. Objeto: prorrogação do prezo 
do contrato de-  cambada dos Colijas Hublimionais Bano Doai 
Alexandre c Buino Brasil. no Mendapio de Santa Vitória com início 
eus 11/4/2009 e anilina previsto pata adia 10/5/2009. 

5.127 935.641 - X 

DOOSITSAVDDOESSADY4ASYSSEIMOSIOC/OSE11 
OS OSNI ASA. 

Resumo do Contrato n'02/2009.Panes: DETEL/540 e SUPERMER-
CADO TECO UMA Objeto: Fonsecimento de ArAca CristalValor 
globakR51.808.00 (hada mil e oito reais).Doto0o 
Namentárie:24.122.701.2002.0031-60.1. Signatários: Ivan Alves So- 
eres e Pedro Martins Domino. Dosado assinala 24 de abril de 2009. 

2cin 27 935.793 -X 

OCDOSISMOSTOSSIPOSIALOSTOCCOSIVOCSOSS. 
DE YDS. COAM 

Resta do Temo de Convénio DETELDERT P1952/2079 - Panes: 
DETEL e MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS - Objeto: 
Cessão gratuita de equipamentos de televisão paro recama., dos 
sin. do Rede Minas, Incluí, a manutenção gratuita- - Dam de 
assinaram: 271t)4/2009. VigEncia: 60 (sessenta) meses • Signatários 
Ivan Alves Somes e Sonde Maio Cçlho Milemes 	. 

Resumo do Termo de.Convettio DETEUDERT N'054/21:09 - Portes: 
DETEE e MUNICÍPIO DE QUARTEL GERAL • Objeto: Cessão gra-
tuita de equipamentos de televisa° para .rtaismiss, dos sinais da 
Ride Minas. Melada a manutenção gratuita. - bata de assinala 
04/04/2009 Vigéncio 60 (sessenta meses'. Signatário, Ivan Alves 
Soares, Antonio Carlos Tardei e Gaspar Carlos Filho 

Raurno do Tenno de Convénio DETEUDERT N•053/2009 • Panes: 
DETEL e MUNICÍPIO DE CABEÇEIRA GRANDE- Objeto: Çessão 
gamam tio equipeaubs de televisão punt itniapissão dos sinais da 
Rede Minas, incluída e menuterunlo gritais.'- Data de assinatura: 
27/04/2009 Vigência: 60 (sensenta) ases - Signatários Ivan Alves 
Soa e Antonio Nazaré Sana Melo 	' - 

Resumo do Tenno•de Convento DITTEIJDERT N°051/2009. Pana 
DETELe MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO - Objeto: Casão gramite 
de equipamentos de televisão .plara retrunsmissao dos sinais da Rede 
Mima, melada o manutenção gratules -"Data de assinatura: 
25/04/2009'. Vigência: 60 (sessenta) toes, .-Signatários: Ivan Alves . 
Soltes e.Walmir Rocha Lopes. 

Resumo do Temo de Convênio DETEUDERT N131312009 . Para 
DETEL e MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA- Objeto: Cessão gra. 
tuim de equipamentos de televisão para rareai-mão dos sinais da 
Rede Mina, incluída a inanutençãO gretai. •- Dos de assinam 
31/03/2009 Vigéncite 60 (gessa) orno,. Sig.arins lerei Abes 
Soas, Antonio Carlos Tardai e Belchior dos RCIS Faria 

8cm27 935.809 • X 

CC)PASA 
:A'Aistia de Minas 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SPAL a". 05.2039/0070 -PPS 
Objeto: Presutção de Serviço Móvel Pessoal SMP. 
Piado Licitadlo: 13 de inbio de 2009, Ha 14:30 horm. e. Rua Coo, 
gola. 606 • Bano Soa António - Belo Horizonte. Edita diaponnel 
eira 28/04/2009. no si. www.copasacombe (lista: Licadcs c 
Caras/Pregão). 

PREGÃO ELETRONICO SPAL e. 95.2099n175 -PEM. 
Objeto: Medidores de Nivel. 
Dia da Licitação: 13 de maio de 2009. hs 09:15 ha Loca, Ruo Ca-
rango, 606. Reino Somo'Antterio • Belo Horizon. Edital disto. 
vel enu 28.04/2009. Mais infonades, www.coposaoontbe 	Li. 
cimo5ez e Canmes/Pregão). 

• 
PREGÃO ELETRONICOSPAL n..05.2003/0198 .-PEM 
Objeto: Tubo ern PVC. 
Diada lieltaç'ão: 13 de maio de 2009,16S.08:45 
PmPiM..606 - Banto 8ento António • Belollon 

b) da DVAP comua da Cl 394/09 de 31/133/21:09 (folha 0159 dos 
autos), referente ao recta de defesa da laudo de }alpina solicitam 
do mavaliadio do seu preço oferto,, internosto pela CENTRAL - AR 
LTDA., 
O toado da Comissão Permanente de UCDASISCS recomendando servo.
gatfflo do processo (constai, nas folhas (149 e 0150 dos duros): 
O despacho do Pratadas Juridirm•da COPASA MG opinando pelo 
revogação do mamo batente no laudo folha 0150), 
O relatório de Analise da Comissão Pername de Licitação (consmn• 
te das folhas 0160 0162) com o Imponho despachado Posados 
Jurídico da COpASA MG opinando pele minuta& da revogado do 
proc4sso: 
As ~sio,. do sin. 49 da lei 8666/93: 	. 
RESOLVE: 
Moita a revogação do processo Ilcitaidrio DVLI. 0920080394 que 
tem por objeto a prestadio de serviços de inanotendio uno o forneci-
mento parsial de peças panos equipmnentos do marca Atlas Com 
dos distritos e imitas amaiontus da Copam na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte: 
Determinar publicoção do presente ato pare produzirmos efeitos jurl. 
dlcono  legais. 
Belo Horiunne, 22 de abril de 2039. 
Mércio Nunes 
Diretor Presidente 

JULGAMENTO 
Concorrência N', DVLI. 1020090344 
Objeto: elaboração de estudos e projetos técnicos de engenhado para 
ampliação e melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto ETE Ar-
rudas. mudos energéticos. projetos básicos, executivos e demais docu-
mentos legais necessários.  itnptootaçlr da PCH - Pequena Ceai 
Hidnnelémea 
Vencedora: ESSE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Valor 
RS3.463.731,20. 

Convite ze. DVLI. 082E090073 
Objeto: prestação de servi,s técnicos de engenharia, paro análise e 
elaboração de orçamentos de Sistemas de Abastecimento de Agua e 
Sistemas de Esgana Sanitário da theu de abrangência da Diretoria 
Norte. 
Vencedora: QUALREC CONSTRLIÇOES LTDA. Valor: 
R1104.788,22. 

• 
Tomada de Preços sI. DVLI. 0920390106 
Objeto: prest,fin de serviços de IllallUICIDAD. COID fonnonmento total 
de matenait, ern vektodeira moi atendimento aos Sistemas de Aliaste-
cisam de Aguo do Deporta:ma Operacional Leste, 
Dia: 14/5120990. 14:15 loira.. Local: Rua Caningolu. 606 Térreo • 
Bairro Somo António • Belo HorizontriMG. Mi& infame, e o cri-
déno de licitação poderaon ser obtidos, gratuitamente. através de Miam-
load no endereço ivww.copasamumbe (fink• licitações), 5 pedir do dia 
2814/2009. 
A DIRETORIA • 

29an 27 035.800 -X 

COPASA SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO S/A 
CNN/MEN'. 09170649/0001.25 
CONTRATOS CELEBRADOS 
MÊS 032009 
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S - !Terno 
Aditivo re. 09.0001 ao Coita o. 08.0556 • OBJETO PrestarAlo de 
Servimos de Auditoria Dam Registro:090349 - Piam prorroga por 12 
toes. 	0589.832,03:- VALOR: RS89.832,. 
MINAS GERAIS ADM. SERVIÇOS. MOS - VI Terna Aditivo 1. 
09.0002 ao Contento tf. 06.0950. OBJETO: Prestação de Sendo, Ge,  
nds. Dano Regisuo: 27/03/03 	ominosa por até 240 dias. VA- 
LOR: até R5732.095.05. 
CONSERVA DE ESTRADAS LIDA - Coam de Empreitada et'. 
09.0003 OBJETO:Db. e Serviços argenciais pl.  recuperação do 
canal CP-03 do Projeto lalbe - Etapa II. Data Regue. 27/03/09 - 
Prazo 60 dias. Valor R3357.053.52. 

. 5cm 27 935.788 .X 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Exumo da Terno de Compromisso n°34009. Panes: EMG/SEDESE 
c Alex lánio de Jesus Folia Apolinftrio. Objeto: Coma destes= si/e. 
rentes Os atividades educativos especiais. Valos, Até G9 (nove) parcelas 
mensais de R5400,00 (qui/Proas  te/lia) édia D^,  
1481.08.242.162.4554.0301339048.01.0.602 Vigendo A punir da 
assinatura até 31/12/09. Aminatura: 01/04.09. 	. 

• 
Estreio do Temo de Compionisso o' 341439. Partes: EMG/SEDESE 
e Ricardo Braulio Gama de Avela-Rezende. Objeto: Custear despe-
sas rofeunntra.Oo óvivltlnd000dreotioom.o*nislu.- Volor Até 09 (nove) 
parcelas menkals*, 	'Xclitzentos.esina regis),Cola.Mot. 
1481.08.242:I62:4554 	.339048,01060,2.- Víg(ricia.A .0rib' da 

paelas mensais de 85400,00 (quatro... reais) cada Dot. ON.: 
1481.08.242.162.4554.0001.339048.01.0.60.2. Vigência: A partir da 
assinettaaté 31/12.09. Assinatura: 01/04/09. 

Erreis do Termo de Cavai., o' 35E/09. Portes: EMG/SEDESE 
e Dicgo Hautequeso CauJal. Objeto: Custear despesas MURO.% às 
cavidades educativos upechtis Valor Até 09 (nove) panelas tamis 
de R5400,00 (quittosenrr, meie mala Dor Ova.: 
1481.08.242.162.4554.0001.339048.01.0.60.2 Vigência: A partir da 
assinara até 31/12/09. Assinatura:01/04/09. 	. 

Estrato do Terno de Compromisso is.  35009. Puna EMG/SEDESE 
e Pedro Henrique Mudas Mina Farias Objeto: Custear despesas 
referentes tis atividades edutmdvas especiais. Valor Até 09 (nove) por. 
celas mensais de 85400.03 (quanosenms reais) els,  Do,  Ore.,  
1481.08.242.162.4554.0001.339048.01060.2 Vigência: A partir da 
assinamm até 31/1209. Assinatura: 01/04439. 

Estrato do Termo de Compromisso e 352/09. Punes: EMG/SEDESE 
e Urina dos San. Martins Silve. Neto: Custear despes. referas 
Os advida educavas es,ciais. Valor Até 09 (ouve) palas men. 
sais de RS4(0.00 (quatrocentos reais) cada Dor, Os').: 
1481.08.242.162.4554.0001.339048.01.0.60.2. Vigência: A punir da 
asshmtunt até 31/12/09. Assi,tura: 01/04439. 	- 

Lato do Tramo de Compromisso e 353/09. Parte, EMG/SEDESE 
e Pedro Henrique Azevedo Resende. Objeto: Custear deitemos retrai.,  
100 às atividades edumuivas especiais. Valor Até 09 (nove) malas 
mensais de R$400.00 .(qoanmentos reais) cola. Dos. 
1481.08.242.162.4554.0001.339048.01.0.602. Vigdocia: A partir da 
assinatura até 31/12/09. Assinam, 01/04/09. 

Extrato do Termo de Compromisso 354/09. 	EMG/SEDESE 
e Stdfuny Menezes Braga Sena: Oh/eu,: Custear despesas ruíam, às 
advidades cducativarespeciais Valor Até 09 (nove) pcsevlav meloais 
de R5300.00 .(trezentos reais) toda. Dot. 
I481.08.242.162.4554.0001.339048.01.060.1 Vigência: A IkAlif da 
anviostron até 31/12/09. Amiudara: 01/04/09. 

Esta do T.A. 	Trono do Compromisso 1. 326/08, Punes: 
EMG/SEDESE e Iam Angélica Boto Lopes Objeto: Mudar o iesponsá-
vel OCIa beneficiária  Alta Angélico que FISSO amor 'Moia Maria Bom 
Lopes, em razao.de  falecimento do renumolvel anterior, José Silveira 
Lopes, Assinatura: 24/04/08, 

EXTRATO DO -TERMO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
FIRMADA EM CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Ir, 
005/2008, PARTES: EMG/SEDESE, O MUNICÍPIO DE TAQUARA--
ÇU DOMINAS, A EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA 

BH E O INSTITUTO GUAICLIT SOS RIO DAS VELHAS - BII. E 
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DA OBRA E SUA 
CONSTRUÇÃO. que faz a •EBQ - Emprese Brasileira do Quartzo 
Ltda. pura o Centro Regi,a1 e Sánio-Anibiental Novo Horizonte, As-
sinatura: 25433/08. 

26cm 27 935.697 - X 

Secotariu de Estado de Estames e da Juventude 
Exumo do Convénio de Cooperação Faceira n...73/2009. Para' 
EMG/SEEJ e o Município de Pimenta/MG. Objeto Apoio finaairo 
pare pagina de IIIDO de obre especial izadn..looches, material gafe-
ate de escritório paria desenvolvimento da %km', de Municipaliza,  
ção Madrugas rai Role Integrada de Conselhos. no m,icípio em tela. 
Valor RS 1103000. Dotação Ongureitaria. n.' 
1531.14.422.160.41020031.3340.41.01.0.1011. Vigem,: 12 roa a 
ater da datada sua assi,nue. 	27/04/2009. 
Retifica.se  a publicação do dia 25/04/2029. pági, 41..1. 01, do 
cesso. 7I/2. Onde sele:071/2009. Leia-se: ni2/2009. 

34,27 935.719 .X 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM 
Aviso de Edital de Licitação - Pregão Eleirdnito 
ERRATA: Onde está escrita Caro Ekomeional do Carinh., 

uteia.so Cariado. Esmeraldas e Sede BM. Onde asa otcrito - CEC 
-CESF -CEJ -CEE -CEB - CEU. Lehuse: CEC. CESF, CRI. CEE. 
CEB. CEU c Sede B.H. - Onde IP.: Material de topem e Higiene - 
Leia-se: Material de Limpem e Higie,. 

200127 935.726-X 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SRE DE GOVERNADOR VALADARES 

EXTRATO DO TERMO•DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO 
84.202,I0712008 
PARTES: SRE de Governador Validares e u Empresa Som Slop Se. 
permeie°, Ltda. 
OBJETO- Forno:imano do aça ti, cristal e adoçante liquido para 
atender aos (amimados e cureis. dentes Sra. 
VIGÊNCIA:02414/2038 00004/2009. 
EXSCIMO do c...rimo s, totalidade, min soldo financeiro. 
ASSINANTES: Maria da Penha Vieira Mocha& -Diretora SRE/GV e 
Roteou José da Silvo. pela anatada 

3cm27 935.646. X 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SRE DEGOVERNADOR VALADARES 

EXTRA 	TERMO. DEi3NB.R.R, AmErrro.no.0::»!rISTO 
NPing 	 . 	. 

42- 
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CODEMIGCCEONNTTRRAALDE TOS  

GISTRON° Rítx  RUBRICA 

L 
3 .12.01 

LOCODEMIG 
CoepreildebesurnAimbEaminee•Ilk.G.1* 

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LOTE 3 , COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E -MÃO DE OBRA FIRMADO EM 04 de 
dezembro de 2007 - Registro n° 2274 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 
GERAIS-CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o número 
19.791.581/0001-55, com sede em Belo Horizonte/MG, à Rua dos 
Aimorés, 1697, Bairro Lourdes, neste ato representada por seus 
Diretores Presidente Oswaldo Borges da Costa Filho e de 
Administração e Finanças Marcello Lignani Siqueira, denominada 
CODEMIG, e o Consórcio formado pelas Empresas 
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, CNPJ 
17.262.213/0001-94 com sede à Avenida do Contorno, 8123, bairro 
Cidade Jardim em Belo Horizonte/MG, neste ato representada por 
João Marcos de Almeida da Fonseca, Identidade MG 487.767, CPF N 
° 204.157.376-72 e Bruno Villani Longo, Identidade CREA/MG 21021, 
CPF N° 160.512.976-34 	, VIA ENGENHARIA S/A, CNJP 
00.584.755/0001-80, com sede na TRC SAI/SUL Trecho 03, lotes 
1705/15, Setor de Indústria em Brasília/DF, neste ato representada 
por Fernando Antonio de Paula Castro, Identidade M.1.112.117, CPF 
176.228-756-00 e CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A, CPNJ 
17.185.786/0001-61, com sede à Avenida Portugal, 4851, bairro 
Itapoá em Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seu Diretor 
Roberto Gonçalves Penna, CREA 15.609/D- MG, CPF N ° 
176.262.776-00, doravante denominado CONTRATADO, 

Considerando que do edital da licitação Concorrência 05/07 consta 
expressamente em seu item 19 que as partes poderão propor e aceitar alteração do 
projeto, metodologia e/ou especificações, com a devida justificação, 

Considerando que a CODEMIG encaminhou proposição de alternativa de 
modificação de obras e serviços necessários à adequação dos projetos, 

Considerando que a alteração proposta não desnatura o objeto contratado, que 
continua o mesmo, embora modificadó e que a qualidade fica mantida, uma vez que 
as alterações propostas e aceitas não mudam •o objeto da contratação originária, 

COnsiderando .que-a propo ao contou com justificativa técnica *Adequada e 
suficiente na conformidade d 	técnica que a aprovou, 

Rua Aimorés. 1.697 - lourdes - Belo Horizonte - MG 
CEP 30140-071 - Tel.:.  (31) 3207-8900 
Fax: (31) 3273-3060 - vAmcodemig.com.br  
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Considerando que as alterações foram processadas e aceitas entre as partes, 
tendo sido executadas em face da necessidade de cumprimento dos prazos 
contratuais, que permaneceram inalterados, 

Considerando que o regime de contratação demandava das partes a adequação 
dos projetos, planilhas de quantitativos e preços, para os fins de apuração das 
diferenças de preços em face das alterações processadas, 

Resolvem, de comum acordo, com amparo das disposições do artigo 65, inciso I, 
letra "a" da Lei 8.666/93, em decorrência de modificação do projeto e das 
especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, aditar o contrato 
firmado em 04 de dezembro de 2007, registro 2274, decorrente da 
CONCORRÊNCIA n° 05/07, Processo Interno 265/07, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Constitui objeto do presente aditamento a consolidação da modificação qualitativa e 
quantitativa do objeto contratado, compreendendo: 

- obras e serviços de engenharia para implantação da Central de Água Gelada 
consistente de serviços preliminares, fundações e estruturas, alvenaria e 
acabamento, instalações hidrossanitáris, instalações elétricas, instalações de 
SPDA, instalações de telecomunicações, instalações do sistema de 
automação predial, instalações do sistema de prevençãoe combate a 
incêndio, instalações de detecção e alarme de incêndio, câmara 
transformadora da CEMIG e redes externas decorrentes da inclusão no 
contrato das obras e serviços necessários à geração e distribuição de água 
geladas através do prédio-de convivência integrante do escopo do presente 
contrato, 
obras e serviços de engenharia para estruturação da laje de piso e 
construção do muro de arrimo, ambos do subsolo da Secretaria 2, bem 
como aumento do cumprimento da galeria de ligação decorrentes da 
alteração da locação dos prédios e situações instaladas de constação de 
mancha de solo mole e proximidade com a lagoa integrante do conjunto. 
iluminação de emergência da Secretaria 2 e do prédio de Convivência para 
adeqUação às normas técnicas do Corpo e Bombeiros 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Emi  face da alteração qualitativa e \quantitativa objeto da Cláusula Primeira, as 
plánilhas de itens de obras e serviços foram adequadas, com o processamento de 
acréscimos e decréscimos de itèns e quantitativos que ficam consolidados nas 
novas planilhas de quantitati 	preços para o contrato, relativamente a cada um 
dos itens do objeto do pres 	amento, que passam a fazer parte integrante do 

2 
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presente aditamento, independentemente de transcrição e que consolida os 
serviços, itemizações, quantitativos e preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Em razão dos acréscimos e decréscimos definidos nas cláusulas primeira e 
segunda do presente aditamento, na conformidade da previsão do §6° do artigo 65 
da Lei 8.666/93, para os fins de restabelecer o equilíbrio econômico financeiro, fica 
acrescido ao contrato o valor de R$ 19.779.085,18 (dezenove milhões, setecentos 
setenta nove mil, oitenta e cinco reais e dezoito centavos), que representa a 
diferença apurada e devida pela CODEMIG ao CONTRATADO, assim discriminada: 

Implantação da Central de Água Gelada - R$ 17.359.942,25 (Dezessete 
milhões, trezentos cinquenta e nove mil, novecentos quarenta dois reais e 
vinte cinco centavos) 
Estruturação da laje de piso do subsolo da Secretaria 2 - R$ 1.068.261,30 
(hum milhão, sessenta e oito mil, duzentos sessenta e um reais e trinta 
centavos) 
Construção do muro de arrimo do subsolo da Secretaria 2 - R$ 420.929,03 
(quatrocentos e vinte mil, novecentos vinte nove reais e três centavos) 
Aumento do cumprimento da galeria de ligação entre os prédios das 
secretarias — R$ 37.972,57 (trinta e sete mil, novecentos setenta e dois reais 
e cinquenta sete centavos) 
himinação de emergência da Secretaria 2 - R$ 833.481,56 (oitocentos trinta 
e três mil, quatrocentos oitenta e um reais e cinquenta seis centavos) 
Iluminação de emergência do prédio de Convivência — R$ 58.498,47 
(cinquenta e oito mil, quatrocentos noventa oito reais e quarenta sete 
centavos) 

CLÁUSULA QUARTA 
O valor referido na Cláusula Terceira será pago acrescido dos percentuais de 
8,06% e de 8,97% correspondentes aos reajustamentos contratuais ocorridos em 
Maio/08 e Maio/09. 

CLÁUSULA QUINTA 
As diferenças apontadas nas Cláusulas Terceira e Quarta, resultantes da apuração 
de acréscimos e decréscimos objeto da adequação dos projetos e planilhas, bem 
como do reajustamento, serão pagas na conformidade da previsão contratual 
mediante medições mensais, cujo pagamento/recebimento importará quitação 
pleha, irrestrita e irrevogável nas aerações processadas e objeto do presente 

 

1.21t  
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CONSÓRCIO CONTRATA 

TRUTO ANDRADE GUTIERRE S/A 

IA ENGENHARIAS/ 

CONSTRUTO• BAR:9AME OSA 

ICCODEMIG 
Camp~daDalemlásolo~dellanGeraia 

CLÁUSULA SEXTA - 
Permanecem vigentes e inalteradas as demais disposições contratuais no que não 
conflitarem com o presente aditamento. 

Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente aditivo, em três vias de 
igual teor e forma e para um só efeito e na presença de duas testemunhas. 

Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente aditivo, em três vias de 
igual teor e forma e para um só efeito e na presença de duas testemunhas. 

Belo Horiz 

 

 

COMPANHIA 	 ECONÓ 	E- MIN S GERAIS- 
CODEMIG 

Testemunhas: 

1. 
Nome: 
Identidad PF 

irrÁPardo. 
ca412...1%-22 

2. "i 
Nonle: 	 • Nxce.;-AsA 
I ddntidades/C PF WkO 3 - %-ta -:-S,111- 433 431.- Lt°14 53 

• 
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MS/MT-510-G91692. 
cado no Portal de Ceinnn 

,...cpme.REssoR 4R. Meado 02 pulai, 
aaCEMIG ein,01/12/2009."•-- 	n • 

3.104 - 27995 - X 

CEMIG 

(:),S t 2 , o (') 

annegp paediante,aadmnanneist2itlig.isaix, desonado à o uperintendiancia 
de SegurançaRMItonal SSIi:targgillaSdeiátfia de Estado de Defesa 
Social. VIGENCIA. O primo de vigênciii desie OinfraCo é Se 12-(tRiitY 
meses, a contar da data de sua assinatura, visando exclusiva...e a 
abrangencia do prazo de assistência técnica do bem.VALOR:0 valor 
global deste Contrato é de RS 58.818,90 (cinquenta e oito mil, oitocen-
tos e dezoito reais e noventa ceotavos)..DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA:. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão â 
conta 	da 	dotação 	orçamentária 
145 1. 06.421.020.1134.0001.449052.20.10.1.1. SIGNATÁRIOSMau'

ricio de Oliveira Campos Júnior, César Retrato Pimenta Caldeira. no: 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
Extrato de Contrato n"449052.20.1469.09 

PARTESEMG/SEDS e VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA 
LTDA.ESPÉCIE:Aquisição de detemos de metais tipo bastão. 
OBJETO:0 objeto deste Contrato é a aquisição de dente-Cor de metal 
tipo bastão, destinado à Subsecretaria de Atendimento às Medidas Sa-
cioeducativas SUASE, órgão vinculado-  à Secretaria de Estado de De-
feso Sucie'. VIGÊNCIA.° prazo de vigéncia deste Contrato é de 24 
(vinte c quatro) meses, a coatar da data de sua assinatura. VALOR:0 
valor global deste Contrato é de R$ 21.999,98 (vinte e um anil, nove-
centos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)..DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:. 
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta 
da 	dotação 	orçamentária no: 
1451.06.421.004.4275.0001.449052.20.10AT. .SIGNATÁRIOS  
Maurício de Oliveira Campos Júnior, Bruxo Dias Viegas. • 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
Extrato de Contrato d339039.03.1462.09 

PARTFS:EMG/SEDS e STILLUS ALIMENTAÇÃO 
LTDA.ESPÉCIE:Foniecimento de refeições e lanches destinado a Pe-
nitenciária de Ponte Nova.OBJETO:Constitui objeto da presente licita-
ção a prestação de Serviço para Fornecimento Contínuo de Refeições. 
destinadas aos sentenciados e funcionários da Penitenciária de Ponte 
Nova, nu forma de refeição Administrada, confinam descrito e especi-
ficado nos Anexos deste instrumento. VIGÊNCIA.° prazo de vigéncia 
deste Contrato é de 12 (doze) aneses, a contar da comunicação oficial 
encaminhada pelo Subsecretário de Administração Prisional (ordena-
dor de despesas), podendo ser prorrogado, observado o limite do art. 
57. II da lei d8.666/93. VALOR:0 valor estimativo global deste Con-
trato é de RS 2.184.179,60 (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, 
cento e setenta e nove reais e sessenta centavos), sendo o seu valor 
inen.1 correspnandente a ES 182.014,96 (cento e oitenta e dois mil, 
quatorze reais e noventa e seis centavos). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:As despesas decorrentes da execução deste Con-
trato • comerão à conta da dotação orçamentárias n" 
1451.06.421.178.4278.0001.339039.03.10.1.0, e as despesas dos exer-
cícios subseqüentes, pelas dotações próprias a serena fixadas. .SIGNA-
TÁRIOS Mauricio de Oliveira Campos Jánior, João Wilson Veloso 
Barbosa Júnior. 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
Extrato de Contrato n"339036.11.1466.09 

PARTES:EMG/SEDS e MÁRCIA NUNES AZEVEDO 
.ESPÉCIE:locação de imóvel destinado à Superintendência de Preven-
ção â Criminalidade/SPEC.OBJETO:0 objeto deste Contrato é a loca-
ção do imóvel localizado na Av. Brasília, ai 960, Bairro São Benedito, 
em Santa Luzia/MG, para funcionamento do Núcleo de Prevenção à 
Criminalidade do São Benedito, da Superintendência de Prevenção à 
Crinninalidade/SPEC. VIGÊNCIA.° prazo de vigencia deste Contrato 
é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado de acordo coto a onarveniencia da Administração. 
VALOR:DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:As despesas decorrentes da 
execução deste Contrato correrão à conta da dotação orçamentária o' 
1451.06.122.034.11131.0001.339036.11.10.1.1, nas despesas dos exer-
cícios subseqüentes. pelas dotações próprias a serena fixadas. SIGNA-
TÁRIOS Mauricio de Oliveira Campos Júnior, Márcia Nunes de 
Azevedo. 

98cm 04 - 28211 'X 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Partes: DEFENSOR1A PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
MARCON'E MAGALHÃES E MARIA FELIPE MAGALHÃES. 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de locação de imóvel 
rasrsiinaris Pohinen da Comarca de Governador Valadares/MG. 

DI,Irrba.ná, 1A, 

AVISO DE EDITAL -MATERIAIS 
MS/MT Cranig- I) .9033400309 

Concorrência com entrega de propostas até as 18:00 horas do dia 
11101/2010: 
530-M00011 -Religador Trifásico. 
Rosana Figueiredo Carvalho 
Gerente de Planejanienrc e Aquisição de Material 
INFORMAÇÕES GERAIS 
Editais disponíveis ha Av. Barbacena 1200, Térreo - Bairro Santo 
Agostinho 'Belo Horizonte/MG, das 09:00 às 11:00 e das 14:00 lis 
17:00 horas ou através do site wavw.cemigcoan.br. 

"Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cernis Distribuição S.A. - 
CNPJ n.  06.981.180/0001-16 - PREGA° ELETRÔNICO 
M5/MT-530-G91707. Objeto: SISTEMA DE SELAMENTO. Adendo 
01 publicado no Portal de Compras da CEMIG em 04/12/2009. 

PREGÃO ELETRÔNICO MS/MT-530-G00028. Objeto: AQUECE-
DOR SOLAR. Abertura da sessão pública: 28/12/09, às 9 horas En-
vio de proposta através do sítio www.cemig.conn.br  até as 71130 da data 
de abertura da sessão. &fitai disponível, gratuitamente, no sítio 
www.ceanig.com.br. 

• 
Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cernig Distribuição S.A. - 
CNPJ 5t' 06.981.180/0001-16 
PREGÃO El ETRÔNICO MS/MT-530-G00018. Objeto: Curva Aço 
Carbono. Abertura da sessão pública: 22/12/09, às 9 horas - EDVD1 de 
proposta através do sítio www.cemig.man.br  -até as 7h30 da data de 
abertura da sessão. Edital disponível, gratuitamente, no sítio 
www.cemig.com.br. 

Aviso de Edital - Aquisição de Material - Centig Distribuição S.A. - 
CNP.' n° 06.981.180/0001-16 
PREGÃO ELETRÔNICO MS/MT-530-G00015. Objeto: Eletroduto 
Pesado Aço Zincado. Abertura da sessão pública: 21/12/09, às 9 horas 
- Envio de proposta através do sítio www.cemig.cOm.br  até as 7h30 da 
data de abenura da sessão. Edital disponível, gratuitannente, no sítio 
www.cemiá.coarobr. 

Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cemig Geração e Transmis-
são S.A. - CRIO n.  06.981.17603001-58 - Cemig Distribuição S.A. 
CNPJ n' 06.981.180/0001-16 - PREGA() ELETRÔNICO 
MS/MT-500-G00009. Objeto: CERCA ELETRIFICADA. Abertura da 
sessão pública: 29/12/09, hs 9 horas - Envio de proposta através do sí-
tio www.cemig.concbr até as 7h30 da data de abertura da sessão. Edi-
tal disponível, gratuitamente. no sítio www.cemig.combr • VISITA 
TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES (Opcional), Caso haja interesse dos 
proponentes em conhecer o local onde será instalado o material objeto 
desta licitação, a CEMIG se coloca à disposição dos interessados, em 
14/12/09, às 911 no endereço abaixo, para acompanhá-los numa visita 
técnica. . Rodovia MG 050, km 210, subestação Pimenta - CEP 
37927-000 - Pimenta/MG - Todos os custos envolvidos nessa visita 
correrão por conta dos proponentes. Os proponentes interessados de-
verão se manifestar, com uma antecedencia orinima de 2 dias da data 
estipulada para a visita informada anteriormente. O contato da CEMIG 
para o agendamento dessa visita é: Ubiraci Pimenta da Rocha e-rnail: 
ubiraci @cernigoombr - Te!: 37 9983 6211. 

Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cemie Distribuição S.A. - 
CNPJ ra.  06.981.180/0001-16 - PREGÃO ELETRÔNICO 
MS/MT-530-G00013. Objeto: GRUPO MOTOR GERADOR. Aberto-
roda sessão pública: 21/12/09, às 91130. - Envio de proposta através do 
sítio www.conig.com.br  até as 7h30 da data de abertura da sessão. 
Edital disponível, gratuitamente, no sítio www.cenig.combr. 

Aviso de Edital - Aquisição de Material - Cemis Distribuição S.A. - 
CNPJ n" 06.981.180/0001-16 - PREGA() ELETRÔNICO 

se 0 no- 	 no amo() rari ÇIISPFNSÃO. Abertura  

24, Inciso X, tita Lei 8666/91 Processo a 	1.-0004/09. Objeto: loca. 
çâá 	narisnaimazIn'anienkcede 	equifiariatunos utiliza- 
dos no lote 1 das obras do Vale do 	Prazo: 180 dias. Valor 
R$10.800,00. Reconhecido: 13/11/2009. Ratificado: 13/11/2009. Ata.; 
17/11/2009. 

LICITAÇÃO DISPENSADA POR VALOR 

Contrato n" 4500019453. Partes Gasmig x Fernandes Associados Ltda. 
Fundamento: Licitação Dispensada em decomencia do disposto no AO. 
24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Processo o' GLD-0381/09. Objeto: ser-
viço de conferencia de cálculos trabalhistas de 290 empregados de 
construtora contratada pela Gasmig. Prazo: 7 dias. Valor: RSI4.210,00. 
Assinatura: 23/11/09. 

Pedido de Compra n" 4500019367. Partes Gasmig x Casa do EPI Ltda. 
Fundamento: Licitação Dispensada em decorrência do disposto tio Art. 
24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Processo GLD-0369/09. Objeto: for-
necimento de equipamentos de proteção individual - EPls. Prazo: 30 
dias. Valor: RS 4.950,05. Assinatura: 30/11/2009. 

6can • 04-28068 - X 

ICCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico 

de Mintas Gerais CODEMIG 
Extrato de Contratos 
1.Tenno aditivo n" 2272-3 - Consórcio Construções e Comercio Ca-
margo e Coroa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A, Sauna 
Bárbara Engenharia S/A x CODEMIG Objeto: Execução de obras e 
serviços de engenharia para implantação do CAMG - LOTE I/ Modifi-
cação do objeto e adequação da planilha com acréscimo financeiro - 
valor de RS 3.107.202,08 - assinado can 01.12.09. 
2.Tenno aditivo an" 2273-2 - Consórcio Construtora Norberto Ode-
brecht S/A, Construtora Oas Ltda E Construtora Queiroz Gaivão SIA 
x CODEMIG Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia 

para implantação do CAMG - LOTE 2/ Modificação do objeto e ade-
quação da planilha com acréscimo financeiro - valor de R$ 
1.397.090,63 - assinado 010 01.12.09 
3,Tenno aditivo n" 2274-2 - Consórcio Construtora Andrade Gutier-
rez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A x 
CODEMIG' Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para 
implantação do CAMG - LOTE 3/ Modifi.çío do objeto e adequação 
da planilha coro acréscimo financeiro - valor-de RS19.779.085,18 - 
assinado em 01.12.09 

6cm 04 - 28147 - X 

EMPRESA DE INFOVIAS S.A. - CNPJ n." 02.983.428/0001-27 

Aditivo de Contrato: Terceiro Termo Aditivo ao CT-INFO-O20/06. 
Partes: Etnpre. de Infovias S.A. e MasterMaq Informática Ltda, Obje-
to: Prorrogação de vigencia e alteração do valor do Contrato. Prazo: 48 
meses. Valor: R$ 12.607,80. Asa.: 30/10/2009/ Primeiro Termo Aditi-
vo ao Contrato CT-INFO-018/08 - Partes: Empresa de Infovias S.A. e 
Minascopy Nacional Lida.. Objeto: Aumento quantitativo do objeto - 
Vigência: 05.05.10- Assinatura: 17.11.09. 

2cin 04 - 27894- X 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E POLÍTICA URBANA 

EXTRATO DO CONVÊNIO N°227/2009 
Partes: Semetaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana e o Município de Santana do Riacho. Assinatura: 03/12/2009. 
Objeto: pavimentação poliédrica-área total de 3.000m4. Valor: RS 
67.875.00. Vigencia:12 (doze meses a contar da datado sua publica- 
ção. 	 Dotação 
Orçamentária: 1471.15.452.120.4458.0001.4440.41.0.10.8 
Signatários,Dilzon Luiz de Melo, Ilaerson Ferreira de Sou.. 

EXTRATO DE CONVÊNIO bir" 228(2009 
Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbanra e o Município do Crucilândia Assinatura: 03/12/2009. Objeto: 
Pavimentação -área total de 455m4. Valor RS 26.784.00. Vigência: 12 
(doze) meses a cornar da data de sua publicação. Dotação 

tso non ,1402 nona 621.1114) Mio 8.Sienatários:  

EXTRATO DE CONVÊNIO N°237/2009 
Partes: Snatitftatiqnde Espôo xle• Dexenvolvimercp,Regi ai e 
Urbana e o Muniajno de Ur-mania. Asinatura: 03/1 009. óbjeto: 
pavimentação -área total de 480an4. Valor: RS 44.003,00 Vigéincia: 12 
(doze) meses a contar da data de sua publicação. Dotação orçamentá-
ria: 1471.15.452.120.4458.0001.4•440.41.0.10.8.Signarcriosn Dilzon 
Luiz de Melo. José Carlos Este,. Man.r. 

EXTRATO DO CONVÊNIO N°238(2009 
Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimenrc Regional e Política 
Urbana e o Município de Itacarambi. Assinatura: 03/12/2009. Objeto: 
pavimentação ozns paralelepípedos totalizando 2.884n14. Valor R$ 
103.000,00.Vigéneia: 12 (doze) meses a contar da danado sua publica- 
ção. 	 Dotação 
Orçamentária:1471.15.452.120.4458.0001.4440.41.0.10.8. Signatários: 
Dilzon Luiz de Melo. R udianar Barbosa. 

EXTRATO DO CONVÊNIO N" 239/2009 
Partes: Secretaria de Estado de De.nvolviinento Regional e Política 
Urbana e o Município de Coração de Jesus. Assinatura: 03/12/2009. 
Objeto: 	pavimentação 	asfáltica-total 	1.2041n4.Valor: 	ES 
84.445,00.Vigéneian 12 (doze) meses a _contar da data de sua publica- 
ção. 	 Dotação 
Orçamentária:1471.15.452.120.4458.0001.4440.41.0.10.8. Signatários: 
Dilzon Luiz de Melo, Antonio Cordeiro de Faria. 

25cm 04 - 27825 'X 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA RMBH 

Retifica Extrato de Convénio N" 2/2009, publicado em 02/12/2009. 
Onde li: Valor Global: R$ 13.309,82 
Leia-se: Valor Global: RS 33.274,56 	

han 04 - 27965 .X 

COPASA 
A água de Minas 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL 05.2009/0769 PEM. 
Objeto: Lâmpadas, Luminárias e Refletores. - Dia da Licitação: 22 de 
dezembro de 2009, às 14:15 horas. Local: Rua Cárangola, 606- Bairro 
Santo António - Belo Horizonte. Edital disponível em: 09/12/2009. 
Mais informações: www.copasa.conobr (link: Licitações e 

Compras/Pregão). 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n" 05.2009/0765 - PEM. 
Objeto: Cabos e Fios Elétricos. - Dia da Licitação: 22 de Jezerribro de 
2009, às 09:15 horas. Local: Rua Carangola, 606. Bairro Santo Antô-
nio - Belo Horizonte. Edital disponível e. 09/12/2009. Mais informa-
ções: www.copasa.com.br  (link: Licitações e Compras/Pregão). 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n° 05.2009/0773 • PEM. 
Objeto: Contatores e Bobinas. - Dia da Licitação: 22 de dezembro de 
2009, às 08:45 horas. Local: Rua Carangola. 606- Bairro Santo Antô-
nio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 09/12/2009. Mais informa-
ções: www.copasa.coricbr (link: Licitações e Cmnpras/Pregão). 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL n" 05.2009/0768 PEM. 
Objeto: Quiosque Modular. - Dia da Licitação: 22 de dezembro de 
2009, às 14:45 horas. Local: Rua Carangola, 606' Bairro Santo Antó-
nio - Belo Horizonte. Edital disponível ene 09/12/2009. Mais informa-
ções: www.copa..conn.br (link: Licitações e'Compras/Pregão). 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL o' 05.2009/0772 - PEM. 	. 
Objeto: Cooler Térmico. Dia da Licitação: 23 de dezembro de 2009, 
às 08:45 horas. Local: Rua Carangola. 606 - Bairro S.to Antônio - 
Belo Horizonte. Edital disponível etn: 09/12/2009. Mais informações: 
www.copasacom.br  (link: Licitações e Compra.s/Pregão). 
A DIRETORIA 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL N°05.2009,0677 - PEM 
ATO DA PRESIDÊNCIA DA COPASA MG 
Objeto: Cabeçotes de Compressores de Ar. 

iin MPÁSA MG. no uso das atribuições 

MINAS GERAIS - CADERNO I utmrinf J,JIJ CACISU • V 	 - - - 
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UrgentelUrgent 

IX 1 Sim/Yes 	1 	i Não/No 

NúMer0 de pado (inciusive esta) 
Nr. of pages (inch ano [bis ene) 

03 

Data/Date 

30/11/2007 
Caso não tanha recialvic% lOdas as páginasliWcadas. e em canctiNs cie leitura, favor ligar para: 

II vou don't recelve -ali pagos please call us. 

g ene nUrneroiPhone 

(11) 5576-8025 

DE : SCHAHIN—SUPRiMENTOS 
	

NO. DE FAX : 55760176 	38 NOU. 2007 02:13PM P1 

Schahin 	 Mensagem via Fax 
Empresa destinatária/To Company 	 F ax tnirneiO/FaX nurnher 

Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais 	(31) 3273-1331  
Aos cuidados de/Attentlon to Mr(e) 

Comissão Especial de Licitação 

I

—F ,x niirnerorFaX PUMber 

( 1 1 ) 5576-8235  

 

Empresa remetente/From compeny 

Schahln Engenharia S.A. 
Remetente/From Me(s) 

Juliana Souza 

  

   

O monteado deste documento é confidencial. Se você não é o desta/latiam° desta mensagem. tarai avisar-nos imediatamente. P >r favor não copie e nem divulgue este 
documento. 
Tl e contenta Gd 1h15 docurnent are confldentlal. I( you are not sin intended named abava, oteaae advme es anmectlatelY Mal you nave reOeived li In error. Vou anauld rol 
02>py lhe document or use rt for any purpose nor should you cite:tosa hz consente to ensone  
Assunto/Subject 

Segue em anexo carta de credenciamento para retir,da de seguro garantia. 

Juliana Souza 
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DE : SCHAH I N—SUPR I MENTOS 
	 NO. DE FÃX : 5576E1176 

	 30 NOU. 2007 02: 13PM P2 

Schahln 

À 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO ESTAM DE MINAS 
GERAIS - CODEMIG. 
Rua dos Aimorés, n° 1.697 
Biàirro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 
Fax n° 031-3273-1331 

At. : COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Ref.: Credenclamento para retirada de seguro garantia 

Pelo presente instrumento a SCHAHIN ENGENHARIA S.A., com !ede na cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vergueiro, n° 2009 — 40 andar, bairro da Vila 

Mariana, inscrita no CNPJ sob o n° 61.226.890/0001-49, credencizi o Sr. Ronaldo Aurélio 
Valle, portador da Carteira de Identidade n° MG 1.211.440 e CPF n° 208.288.728-04, 

para efetuar retirada do seguro garantia das Apólices: 

Apólice N Valor Segurado Lote 

02-0745-0169946 R$880.068,17 
Oitocentos e oitenta mil, sessenta e oito 

reais e dezessete centavo; 
1 

02-0745-0169948 R$ 1.790.018,36 
Um 	milhão, 	setecentos 	e 	noventa 	mil, 

dezoito reais e trinta e seis centavos 
 2 

02-0745-0169947 R$ 1.911.281,04 
Um milhão novecentos e c ,rize mil, duzentos 

e oitenta e um reais e quat 'o centavos 	I 	_J 
3 

Protocoladas nesta comissão como comprovação de garantia de proposta apresentada 

por esta empresa na Concorrência em epígrafe. 

São Paulo, 29 de novembro de 2007 

SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
Milton Taufic Schahin 

Diretor 
SCHAHIN ENSCNHARIA S.A. 
Rua Vergueiro, 2009 - Vila Madona 
CEP 04101-905 - SEO Paulo/SP 
Fone (21) 5576-8080 
www.oenanin.com.br  
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CONSTRUCAP - CCPS 

	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

São Paulo, 27 de novembro de 2007. 

limos. Srs. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais — CODEMIG 
e 
Suely Isabel Correa Lima 
Presidente da Comissão de Licitação da Concorrência nI1  05/2007, 
da CODEMIG 

Ref.: Edital de Concorrência IV 05/2007 
Convocação para retirada da garantia de proposta 

FJ2  
6 
• 

Fn_p 

Prezados Senhores: 

No último dia 23.11.2007 (sexta-feira), o Consórcio Construcap/Ferreira 

Guedes/Convap, recebeu correspondência eletrônica dessa CODEMIG com o 

seguinte teor: 

"Em face da homologação da licitação, Concorrência 05/07, publicada 

no dia 20/11/2007 comunicamos que a Garantia da Proposta prestada na 

forma da item 1.6 do Edital encontra-se à disposição para devolução, que 

será efetivada pessoalmente na Tesouraria da CODEMIG, a pessoa 

credenciada pela garantidora especificamente para tal ato". 

No entanto, o Consórcio signatário ressalta que não irá retirar a garantia 

prestada para participar do presente certame,  até o julgamento final das 

medidas propostas pelo Consórcio contra os atos praticados na licitação. 

Afinal, além de tais atos serem objeto de mandado de segurança (de n0  

0024.07772705-5) proposto pelo consórcio Signatário perante a 31  Vara da 

Fazenda Pública de Belo Horizonte, também foram submetidos ao exame por 

parte de outros órgãos de controle. 

Estão em curso Representação (de rt9- 742.232, sob a relatoria do 

Conselheiro Antônio Carlos Andrada) no Tribunal de Contas de Minas Gerais e / 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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como um todo. 

A nulidade do certame, derivada da devolução indevida das propostas, é 

unanimemente reconhecida pela doutrina. Daí porque o Consórcio signatário 

expressamente se opõe a que lhe sejam restituídos, por qualquer via, tanto  

os envelopes contendo as propostas, como a respectiva garantia, que devem  

permanecer sob os cuidados da CODEMIG até o deslinde final do litígio  

relativo ao direito do Consórcio à habilitação (ou até que se determine a 

abertura e o processamento das propostas). 

Afinal, como aponta MARÇAL JUSTEN FILHO sobre a devolução de 

propostas, "se o envelope fosse aceito pelo licitante inabilitado, resultaria 

impossível a revisão, mesmo pelo Poder Judiciário, do ato administrativo 

praticado pela Comissão. Devolvidos os envelopes, não haveria meio de reverter 

essa situação posteriormente" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos  

Administrativos. 11.ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 420). Do mesmo modo, 

ADILSON ABREU DALLARI indica que "Com efeito, de nada valerá o 

eventual provimento de um recurso, ou a concessão de uma segurança, 

reconhecendo a idoneidade antes negada, se não houver como assegurar o sigilo 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 10  ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCRS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

Procedimento Investigatório (n° 207/2007) junto ao Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais. 

Assim, até o julgamento definitivo da medida judicial e dos demais 

procedimentos instaurados em face da inabilitação do Consórcio signatário, a 

garantia da proposta — e igualmente a proposta comercial apresentada pelo 

Consórcio signatário — devem permanecer em poder da CODEMIG. 

Aliás, o Consórcio signatário reafirma que é imprescindível que a 

CODEMIG mantenha sob sua guarda e responsabilidade  as propostas 

formuladas pelo Consórcio signatário e ainda não abertas por força da sua 

inabilitação (indevida e já impugnada perante o Poder Judiciário e o Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais). 

Qualquer tentativa de devolver ou inutilizar as propostas — ou a garantia 

prestada pelo Consórcio — configurará ato ilícito e causará a nulidade da licitação 
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CONSTRUCAP - CCRS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO 5.A. 

e a autenticidade do conteúdo de outro envelope" (Aspectos Jurídicos da 

Licitação. 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 127). 

Em vista do exposto, o Consórcio signatário requer respeitosamente que, 

até que ocorra a abertura das propostas do Consórcio signatário ou até que haja 

decisão judicial definitiva, transitada em julgado, sobre o seu direito à 

habilitação, sejam as referidas propostas e a respectiva garantia de proposta 

mantidas sob a guarda e responsabilidade da Comissão de Licitação da 

Concorrência n2  05/2007 da CODEMIG, atuando sob as ordens do Diretor 

Presidente da CODEMIG. 

Atenciosamente, 

Consór *o ConstrucapfFerreira Guedes/Convap 
usaria Cabarcos PaiMetta 

RO N' 6.816.967-X 
Renrespniante do Consórcio 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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IÃO DE NOTAS 'DA CAPITAL 
COMARCA DE SÃO PAULO 

Mateus Brandão Machado 
Tabelião, 

\, 

FuMMeem.M 

II 
SnMSMPaub Fihdoàwn 

holoffi 	N 
UNW RU3 _„ 
Atio ParnmmuM" 

kmomnomp .DIPOR ,.. _, 

..: 
1 '; H 	• 	Éiá .2  

láud:g' 	s 	° TRASLADO 

nrn2i„. L RO: /..,,,,..,.' 	/. 	FLS.: 125-. 
P OOURA ,i) BAST 	QUE FAZ:- CONSTRUCAP - CCPS - ENGENHARIA 
C - UI° S/A.- 
ons alâ9 	\ 

SAIBAM quanto este público instrumeno de procuração 
•ast nte -vir , que aos dois (02) dias do mês de abril do 
no dois '1 e sete (2007), nesta cidade de São Paulo, 
C i al, ' o 3° Tabelião de Notas, perante Mim Tabelião, 
com eceu como OUTORGANTE:- CONSTRUCAP - CCPS - ENGENHARIA 
E COMÉRCIO S/A, inscrita no CNPJ sob n° 61.584.223/0001-38, 
com seu estatuto social consol2dado registrado na JUCES? sob 
n° 3.955/04-1;,-aos 29/01/2004, que ficam arquivados-neste 
-Tabe ião na Pasta /364, sob n°; 013, com sede à Rua Bela 
dint(r , 24, 1° andar, Consolação, nesta Capital, CEP 7-
0141g/ O neste ato representada' nos termos _do Artigo 13° 
do referido Estatuto, por seus .Diretores:- EDUARDO RIBEIRO 
CAPOBIANCO, brasileiro, càsado, 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 Í 7.611.632 SSP/SP 6-  CPFMF' 033.785.768/71/ 
ambos-re-à-identes e domiciliados nega Capital, coM o mesmo 
èndereço comercial ida outOrgante, eleitos até 30/04/2007 
pela AGO realizada aos 16/04/2004, registrada-na JUCESP' sob 
/11° 220.427/04-5, aos 30/04/2004; os preãentes,, face à 
documentação aptesentada, 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:- SUSMA CABARCOS 
PAW/ETTA, brasileira, divorciada, tecnóloga, portadora da 
cédula de identidade RG 6.816.967/X SSP/SP, inscrita no CREA 
sob n° 146.600/D é CPF/MF 046.487.218/96, residente e 
domiciliada nesta Capital, com endereço comercial à Rua Bela 
Cintra, 24, 2R 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 concorr.ànciaa públicas, tomada" de 
preços, convites e pregões; b) represenar a empresa 
outorgante em concorrências públicas, tomadas de preços e 
convites, podendo entregar e asáinar, as propostas, 
impugnações e recurabs, pedir e dar '''esclarecimentos, 
declinar ou não o direito de recursos em qualquer fase da 
liCitação; c) nomear terceiros para, em licitações públicas, 
-entregár propostas; pedir e dar esclarecimentos.-/A PRESENTE 

UME° Intirnaelonei 
do ~orlado Latino 
•Wvpdede em 19esi 111011 11 IIIIiI  NEM liii  1 111 
~I 	1 (16:2:0Z:5050°1:7°5 °::o211:015-7  

Av. Sfiu Luis, 192, ráreo - Conj. 23'e 24 - 	014046-913 - Sáo hiulo-SP 
( II) 3259 6699 - Fax: ramal 231 - 3Inrri 3in.com.hr  

VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERA*. RASURA OU EMENDA. INVALIDA ESTE DOCUMENTO 
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PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADE POR UM (01) ANO, A PARTIR DESTA 
DATA.- Assim, o disseram, doi que dou fé, me pediram e eU lhes 
lavrei o ,présente instrumento, que depois de lidei- e achado 
Conforme, 'aceitam, outorgam e assinam. Eu (a) Aremildó-1 
Zelante N to\, 'Escrevente, a lavrei. Eu ,(a) José Trevizan 
Riva, S stituto do Tabelião, a subscrévi. (aa) Eduardo,_ 
Ribeir. CaPobianco 	oberto! Ribeiro Capobianco. 	(à) 

Subs 	o do Tab 	José Trevizan Rva. (Legalmente 
se 

	

	 ladada fielmente na data retro. Eu, 
, Aremildo Zelante Neto, Escrevente, 

a lavrei. Eu, Jo 	evizan Riva, 	bstituto‘NTabeliao, a 

subscre o e as in 	público e ra — 	/. 



o 

limos. Sr. 

Oswaldo Borges da Costa Filho 

Diretor Presidente da Companhia de Desevolvimento 
Econômico de Minas Gerais - CODEMIG 
e 



Presidente da Comissão de Licitação da Concorrência nQ 05/2007, 
da CODENIG. 

Ref.: Edital de Concorrência nQ 05/2007. 
Convocação para retirada da garantia de proposta. 

Remetente: CONSÓRCIO: CONSTRUCAP/FERREIRA GUEDES/CONVAP 



ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA. 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSQLAÇ:ÃO • SACP!WL0- SP- FONE: (11) 3D17-8000 • FAX: (11)3258-1047 
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CONSTRUCAP CONC 	FiNG, 01 

CONSTRUCAP - CCPS 
ENGENHARIA E cOMERCio G A, 

São Paulo. 27 de novembro de 2007. 

limos. Srs. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais — CODEMIG 
e 
Suely Isabel Correa Lima 
Presidente da Comissão de Licitação da Concorrência n2  05/2007, 
da CODEMIG 

Ref.: Edital de Concorrência )0 05/2007 

111, 	 'Convocação para retirada da garantia de proposta 

Prezados Senhores: 

No último dia 23.11.2007 (sexta-feira), o Consórcio Construcap/Ferreira 

Guedes/Convap, recebeu correspondência eletrônica dessa CODEMIG com o 

seguinte teor: 

"Em face da homologação da licitação, Concorrência 05/07, publicada 

no dia 20/11/2007, comunicamos que a Garantia da Proposta prestada na 

forma da item 1.6 do Edital encontra-se à disposição para devolução, que 

será efetivada pessoalmente na Tesouraria da CODEMIG, a pessoa 

credenciada pela garantidora especificamente para tal ato". 

No entanto, o Consórcio signatário ressalta que não irá retirar a garantia  

prestada para participar do presente certame,  até o julgamento final das 

medidas propostas pelo Consórcio contra os atos praticados na licitação, 

Afinal, além de tais atos serem objeto de mandado de segurança (de nQ 

0024,07772705-5) proposto pelo consórcio Signatário perante a 3'' Vara da 

Fazenda Pública de Belo Horizonte, também foram submetidos ao exame por 

parte de outros órgãos de controle. 

Estão em curso Representação (de riP 742.232, sob a relatoria do 

Conselheiro Antônio Carlos Andrada 	 z) no Tribunal de Contas de Minas Gerais e 

CONSTRUCAP 
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11/27/2007 18:24 	31072216 
	CONSTRUCAP CONC 	FAG, 02 

CONSTIRUCAP - CC?S 
ENGENHARIA E COMERCIO S.A, 

Procedimento Investigatório (n 207/2007) junto ao Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais. 

Assim, até o julgamento definitivo da medida judicial e dos demais 

procedimentos instaurados em face da inabilitação do Consórcio signatário, a 

garantia da proposta — e igualmente a proposta comercial apresentada pelo 

Consórcio signatário — devem permanecer em poder da CODEMIG. 

Aliás, o Consórcio signatário reafirma que é imprescindível que a 

CODEMIG mantenha sob sua guarda e responsabilidade  as propostas 

formuladas pelo Consórcio signatário e ainda não abertas por força da sua 

inabilitação (indevida e já impugnada perante o Poder Judiciário e o Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais). 

Qualquer tentativa de devolver ou inutilizar as propostas — ou a garantia 

prestada pelo Consórcio — configurará ato ilícito e causará a nulidade da licitação 

como um todo. 

A nulidade do certame, derivada da devolução indevida das propostas, é 

unanimemente reconhecida pela doutrina. Dai porque o Consórcio signatário 

expressamente se opõe a que lhe sejam restituídos, por qualquer via, tanto 

os envelopes contendo as propostas, como a respectiva garantia, aLe (levem  

permanecer sob os cuidados da CODEMIG até o deslinde final do litígio  

relativo ao direito do Consórcio à habilitação (ou até que se determine a 

abertura e o processamento  das propostas).  

Afinal, como aponta MARÇAL JUSTEN FILHO sobre a devolução de 

propostas. "se o envelope fosse aceito pelo licitante inabilitado, resultaria 

impossível a revisão, mesmo pelo Poder Judiciário, do ato administrativo 

praticado pela Comissão. Devolvidos os envelopes, não haveria meio de reverter 

essa situação posteriormente" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos  

Administrativos. 11.ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 420). Do mesmo modo, 

ADILSON ABREU DALLARI indica que "Com efeito, de nada valerá o 

eventual provimento de um recurso, ou a concessã:o de uma segurança. 

reconhecendo a idoneidade antes negada, se não houver como assegurar o sigilo 

CONSTRUCAP 
ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 • 1" ANCAR - ÇEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO • SP • FONE; (11) .3017.8000 - FAX: (11) 325b-1047 
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CONSTRUCAP CONC 	 PAG. 03 

CONSTRUCAP - CCRS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO 3',A, 

e a autenticidade do conteúdo de outro envelope" (Aspectos Jurídicos da 
Licitação. el ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 127). 

Em vista do exposto, o Consórcio signatário requer respeitosamente que, 

até que ocorra a abertura das propostas do Consórcio signatário ou até que haja 

decisão judicial definitiva, transitada em julgado, sobre o seu direito à 

habilitação, sejam as referidas propostas e a respectiva garantia de proposta 

mantidas sob a guarda e responsabilidade da Comissão de Licitação da 

Concorrência ri2  05/2007 da CODEIvrIG, atuando sob as ordens do Diretor 

Presidente da CODEMIG. 

Atenciosamente, 

Cons 	onstrucap/Ferreira Guedes/Convap 
Susana Cabarcos Pawletta 

RG N° 8.815.967-X 
Representante do Consórcb 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL. RUA SELA CINTRA, 24 - 1" ANCA CEP DI415-00C 
CONSOLAÇÃO • SÀO PAULO- SP- FONE:(11)3(317-80130 - FAX: (11) 350•'O47 
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TIABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL 

N 
giutle A UM 

0, 
603.s I 3 rvli, 

Dciu..iPrffe""I;gil  

IARCA DE SACI PAULO 

Is Brandão Machado 
Tabdiào. 

láudia Pollac v Simocs 
AUTENTICIDADE 

SLADO 

FLS.: 125-. 

• 

BE 	CONSTRUCAP - CCPS ENGENHARIA 

este público instrumeno do procuração 
, que aos dois (02) dias do mês de abril do 

1 e sete (2007), nesta cidade dle São Paulo, 
no 36  Tabelião de Notas, perante mirri Tabelião, 

teceu como OUTORGANTE:- C'ONSTRUCA - CCPS - ENGENBARTA 
RCIO S/A, inscrita no CNP., sob n° 61.584.223/0001-38, 

com seu estatuto social consol2dado registrado na JUCESP sob 
n° 3.555/04-34.,aos 29/01/2004, que ficam arquivados 'neste 

-Tabe ião na pasta 364, sob 	013, com sede á Rua Bela 
dínt , 24, 1° andar, Consolação, nesta Capital, CEP 

fg ‘f 	
.:- 

014 	JIK'heste ato representada' nos termos .cic Artigo 13°  
do referido Estatuto, por seus Diretores:- Ebt7ARDO RIBEIRO 
CAPOBIANCO, brasileiro, ca9ado, administrador de empresas, 
portador da cédula de identidade RG 4.757.104 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 6-• CPM4F 033.785.768/71/ 
ambos reSidentes e domiciliados neta Capital, com o mesmo 
endereço comercial ;da outorgante, -eleitos até 30/04/2007 
pela AGO realizada aos 16/04/2004, registrada-..na JUCESP' sob 

,n° 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 t pela OUTORGANTE na forma representada, me foi dito que 

Úb por este plico instrumento e nos termos de direito, domeia 
e constitui sua bastante procuradora:- SUSAN& CARARCOS 
PANMETTA, brasileira, divorciada, tecnóloga, portadora da 
cédula de identidade RG 6.816.567/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, 26  andar, nesta Capital; a quem confere poderes 
para praticar os seguintes atos em nome da outorgante 
CONSTRUCAP 	CCP$ ENGENHARIA E COMERCIO 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 concorrências 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, 
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 

Sán Lins. 192. 	rreo .• Conj. 23 e 2-1 - 	111.40.16-,113 - 
M.:(11)325qhW) -nmukm,d231•31n.3M.conhv 

9 
bast 
An 
Cap 
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quanto 
a te vir 
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PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADE POR UM (01) ANO, A PARTIR; DESTA 
DATA.- Assim o disseram, da que dou fé, me pediram e eú lhes 
lavrei o ;presente instrumento, que depois de lido -e achado 

conforme,. açeitam, outorgam e assinam. Eu (a) Aremildo 
Zelante N to', 'Escrevente, a lavrei. Eu .(a) José Trevizan 
Riva, S stituto do Tabelião, a subscrevi. (aa), Eduardo 

	

, 	 , 
Ribeir. Capobianco 	oberto /  Ribeiro Capoblanco. 	(a) 

SubS 	•O\ do Tab 	José Trevizan R;Cva. (Legalmente 

se dá) 	NA 	ladOa fielmente ná data retro. Eu, 
, Aremildo Zelante Neto, Zscrevente, 

evizan Riva 	bstituto 	,Tabalião, a 
público e rd 

MUNHO ( 

JOSÉ 
SUSS 

Erras 	 92,38 
Sec.raz 	

 
20,.57 

tpeep 	 1.5;24 
3,81 

TI 	 3,91 
Sta.enaa 	 0,92 
TOT2?.n 	116,;53  

a lavrei. Eu, Jo 
subscre o e aspin 

' 
cot 

mus.tionon o  
,p1)669..Mia„ 4  

men,om 	-r..prOgapdam* gol:;(0i1.000 	• 
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CONSTRUCAP CCRS 
A, 

Procdrmento 	estigatórro ' '20 ;f2d(7) 	a.o 	Pbco do  Estado 

Assim. tt.e o julgarrento 	vo d. 1çdiJ Judicial e dos demais 

pref.teclirnontx-s imlauradJs em f.'&re 	raJbil;..1,-,0do Cortscrew  ,;.tznatãrio. a 

zarantra da proposta — e r.gualmenté'. a prPrpost.a. ..ornr-:rr 	apr.: ,..entada pelo 

Coosé..cic siwtatário — devem perrr.ariecer rrr [-.Jer da cor.)L'MIG 

Aliás, o Consórcio signatário reafir-rna que. e imprerseirid , ver que a 

CODEMIG mantenha b ua zgarda e reponsahilliciaile 	propostas 

foni;Jda ç& 	onsótLjo .sw-iará.- o e 4indri 	aherrsspor ter ,:t; da sua 

t: já unpugrlada perante o Pr.;cer J d urj e o TribLoal. d.e 

(onta do L". stado de 1‘1!nas (iortis). 

Qualquer tentatv,P eitt.. devolver ou int.;1 ' 	ps 	arantia 

prc,tada p10 Consórcio — ,t_tonfiEur.rrá to 1t.  w e causara 4 nulid,,,ded ie.A,300 

como um todo 

A nulidade do certame. derivada .1.1 devolu.;:o ¡rides. 	oa.s; propolstas, é 

clar±:•merreni- reconhecida lit. la Joutrira Ti 	pcIrque O ...onsorcie 1211:itário 

evressamente e  qpôe gçjj.jeflks:_elarn restituídos, por qualoner eia, tanto 

os envelopes contendo as RtoppsAas, corno a i-espoct¡ya arntij,time çieecin 

permapecer sob os cuidados da cop4-,:m1( ate o deslinde final do litlsdo 

rolotho ao direll9 do Ço.rigórein_ h4bi1itieào (ou ate grLe.  se  detr..1md,Ite a 

alrerturn e o prot:sarnenP)  das proposta) 

Afir.at. corno arOnta MARÇ ,i1 .ILSUE.N FILHO sorne de itur, :'xo de 

propostas, 	o f2,2),e1opt . frkçe 	 ;tad"- 7-',ut;u7ri , J 

oel 	re,isão. 	p,lo Peci, r 	 adi 	trxV v,rj 

rrat:  do rel.:2L7P1LSCiO. 	hid i. o.. 	 ri,2  7,rwrr 	 feric-r 

,-K/ çitu a(. à') pos2riornente" ,: Conitn.tiár.o.,  à Lei de 	 (orrr_nos 

irrirsistratk, os. V.ed. Sito Paulo- Dtae.t .cn  2005, p 	70) Do mesrn.r) mudo. 

N;')ILSON AF-2.E1 . 	f_.1..NR f 	ir 	"::"Ám 	d laje 

re.,7!.(rs'o. 	 urn-.1 ,cgurrivrz 

• r(lopei.da 	úntf',i' ne.£11.f.frl. SC • ,(àí 1,01.4'ver .r01:>14) 55 C- 	ura., o  s-jp11,, 

CONSTRUCAP nseRirOR!e enf.:TRAI: RUA PELA C i 	- ANDAR - 
eoNnOLAcAo- sÃo PAULO • 31,  • FONE ( ;1 :•sC_ 1 7'..-“)(y)- ,")2,;,:. ;1, 	CuiT 
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CONSTRUCAP - CCPS 
ci g, 

a autenticulacie do cometido de oiro er 	 rlldicosda 

Licitação. itS' ed.. São Paui°, 'zllarark a: 2001 p. 127. 

Em vista do expcsti...,o Consórcio signatário requer 	 que, 

que oceirra a abertura das propostas dn ConsOre ,r, 	 :ine haja 

de,isão judicid. d.efinttiva transitada ena julgaio. sotre o' si.:u direito à 

habiiitaçao. sejam as referidas propo,Ads, i- a ri:..rw_ctivii gal -E.11121 de proposta 

martidas sob 4 guarda e ,-esponsablid3r!e Ja Cesrliissào de 1i:citação da 

Concorrência f 05/2007 da CODENTICI, arrando sob as ciriens 	Dnotor 

Pr,sdntt da CODEMIG. 

A ienc io.samente, 

--,.../ 
Coriskirciol'onstrucdpi'Ferre.ira G.iedcs C,..irrvap 

1 	suuNC3na.,:x., 
Re N"6.8,,3.9€.1 x 

Representam,,  te -..orsk.kcm, 1 

C NSTRUCAP F1. À BELA °INTRA, 	- 1" 
- 	- PCNE 	 ; 



• 

• 



11 / 27:2C 37 1224 	31C722115 
	

CONC 
	

PAG. 04 

... 	.. 	, 
DF :\ 01-A'; DA, - IP-1' V 

„,.,,-.P.prpcp5,e1WrrtriM,afjt ,3111.1ZUt DF •ÃO l'4,U10 
,t,•*;•„:„ 	'4•,4.., ,,,,..!,ki•oioi, ',, t êtuw• -.44 
Airraniáad ., ...„ 	ã41 	r. BI ar.triÉ.io  :\.1,1c1.110 • r,,94,,,,,, orr.p1r. 	

, 

7•,...,rr1t rtni.trec,rn,">•pfer.r.,.,f)-N et 	-- ---, i 	'''.. 'I.',. il: .' / 

v4ov. 2UtI? L1 
••,'•-',,r1.1, 

,aiudiàPd'acivS.ues 
• 

PlIáCtTnçlk L')XÁTr 

A  n pomknedo 2/A.- 

464:4 

CONSTRUCAP - CCPS HNC:TWAAR/ A 

SAINktlf. 	 ' 	 r„.r• •••• -- • 	• é •• ba',V-.-•si}-1-:.e. 	 que n..1.4., 	6 	. d., 	?i•-•••:. , •f. 
c•--1:2à 	 .„.1 	 • 	• :' 	, 	 , 	r _ .Ta .) 	 r• 	• 

CQNSTPUCAP - CCP:3 - ENGENHARIA 
E enfálkein 	 P..' 	' E • . 	!C 	• ;: , 

. 	• 

	

3,Z3 2 9 	 e 
Tal

•  
o 	na 	ast 	?€,. 4, 	?-ro 	 . 	: 

	

'•-(„ ,-1,• 	:.-„td.ar, 	 ••'4. 
noz 	 ,,••• 

Eaz 	 re'.J.5 Dl. ̂ e i• r,1 	EVI.hRDC. RIBEIRQ 
r...!APC13I.ANCO, 	 , 

P•7.,' 4 -•-• 
' 	1/9. 	ROHÇERTO RIDE IRO 	 ANCO , 

eng:Jr •Ç••!..r c. - 
iden-1. jade 	P•S: 	1. 611. 	r, 	"  

e " 	 r.:.:qtrr3 	 1-, 	Cr' 	" 
• • 

reali..z:•€;d4( ao rs' 	• 	"•• 
••:.;;,? 

	

pr .s rinã 	• 

	

C'I0,nt e 	 i 	. 	 a 
reLa C"7OP"_;Y•-:2•1TE ri trrr, rerlvs'ent 

	

cc,r1 it 	 L. 	 STJahtgA C.A.MARCO2 
bx.- 4 f. 	rd 	 • z-,•,4•01Jr.a. -„ 

céd , •."...a 	 Rk; 	: 
r' 	14J5, 	 -•,• 	e 

	

n,, 5, t;t-‘ 	".".À ,..-.•••••"2,...; 
para 	Lz  

	

„7 ,̀, 	 9' 	7.-r. 

	

- 	 ; 
tr.ct. 	 e :".-'•••• a:"•J 	, 	 - 

	

'„ 	 r•5. 2.r.• 	.1t: 	• 	• 
" 

•,,A 	4.--!T 	 . . 	 5 , 	 -.142 
n, 	 a 
. 

inar a 

	

e 	rec- -)•,t*Z•-) 	r 	-1.„r 

	

^.4," 	" 	 i 	 . 
- 	• 	 '' 	 - 	 3;,.•• 	s 

	

r 	- 	- 	 A 

d' 
	

411:1' 	 r••,• '• • 	 „ 



o 



_ 
JC2.01p v 	r•  - 

suzst;,T•tur,I-Lri 	Âo 

-_,127/2e.:17 18:24 . 	3107221E 
	

CnrISTRUir:AP 	 — 

.1 

IERÁ \•':).1, ft) 	g• en rpt ) .4-'40, A 	?Á, LSfA 

, 

• LiP • _ 8`• 

• -• 	ji 	` 	 • 

- 	r• 	 • 
_ • . ,•:?. • . 	-'• 

, 	 • • 	 ' 	' 	• , 	. • • 
t 	 ... 	 =J. 

" 	 . 	• 	!-; 	 • 	v. 

• 
• k""`. 	h 	 r " 

• F 	 - 

„ 	 asr.r...t'i.'•-!,--)c,•„bLi.-.• • 	L 

,\ 

c 

r 
•PÇ"')',.•-•-- ,./.,---- 	. .- 	•_,' -- 	• .. - l'.., 	 - 	r 

,,,.-...,..,• --.-,'•• _. "'lç,-..,...---- 

	

,, 	•-..''''..`, ":.• kr ...--- 1..•••-:' ,  
' a • - k-  - 

	

';;,..,e;:-  :-.-;.:''''' 	, 	4,4:-,-;.• . r'..  ..- ' 	4 • 	y 	- 	't ' 

1. 	..''''''''..•,•'''•• 	?i4r•:.P '}':"."'''k, ..,'", , ,,, r''' 	. ' 	'.., -- . 	.„ ... 

	

.•' ti• 	.•'• a 

	

- 	-• 	•••,• 	,r,  t,,- ',,,-. 	,.,4*•••„4-,..., 

	

••. ,,.. 	N„ 	_t,,•• 	..s...- 	", ' .,. 	,,,. -• 

./ 	

.) 

 
' 

IR:24am- 'r,rue".!.1'rt, 1.0••• 

rIrtt 	I 	• • 

tt,t' 
I-, 

,•9 )/  





Page 1 of 1 

• 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	'rosadias@alicerce.com.br; leticia@blokos.com.br; 

'altair.silva@cariocaengenharia.com.br'; 'engenharia@consbem.com.br; 
'001.comercial@constran.com.br; bercio@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; 'orc.emccamp@terra.com.br; 
'emccamp@emccamp.com.br; 'arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
'mellodeazevedo@melloazevedo.com.br; 'adf@odebrecht.com'; 'elias.costa@oas.com'; 
ecomprasbh@pavisan.com.br; 'alex@pavisan.com.br; 'alvim@queirozgalvao.com'; 
Inoronha@queirozgalvao.com'; 'convap.bh@convap.com.br; 
'engeform@engeform.com.be  'mariaamelia@estacon.com.br'; 
'abreu@mascarenhas.com.br; 'mbr@mascarenhas.com.br'; 
'engenharia@mendesjunior.com.br; 'pantheone@ig.com.br; 'valdemir@paulitec.com.br; 
luciano@paulitec.com.br'; 'dj.silva@santabarbarasa.com.br'; 
'natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; 'afferreira@schahin.com.br'; 
'secoleng@ig.com.br; 'secoleng@uol.com.br'; 'orcamento@sengel.com.br; 
'carlosb@grupovia.com.br; 'proposta@grupovia.com.br  

Assunto: 	Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Em fase da homologação da licitação, Concorrência 05/07, publicada no dia 20/11/2007, 
comunicamos que a Garantia da Proposta  prestada na forma da item 1.6 do Edital 
encontra-se à disposição para devolução, que será efetivada pessolmente na Tesouraria 
da CODEMIG, a pessoa credenciada pela garantidora especificamente para tal ato. 

Comissao Especial de Licitação. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

26/11/2007 
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LICITANTES DA CONCORRÊNCIA 05/07 - CENTRO ADMINISTRATIVO DE MG - CAMG 
EMPRESA • CONTATO E-MAIL TEL FAX 

( l 	Empreendimentos Ltda rosadiasaalicerce.com.br  (31) 2105-9765 (31) 2105-9750 
• 

Rosa Amélia Dias Santos

arioca 

X

4

icerce 
Blokos Engenharia Ltda Antônio Takeo Kumata leticiaablokos.com.br  (11) 3040-6601 (11) 2142-9305 
C 	Christiani Nielsen Eng. S. Altair Silva  altair.silvacariocaenctenharia.com.br  (21) 3891-2200 (21) 3891-2200 

onsbem Construções e Comércio Ltda Geovane Sales Vieira encienhanaconsbem.com.br  (11) 3812-8650 (11) 3813-6408 

4,onstran S.A. Construções e Comércio S.A 001.comercialconstran.com.br  laercio@constran.com.br:  3105-8000 (11) 3405-8097 Luiz Roberto Menin (11) antoniocarlosaconstran.corn.br  

— Construcap -CCPS Engenharia e Com. S.A. Dalva Aparecida Grolla - dalvaaconstruceilcom.br.  Icfariasconstrucap.com.br  (11) 3017-8000 (11) 3107-2216 
, 	/1  onstruções e Com. Camargo Corrêa S. A. Eduardo de Camargo Silva eduardo.camarooacamarqocorrea.com.br  (31) 3432-9696 (31) 3432-9696 

8 tONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. Mário Sérgio Mafra Guedes mario.guedesgagnet.com.br  (3)) 3290-6640 (31) 3290-6659 
p,  Construtora Barbosa Mello S.A. Ovania Avelar de Paula Morais ornoraiscbmsa.corn.br  (31) 3490-3637 (31) 3490-3642 

Pli  +ilik Construtora Emccamp Ltda Edna Ferreira Figueiredo orc.emccamPterra.com.br; emccampaemccamp.com.br  (31) 3526-7484 (31) 3261-5969 
0.... Construtora Ferreira Guedes S.A. Armando Rodrigues dos Santos arodriduesaferreiraquedes.com.br  (11) 3068-8555 (11) 3068-8555 

— 
)Construtora Mello de Azevedo S/A Nelson Parma de Azevedo mellodeazevedoamelloazevedo.com.br  (31) 3289-7900 (31) 3289-7902 
i,- 1 onstrutora Norberto Odebrecht S.A. Angela Denise Franco adfaodebrecht.com  (31) 3516-1601 (31) 351 6-1 675 
ti.• onstrutora OAS Ltda Elias Bichara Costa elias.costaoas.com  (31) 3226-2400 (31) 3226-2400 

. 	., tonstrutora Pavisan Ltda Alex Rocha Teixeira comprasbhapavisan.com.br; alex(W.pavisan.com.br  (31) 3071-3925 (31) 3071-3922 
0- Construtora Queiroz Gaivão S.A. Antônio de Oliveira Alvim alvim(&lueirozoalvao.com.  inoronha@dueirozcialvao.com.  (31) 3269-5800 (31) 3269-5833 
_ r onvap Engenharia e Construções Ltda Flávio Lima Vieira convap.bhaconvap.com.br  (31) 3621-3833 (31) 3621-1798 

RAlmeida S.A. - Engenharia de Obras Wilson Seiti Okada crasa010uol.com.br  (41) 3312-9200 (41) 3244-0214 18 

19 it Empresa Industrial Técnica S.A Hernani Ginja; Sérgio Montezuma hernanidiniadmail.com:  serciomeit.com.br  (31) 3225-9894/ 
(85)3268-317/ 

(31) 3225-9894/ 
(85) 3268-3022 

ngeform Construções e Comércio Ltda Lis Maria P. N. Casale encleformengeform.com.br  (11) 3816-1088 (11) 3816-6850 
stacom Engenharia S.A. Maria Amélia Rodrigues Cavalheiro mariaameliaaestacon.com.br  (21) 2544-8043 (21) 2544-6155 

— Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. - Construtora Marcelo Barbosa Abreu abreuQmascarenhas.com.br; mbr(&mascarenhas.com.br  (31) 2191-0000 (31) 2191-0000 
endes Júnior Trading e Eng. S.A. José Marcos Cardoso Costa encienhariaQmendesiunioncom.br  (31) 2121-9508 (31) 2121-9499 

panth e o n Engenharia Ltda André Lobato Simoni; Ciro Santos de Castro pantheoneOict.com.br  (31) 3281-3590 (31) 3281-3590 
25, Paulitec Construções Ltda Waldemir Celestino valdemirpaulitec.com.br; lucianoQpaulitec.com.br  (11) 2196-2450 (11) 2196-2490 

26 ...anta Barbara Engenharia S.A. Djaniro Silva di.silva@santabarbarasa.com.br; 
(31) 2121-7870 (31) 2121-7890 natalia.almeidasantabarbarasa.com.br  

• chahin Engenharia S.A. Armando Ferreira Filho afferreiraQschahin.com.br  (11) 5576-8573 (11) 5576-8235 
ecol Engenharia Ltda Herbert Nunes Pereira secolengaiacom.br; secolendauol.com.br  (31) 3336-6001 (31) 3385-6960 

—.." )Sengel Construções Ltda Afonso Batista Cruz orcamentoQsenoel.com.br  (31) 2122-7400 (31) 2122-7444 
30 ia Engenharia S.A. Carlos Eduardo Rezende Braga carlosbagrupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  (31) 3286-2.768 (31) 3286-2833 
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iPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De.: 	 postmaster@comig.com.br  
ãn'riado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 12:03 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

E 
ATT14614.bd (516 Devolução da 

B) 	Garantia da Propo... 
This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

rosadias@alicerce.com.br  

• 

• 

1 



. 

• 

• 



4.  

cipo_ - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

ob 

  

De! 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

E 	 

  

ATT14467.txt (391 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 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  

01.16&__ 

• 

1 



• 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Det 	 Letícia Pedrosa Esperidião [leticia@blokos.com.bil 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 10:58 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

AlT14569.bd(444 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<rosadias@alicerce.com.br›; <leticia@blokos.com.br›; 
<altair.silva@cariocaengenharia.com.br›; <engenharia@consbem com.br›; 
<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›; <orc.emccamp@terra.com.br›; 
<emccamp@emccamp.com.br›; <arodrigues@ferreiraguedes.com.br›; 
<mellodeazevedo@melloazevedo.com.br›; <adf@odebrecht.com›; <elias.costa@oas.com›; 
<comprasbh@pavisan.com.br›; <alex@pavisan.com.br›; <alvim@queirozgalvao.com›; 
<inoronha@queirozgalvao.com›; <convap.bh@convap.com.br›; <engeform@engeform.com.br›; 

likmariaamelia@estacon.com.br>; <abreu@mascarenhas.com.br›; <mbr@mascarenhas.com.br›; <engenharia@mendesjunior.com.br›; <pantheone@ig.com.br›; <valdemir@paulitec.com.br›; 
<luciano@paulitec.com.br›; <dj.silva@santabarbarasa.com.br›; 
<natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; <afferreira@schahin.com.br›; 
<secoleng@ig.com.br›; <secoleng@uol.com.br›; <orcamento@sengel.com.br>; 
<carlosb@grupovia.com.br›; <proposta@grupovia.com.br> em 23/11/2007 12:50 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
23/11/2007 11:58 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 3 

De: 	Altair Fortes Silva [altair.silva@cariocaengenhariaocom.br] 

Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 12:12 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Prezados Senhores, 
Confirmamos o recebimento de vossa informação. 
Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2007. 

Cordialmente; 
	

eJLOCÃ eRAAAAco,j, 	'612 
ALTAIR FORTES DA SILVA 

CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A 
Aik  CNPJ/MF 40.450.769/0001-26 
ler TEL (21) 3891-2200, RAMAL 2267 

FAX (21) 3891-2200, RAMAL 2341 
EMAIL.: altair.silva@cariocaengenhariacom.br  

	Mensagem original 	 
De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 12:51 
Para: rosadias@alicerce.conn.br; leticia@blokos.com.br; altair.silva@cariocaengenharia.com.br; 
engenharia@consbem.com.br; 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; onnorais@cbmsa.com.br; 
orc.emccamp@terra.com.br; ennccamp@emccamp.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
mellodeazevedo@melloazevedo.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; 
comprasbh@pavisan.com.br; alex@pavisan.com.br; alvim@queirozgalvao.com; 
inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; engeform@engeform.com.br; 
mariaamelia@estacon.com.br; abreu@mascarenhas.com.br; mbr@mascarenhas.com.br; 
engenharia@mendesjunior.com.br; pantheone@ig.com.br; valdemir@paulitec.com.br; 
luciano@paulitec.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; 

• afferreira@schahin.com.br; secoleng@ig.com.br; secoleng@uol.com.br; orcamento@sengel.com.br; 
carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Em fase da homologação da licitação, Concorrência 05/07, publicada no dia 20/11/2007, comunicamos que a 
Garantia da Proposta prestada na forma da item 1.6 do Edital encontra-se à disposição para devolução, que será 
efetivada pessolmente na Tesouraria da CODEMIG, a pessoa credenciada pela garantidora especificamente para 
tal ato. 

Comissao Especial de Licitação. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

23/11/2007 



e 

• 

• 
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92EL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De 	 regionalbh@cariocaengenharia.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 1640 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Cc: 	 regionalbh@cariocaengenharia.com.br  
Assunto: 	 Devolução de Caução 

À 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
CODEMIG 

Tendo em vista a Publicação no Jornal M.Gerais, de 15/11/2007, 
do Resultado da Licitação 05/2007, solicitamos a gentileza de 
nos informar se já estão sendo devolvidas as Cauções referentes 
ao Edital aqui mencionado. 

O motivo que nos leva a solicitar-lhes esta informação é que 
temos interesse em procurar os originais das apólices a seguir 
relacionadas: 

Lote 1 - apólice 01-0745-0172828 
Lote 2 - apólice 01-0745-0172826 
Lote 3 - apólice 01-0745-0172827 

Agradecemos e aguardamos um pronunciamento de V.Sas. 

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2007 
CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A 
HORTENCIA RACIOPPI - 3222-3437 OU 3213-1726 
REGIONAL BELO HORIZONTE 

• 

• 

1 
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CrEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De:' 	 Administrador do sistema 
Para: ' 	 altair.silva@cariocaengenharia.contbr 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	rosadias@alicerce.com.br; leticia@blokos.com.br; altair.silva@cariocaengenharia.com.br; engenharia@consbem.com.br; 
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; orc.emccamp@terra.com.br; emccamp@emccamp.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
mellodeazevedo@melloazevedo.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; comprasbh@pavisan.com.br; 
alex@pavisan.com.br; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; 
engeform@engeform.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; abreu@mascarenhas.com.br; mbr@mascarenhas.com.br; 
engenharia@mendesjunior.com.br; pantheone@ig.com.br; valdemir@paulitec.com.br; luciano@paulitec.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; secoleng@ig.com.br; 
secoleng@uol.com.br; orcamento@sengel.com.br; carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  

Assunto: 	Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Enviada em: 	23/11/2007 11:51 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

• altair.silva@cariocaengenharia.com.br  em 23/11/2007 10:47 

• 

1 



• 
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)
- 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

	 LI  

De: 	Engenharia - Consbem [engenharia@consbem.com.br] 
Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 16:08 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Lida: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Prioridade: Alta 

egyyJkle/vrt. Oevidt,u- c-j-0  e- / e49-712:4/C-tx.) 

26/11/2007 
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- 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Engenharia - Consbem [engenharia@consbem.com.br] 
Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 16:08 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Recebido, 23 de novembro de 2007 

GEOVANE SALES VIEIRA 
CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1656 - CJ 41/42 
Jardim Paulistano - 01452-001 - São Paulo 
Tel. 11-3812-8650 Fax 11-3813-6408 
email: engenhariagconsbem.com.br  

geovanesales@consbem.com.br  

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: rosadias@alicerce.com.br; leticia@blokos.com.br; altair.silva@cariocaengenharia.com.br; 
engenharia@consbem.com.br; 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; 
orc.emccamp@terra.conn.br; emccamp@emccamp.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
mellodeazevedo@melloazevedo.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; 
comprasbh@pavisan.com.br; alex@pavisan.com.br; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
convap.bh@convap.com.br; engeform@engeform.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; 
abreu@mascarenhas.com.br; mbr@mascarenhas.com.br; engenharia@mendesjunior.com.br; 
pantheone@ig.com.br; valdemir@paulitec.com.br; luciano@paulitec.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; 
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; secoleng@ig.com.br; • secoleng@uol.com.br; orcamento@sengel.com.br; carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 
Em fase da homologação da licitação, Concorrência 05/07, publicada no dia 20/11/2007, 
comunicamos que a Garantia da Proposta  prestada na forma da item 1.6 do Edital 
encontra-se à disposição para devolução, que será efetivada pessolmente na Tesouraria 
da CODEMIG, a pessoa credenciada pela garantidora especificamente para tal ato. 
Comissao Especial de Licitação. 
Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 
Comissão Especial de Licitação 
E-mail: cpelQcodemig.com.br  
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax: (31) 3273-1331 

26/11/2007 

Li 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Der 	 postmaster@connig.conn.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

ATT14443.txt (399 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

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. 

engenharia@consbem.com.br  

• 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	001.comercial [001.comercial@constran.com.br] 
Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 15:48 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Lida: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Prioridade: Alta 

\S)  .e 	
S44-- 

• 

23/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Antonio Carlos [antoniocarlos@constran.com.br] 
Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:10 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Re: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Estou confirmando nesta data o recebimento do refrido Email. 

Antonio Carlos Ferreira 
Constran S.A. - Construções e Comércio 

	 Original Message 	 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
To: rosadias@alicerce.com.br ; leticia@uokos.com.br ; altair.silva@cariocaengenharia.com.br  ; 
engenharia@consbem.com.br  ; 001.comercial@constran.com.br  ; laercio@constran.com.br ; 
antoniocarlosCconstran.com.br  ; dalvaAconstrucap.com.br  ; Icfarias@construcap.com.br  ; 
eduardo.camargo@camargocorrea.com.br  ; mario.guedes@agnet.com.br  ; omorais@cbmsa.com.br ; 
orc.emccamp@terra.com.br ; emccamp@emccamp.com.br  ; arodriguesaferreiraguedes.com.br  ; 
mellodeazevedo@melloazevedo.com.br ; adfgodebrecht.com  ; elias.costaRoas.com  ; 
çomplasbh@pavisan.com.br  ; alex@pavisan.com.br  ; alvim@queirozgalvao.com  ; 
inoronha@queirozgalvao.com  ; convap.bh@convap.com.br ; engeform@engeform.com.br  ; 
mariaamelia@estacon.com.br ; abreu@mascarenhas.com.br ; mbrQmascarenhas.com.br  ; 
engenharia@mendesjunioncom.br  ; pantheone@ig.com.br ; valdemir@paulitec.com.br ; 
luciano@paulitec.com.br  ; dj.silva@santabarbarasa.com.br  ; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br  ; 
afferreira@schahin.com.br ; secoleng@ig.com.br ; secoleng@uol.com.br  ; orcamento@sengel.com.br  ; 
carlosbagrupovia.com.br  ; propostaRgrupovia.com.br  
Sent: Friday, November 23, 2007 12:50 PM 
Subject: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

*********************** 

Seu Correio foi Verificado (InterScan VirusWall). 

Senhores Licitantes: 

Em fase da homologação da licitação, Concorrência 05/07, publicada no dia 20/11/2007, 
comunicamos que a Garantia da Proposta  prestada na forma da item 1.6 do Edital 
encontra-se à disposição para devolução, que será efetivada pessolmente na Tesouraria 
da CODEMIG, a pessoa credenciada pela garantidora especificamente para tal ato. 

Comissao Especial de Licitação. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

23/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De:* 	 Antonio Carlos [antoniocarlos@constran.com.br] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:07 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

ATT14572.txt(444 
13) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<rosadias@alicerce.com.br›; <leticia@blokos.com.br>; 
<altair.silva@cariocaengenharia.com.br›; <engenharia@consbem.com.br›; 
<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›; <orc.emccamp@terra.com.br›; 
<emccamp@emccamp.com.br›; <arodrigues@ferreiraguedes.com.br›; 
<mellodeazevedo@melloazevedo.com.br›; <adf@odebrecht.com›; <elias.costa@oas.com›; 
<comprasbh@pavisan.com.br›; <alex@pavisan.com.br›; <alvim@queirozgalvao.com›; 
<inoronha@queirozgalvao.com›; <convap.bh@convap.com.br›; <engeform@engeform.com.br›; 

410Mariaamelia@estacon.com.br>; <abreu@mascarenhas.com.br›; <mbr@mascarenhas.com.br
›; 

<engenharia@mendesjunior.com.br›; <pantheone@ig.com.br›; <valdemir@paulitec.com.br›; 
<luciano@paulitec.com.br>; <dj.silva@santabarbarasa.com.br›; 
<natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; <afferreira@schahin.com.br›; 
<secoleng@ig.com.br›; <secoleng@uol.com.br›; <orcamento@sengel.combr›; 
<carlosb@grupovia.com.br›; <proposta@grupovia.com.br> em 23/11/2007 12:50 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
23/11/2007 12:06 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG . 	-  
De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

      

ATT14403.txt (671 Devolução da 
13) 	Garantia da Propo... 

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.comercial@constran.com.br  
laercio@constran.com.br  
antoniocarlos@constran.com.br  • 

• 

F  

011 # 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

	 G 
De f 	 Liliane Costal Farias [Icfarias@construcap.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:37 
Assunto: 	 Lida: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Sua mensagem 

Para: 	Icfarias@construcap.com.br  
Assunto: 

foi lida em 23/11/2007 11:37. 

eotu c-cio - Ce fS 

• 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Para: 
Enviado em: 
Assunto: 

Dalva Aparecida Grolla [dalva@construcap.com.br] 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
sexta-feira, 23 de novembro de 2007 10:53 
Lida: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

dalva@construcap.com.br  

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: 

foi lida em 23/11/2007 10:53. 

1 



, 

• 



i)CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: " 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Icfarias@construcap.com.br; dalva@construcap.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:52 
Assunto: 	 Entregue: Delivered: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 

23/11/2007 

Sua mensagem 

Para: 	rosadias@alicerce.com.br; leticia@blokos.com.br; altair.silva@cariocaengenharia.com.br; engenharia@consbem.com.br; 
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; orc.emccamp@terra.com.br; emccamp@emccamp.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
mellodeazevedo@melloazevedo.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; comprasbh@pavisan.com.br; 
alex@pavisan.com.br; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; 
engeform@engeform.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; abreu@mascarenhas.com.br; mbr@mascarenhas.com.br; 
engenharia@mendesjunior.com.br; pantheone@ig.com.br; valdemir@paulitec.com.br; luciano@paulitec.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; secoleng@ig.com.br; 
secoleng@uol.com.br; orcamento@sengel.com.br; carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  

Assunto: 	Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Enviada em: 	23/11/2007 11:51 

entregue aos seguintes destinatários: 

Icfarias@construcap.com.br  em 23/11/2007 10:50 
dalva@construcap.com.br  em 23/11/2007 10:50 

á 

1 
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cpEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT14499.bd W1 Devolução da 
Garantia da Pmpo— 

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  

• 	32- eerni eevY-Y-Lcvir 	S' 

1 



• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De 	 Mario Sergio Mafra Guedes [mario.guedes@agnet.com.bri 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro dé 2007 10:56 
Assunto: 	 Lida: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Sua mensagem 

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

foi lida em 23/11/2007 10:56. 

ton 

• 

1 



• 

• 



cpEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Der 	 postnnaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

AIT14475.1xt (399 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

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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Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Ovania Avelar de Paula Morais [omorais@cbmsa.conn.br] 

Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 12:16 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Confirmamos o recebimento do e-mail abaixo 

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

eççfr(A/à)u-(-}•-z-e-L- 

De: CPEL CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codennig.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 12:51 
Para: rosadias@alicerce.com.br; leticia@blokos.com.br; altair.silva@cariocaengenharia.com.br; 
engenharia@consbem.conn.br; 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; Ovania Avelar de Paula Morais; 
orc.emccamp@terra.com.br; emccamp@emccamp.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
mellodeazevedo@melloazevedo.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; 
comprasbh@pavisan.com.br; alex@pavisan.conn.br; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
convap.bh@convap.com.br; engeform@engeform.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; 
abreu@mascarenhas.com.br; mbr@mascarenhas.com.br; engenharia@mendesjunior.com.br; 
pantheone@ig.com.br; valdemir@paulitec.com.br; luciano@paulitec.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; 
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; secoleng@ig.com.br; 
secoleng@uol.com.br; orcamento@sengel.com.br; carlosb@grupovia.conn.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 
Em fase da homologação da licitação, Concorrência 05/07, publicada no dia 20/11/2007, 
comunicamos que a Garantia da Proposta  prestada na forma da item 1.6 do Edital 

(I) encontra-se à disposição para devolução, que será efetivada pessolmente na Tesouraria 
da CODEMIG, a pessoa credenciada pela garantidora especificamente para tal ato. 
Comissao Especial de Licitação. 
Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 
Comissão Especial de Licitação 
E-mail: cpel@codemig.com.br  
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax: (31) 3273-1331 

23/11/2007 



• 



. CF;EL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De": 	 Ovania Avelar de Paula Morais [omorais@cbmsa.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 12:04 
Assunto: 	 Lida: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Sua mensagem 

Para: 	omorais@cbmsa.com.br  
Assunto: 

foi lida em 23/11/2007 12:04. 

o 

1 
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, CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Der 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

ATT14459.bct (389 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

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. 

omorais@cbmsa.com.br  

• 

1 



• 



RO _ 
‘CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

Der 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

A1T14483.1xt (397 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

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. 

orc.emccamp@terra.com.br  

á—de_ • 

• 



, 

• 



1); - 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De 	 Construtora EMCCAMP LTDA [emccamp@emccamp.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 26 de novembro de 2007 09:05 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

ATT16522tde444 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<rosadias@alicerce.com.br›; <leticia@blokos.com.br›; 
<altair.silva@cariocaengenharia.com.br›; <engenharia@consbem.com.br›; 
<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›; <orc.emccamp@terra.com.br›; 
<emccamp@emccamp.com.br›; <arodrigues@ferreiraguedes.com.br›; 
<mellodeazevedo@melloazevedo.com.br›; <adf@odebrecht.com›; <elias.costa@oas.com›; 
<comprasbh@pavisan.com.br›; <alex@pavisan.com.br›; <alvim@queirozgalvao.com›; 
<inoronha@queirozgalvao.com›; <convap.bh@convap.com.br›; <engeform@engeform.com.br›; 

awmariaamelia@estacon.com.br>; <abreu@mascarenhas.com.br›; <mbr@mascarenhas.com.br›; 
Wengenharia@mendesjunior.com.br>; <pantheone@ig.com.br›; <valdemir@paulitec.com.br›; 

<luciano@paulitec.com.br›; <dj.silva@santabarbarasa.com.br›; 
<natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; <afferreira@schahin.com.br›; 
<secoleng@ig.com.br›; <secoleng@uol.com.br›; <orcamento@sengel.com.br›; 
<carlosb@grupovia.com.br›; <proposta@grupovia.com.br> em 23/11/2007 11:50 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
26/11/2007 09:05 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Construtora EMCCAMP LTDA [emccamp@emccamp.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 26 de novembro de 2007 09:05 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

ATI1652/1~ 
13) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<rosadias@alicerce.com.br›; <leticia@blokos.com.br›; 
<altair.silva@cariocaengenharia.com.br›; <engenharia@consbem.com.br›; 
<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›; <orc.emccamp@terra.com.br›; 
<emccamp@emccamp.com.br›; <arodrigues@ferreiraguedes.com.br›; 
<mellodeazevedo@melloazevedo.com.br›; <adf@odebrecht.com›; <elias.costa@oas.com›; 
<comprasbh@pavisan.com.br›; <alex@pavisan.com.br›; <alvim@queirozgalvao.com›; 
<inoronha@queirozgalvao.com›; <convap.bh@convap.com.br›; <engeform@engeform.com.br›; 

olí
mariaamelia@estacon.com.br›; <abreu@mascarenhas.com.br›; <mbr@mascarenhas.com.br›; 
engenharia@mendesjunior.com.br›; <pantheone@ig.com.br›; <valdemir@paulitec.com.br›; 
<luciano@paulitec.com.br›; <dj.silva@santabarbarasa.com.br›; 
<natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; <afferreira@schahin.com.br›; 
<secoleng@ig.com.br›; <secoleng@uol.com.br›; <orcamento@sengel.com.br›; 
<carlosb@grupovia.com.br›; <proposta@grupovia.com.br> em 23/11/2007 11:50 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
26/11/2007 09:05 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 	 /( 

De:- 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Stat,us Notification (Relay) 

 

ATT14419.Ixt (413 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

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. 

arodrigues@ferreiraguedes.com.br  

• creiv~ 
.540- 

1 
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C,PEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Construtora Mello Azevedo S/A [melloazevedo@melloazevedo.com.br] 
Rara: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 10:52 
Assunto: 	 Lida: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Sua mensagem 

Para: 	melloazevedo@melloazevedo.com.br  
Assunto: 

foi lida em 23/11/2007 10:52. 

• 

yyrao rou 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  
• 

De f 	 Administrador do sistema 
Rara: 	 Construtora Mello Azevedo S/A 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Assunto: 	 Entregue: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Sua mensagem 

Para: 	rosadias@alicerce.com.br; leticia@blokos.com.br; altair.silva@cariocaengenharia.com.br; engenharia@consbem.com.br; 
001.comercial@constran.com.br; laercio@constran.com.br; antoniocarlos@constran.com.br; dalva@construcap.com.br; 
Icfarias@construcap.com.br; eduardo.camargo@camargocorreamm.br; mario.guedes@agnet.com.br; 
omorais@cbmsa.com.br; orc.emccamp@terra.com.br; emccamp@emccamp.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
mellodeazevedo@melloazevedo.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; comprasbh@pávisan.com.br; 
alex@pavisan.com.br; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; 
engeform@engeform.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; abreu@mascarenhas.com.br; mbr@mascarenhas.com.br; 
engenharia@mendesjunior.com.br; pantheone@ig.com.br; valdemir@paulitec.com.br; luciano@paulitec.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; secoleng@ig.com.br; 
secoleng@uol.com.br; orcamento@sengel.com.br; carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  

Assunto: 	Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Enviada em: 	23/11/2007 11:51 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

• Construtora Mello Azevedo S/A em 23/11/2007 10:52 

1 
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C,PEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Der 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

      

ATT14427.bd (383 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

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. 

adf@odebrecht.com  

toctebleJt • 

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Denise [adf@odebrecht.com] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:06 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

A1T14607.bd(444 
13) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<rosadias@alicerce.com.br›; <leticia@blokos.com.br›; 
<altair.silva@cariocaengenharia.com.br›; <engenharia@consbem.com.br›; 
<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›; <orc.emccamp@terra.com.br›; 
<emccamp@emccamp.com.br›; <arodrigues@ferreiraguedes.com.br›; 
<mellodeazevedo@melloazevedo.com.br›; <adf@odebrecht.com›; <elias.costa@oas.com›; 
<comprasbh@pavisan.com.br›; <alex@pavisan.com.br›; <alvim@queirozgalvao.com>.; 
<inoronha@queirozgalvao.com›; <convap.bh@convap.com.br›; <engeform@engeform.com.br›; 

damariaamelia@estacon.com.br>; <abreu@mascarenhas.com.br›; <mbr@mascarenhas.com.br›; 
Wkengenharia@mendesjunior.com.br>; <pantheone@ig.com.br›; <valdemir@paulitec.com.br›; 

<luciano@paulitec.com.br›; <dj.silva@santabarbarasa.com.br›; 
<natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; <afferreira@schahin.com.br›; 
<secoleng@ig.com.br›; <secoleng@uol.com.br›; <orcamento@sengel.com.br›; 
<carlosb@grupovia.com.br›; <proposta@grupovia.com.br> em 23/11/2007 12:50 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
23/11/2007 12:05 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Elias Bichara Costa [elias.costa@oas.com] 

Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 12:18 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

CPEL, 

Acusamos o recebimento da mensagem em referência. 

Atenciosamente 

Elias Bichara Costa 
Líder Operacional 
Construtora OAS Ltd. 

4m  (31)3226-2400 ir (31)9957-3535 

ekg-t447t~dA-ve_ ()A_S 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: rosadias@alicerce.com.br; leticia@blokos.com.br; altair.silva@cariocaengenharia.conn.br; 
engenharia@consbem.conn.br; 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; 
orc.emccamp@terra.com.br; emccamp@emccamp.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
nnellodeazevedo@melloazevedo.com.br; adf@odebrecht.com; Elias Bichara Costa; 
comprasbh@pavisan.com.br; alex@pavisan.com.br; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
convap.bh@convap.com.br; engeform@engeform.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; 
abreu@nnascarenhas.com.br; mbr@mascarenhas.com.br; engenharia@mendesjunior.com.br; 
pantheone@ig.com.br; valdennir@paulitec.com.br; luciano@paulitec.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; 
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; secoleng@ig.com.br; 

1111 secoleng@uolconn.br; orcamento@sengel.com.br; carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Em fase da homologação da licitação, Concorrência 05/07, publicada no dia 20/11/2007, 
comunicamos que a Garantia da Proposta  prestada na forma da item 1.6 do Edital 
encontra-se à disposição para devolução, que será efetivada pessolmente na Tesouraria 
da CODEMIG, a pessoa credenciada pela garantidora especificamente para tal ato. 

Comissao Especial de Licitação. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

23/11/2007 



• 

or 



Page 2 of 2 

',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 
engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. 
Comunicações pela Internet dão 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. 

23/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Dé 	 Elias Bichara Costa [elias.costa@oas.corn] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 12:16 
Assunto: 	 Lida: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Sua mensagem 

Para: 	elias.costa@oas.com  
Assunto: 

foi lida em 23/11/2007 12:16. 

1 





.CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Dei. 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT14395.txt (387 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

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  

• 

e 

1 



• 

I 



• CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De:- 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1T14387.Ixt (515 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

comprasbh@pavisan.com.br  
alex@pavisan.com.br  

1 
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• 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Comprasbh [comprasbh@pavisan.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 26 de novembro de 2007 09:29 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

El 
ATT18988.1xt(444 

13) 
Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<rosadias@alicerce.com.br›; <leticia@blokos.com.br›; 
<altair.silva@cariocaengenharia.com.br›; <engenharia@consbem.com.br›; 
<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›; <orc.emccamp@terra.com.br›; 
<emccamp@emccamp.com.br›; <arodrigues@ferreiraguedes.com.br›; 
<mellodeazevedo@melloazevedo.com.br›; <adf@odebrecht.com›; <elias.costa@oas.com›; 
<comprasbh@pavisan.com.br›; <alex@pavisan.com.br›; <alvim@queirozgalvao.com›; 
<inoronha@queirozgalvao.com›; <convap.bh@convap.com.br›; <engeform@engeform.com.br›; 

AWmariaamelia@estacon.com.br>; <abreu@mascarenhas.com.br›; <mbr@mascarenhas.com.br›; 
Wengenharia@mendesjunior.com.br>; <pantheone@ig.com.br›; <valdemir@paulitec.com.br›; 

<luciano@paulitec.com.br›; <dj.silva@santabarbarasa.com.br›; 
<natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; <afferreira@schahin.com.br›; 
<secoleng@ig.com.br›; <secoleng@uol.com.br›; <orcamento@sengel.com.br›; 
<carlosb@grupovia.com.br›; <proposta@grupovia.com.br> em 23/11/2007 12:50 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
26/11/2007 10:28 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Antonio de Oliveira Alvim [alvim@queirozgalvao.corn] 
Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:03 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Re: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

À 

CPEL - CODEMIG 

Acusamos o recebimento da informação relativa a Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 
05/07 -23/11/2007. 

Atenciosamente 

• Antonio O Alvim 

biGuAA,03  

Construtora Queriroz Gaivão SA 
Diretor Regional 

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 al remitente, respondiendo a este mensaje. Alertamos que 
este mensaje transito por la 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 
GALV40 S.A. is not responsible for conclusion, opinions or any kind of information in this message that doesn't come from our 
personnel. 

23/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 InterScan MSS Notification [postmaster@queirozgalvao.com] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 10:52 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 RELAY: 

Prioridade: 	 Afta 

ATT14435.txt (627 Devolução da 
6) 	Garantia da Pmpo... 

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 



• 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Antonio de Oliveira Alvim [alvim@queirozgalvao.com] 

Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 10:56 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Rogro jzg ........ 
Your 	Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
doctnnent: 
was 	alvitn@queirozgalvaorn 
received 
by: 
at: 	23/11/2007 11:56:03 

23/11/2007 



! 

o 

• 

• 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	lvanir Maria Noronha [inoronha@queirozgalvao.com] 
Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:31 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Return Receipt  
Your 	Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
docwnent: 
vias 	inoronha@queirozgalvao.com  
received 
by: 
at: 	23/11/2007 12:28:57 

23/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Ivanir Maria Noronha [inoronha@queirozgalvao.com] 

Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:31 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

ok, recebido eencanninhado. 

Ivanir 
Const. Queiroz Gaivão 

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 destinatario de este mensaje o 
el responsable para si., entrega, bórrelo inmediatamente y avise al remitente, respondiendo a este mensaje. Alertamos que 
este mensaje transitó por la red pública de comunica ción, estando por lo tanto, sujeta a riesgos inherentes a esta forma de 
com unicación. 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. 

23/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Der 	 postmaster@comig.com.br  
..Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT14451.1at (395 Devolução da 
13) 	Garantia da Pmpo... 

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  

• 	„„r 	e  

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De:" 	 Administrador do sistema 
Para: 	 engeform@engeform.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:52 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	rosadias@alicerce.com.br; leticia@blokos.com.br; altair.silva@cariocaengenharia.com.br; engenharia@consbem.com.br; 

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; orc.emccamp@terra.com.br; emccamp@emccamp.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
mellodeazevedo@melloazevedo.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; comprasbh@pavisan.com.br; 

alex@pavisan.com.br; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; 
engeform@engeform.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; abreu@mascarenhas.com.br; mbr@mascarenhas.com.br; 
engenharia@mendesjunior.com.br; pantheone@ig.com.br; valdemir@paulitec.com.br; luciano@paulitec.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; secoleng@ig.com.br; 

secoleng@uol.com.br; orcamento@sengel.com.br; carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  

Assunto: 	Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Enviada em: 	23/11/2007 11:51 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

• engeform@engeform.com.br  em 23/11/2007 09:48 

CA'Cd+44A, 'e9144(d(' 

• 

1 





, CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
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De: 	 Engeform [engeform@engeform.com.br] 
enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 19:10 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Aff1582~4 
13) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<rosadias@alicerce.com.br›; <leticia@blokos.com.br>; 
<altair.silva@cariocaengenharia.com.br>; <engenharia@consbem com.br›; 
<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›; <orc.emccamp@terra.com.br>; 
<emccamp@emccamp.com.br›; <arodrigues@ferreiraguedes.com.br›; 
<mellodeazevedo@melloazevedo.com.br>; <adf@odebrecht.com›; <elias.costa@oas.com›; 
<comprasbh@pavisan.com.br›; <alex@pavisan.com.br›; <alvim@queirozgalvao.com›; 
<inoronha@gueirozgalvao.com>; <convap.bh@convap.com.br>; <engeform@engeform.com.br›; 

Smariaamelia@estacon.com.br>; <abreu@mascarenhas.com.br›; <mbr@mascarenhas.com.br›; 
engenharia@mendesjunior.com.br›; <pantheone@ig.com.br›; <valdemir@paulitec.com.br›; 
<luciano@paulitec.com.br>; <dj.silva@santabarbarasa.com.br>; 
<natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; <afferreira@schahin.com.br>; 
<secoleng@ig.com.br›; <secoleng@uol.com.br>; <orcamento@sengel.com.br>; 
<carlosb@grupovia.com.br›; <proposta@grupovia.com.br> em 23/11/2007 11:50 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
23/11/2007 19:09 

1 
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CP.EL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Der 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

A1T14539.txt (401 Devolução da 
5) 	Garantia da Propo... 

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. 

mariaamelia@estacon.com.br  

1 
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CpEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De 	 mbr@mascarenhas.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 14:22 
Para: 	 undiscbsed-reddents 
Assunto: 	 Confirmacao de leitura (exibida) - Devolução da Garantia da Proposta da 

Concorrência 05 
49~ 

n e  a4-c-v--u-x-eteo  =?is -8859-1?Q?/07 - 23/11/2007?= 
To: =?iso-8859-1?Q?EP-ÉL -_Comiss=E3o_Permanente_de_Licita=E7=E3o_-CODEMIG?= 
<CPEL@codemig.com.br> 
References: <3E4726D119BC7040B924F4F27668B77C28CEC1@server03.COMIG.COM> 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: multipart/report; report-type=disposition-notification; 

boundary=" 	mdn020906050105090001000102" 

	mdn020906050105090001000102 
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 
Content-Transfer-Encoding: 8bit 

Esta e uma confirmacao de leitura para a mensagem que voce enviou para 
mbr@mascarenhas.com.br. 

Sota: Esta confirmacao de leitura somente informa que a mensagem foi aberta no 
computador do destinatario. Nao ha garantia que o destinatario tenha lido ou 
compreendido o conteudo da mensagem. 

	mdn020906050105090001000102 
Content-Type: message/disposition-notification; name="MDNPart2.txt" 
Content-Disposition: inline 
Conteht-Transfer-Encoding: 7bit 

Reporting-UA: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.8.1.9) 
Gecko/20071031 Thunderbird/2.0.0.9 
Final-Recipient: rfc822;mbr@mascarenhas.com.br  
Original-Message-ID: <3E4726D119BC7040B924F4F27668377C28CEC1@server03.COMIG.COM> 
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed 

	mdn020906050105090001000102 
Content-Type: text/rfc822-headers; name="MDNPart3.txt" 
Content-Transfer-Encoding: 7bit 
Content-Disposition: inline 

X-Account-Key: account3 
01D7113-1184848352 

-Mozilla-Keys: 
Return-Path: <CPEL@codemig.com.br> 
X-Original-To: mbr@mail.mascarenhas.local 
Delivered-To: mbr@mail.mascarenhas.local 
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) 

by mail.mascarenhas.local (Postfix) with ESMTP id 8EFF367CC1; 
Fri, 23 Nov 2007 11:53:48 -0200 (BRST) 

X-Virus-Scanned: amavisd-new at mascarenhas.local 
X-Spam-Score: -0.398 
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-0.398 tagged above=-20 required=5 tests=[AWL=0.044, 

BAYES 00=-2.599, HTML MESSAGE=0.001, SUBJECT ENCODED TWICE=1.723, 
X PRIÕRITY HIGH=0.433] 

Received: from mail.mascarenhas.local ([127.0.0.1]) 
by localhost (mail.mascarenhas.com.br  [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) 
with ESMTP id ZNGregV1Z1a0; Fri, 23 Nov 2007 11:53:41 -0200 (BRST) 

Received: from server03.COMIG.COM  (server03.comig.com  [200.202.203.223]) 
by mail.mascarenhas.local (Postfix) with ESMTP id 80F7A67CC3; 
Fri, 23 Nov 2007 11:53:27 -0200 (BRST) 

Content-class: urn:content-classes:message 
Return-Receipt-To: =?iso-8859-1?Q?CPEL - Comiss=E3o_Permanente_de_Licita=E7 
=E3o - CODEMIG?= <CPEL@codemig.com.br>— 
Subj-ect: =?iso-8859-1?Q?Devolu=E7=E3o_da_Garantia_da_Proposta_da_Concorr=EAncia_05 

1 
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=?iso-8859-1?Q?/07 - 23/11/2007?= _ _ 
MIME-Version: 1.0 
Coptent-Type: multipart/alternative; 

boundary="---- = NextPart 001 01C82DE0.3FB6CFD1" 
DiAposition-Notifica7Ei-jn-To: =?Iso-8-859,-1?Q?CPEL - Comiss=E3o_Permanente_de_Licita=E7 _ _ 
=;.E3o - CODEMIG?= <CPEL@codemig.com.br> 
Date Irrri, 23 Nov 2007 11:50:52 -0300 
X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.5 
Message-ID: <3E4726D119BC7040B924F4F27668B77C28CEC1@server03.COmIG.COM> 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-TNEF-Correlator: 
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?Devolu=E7=E3o_da_Garantia_da_Proposta_da_Concorr=EAncia_ 
05?= 

=?iso-8859-1?Q?/07_- 23/11/2007?= 
Thread-Index: AcgrZBxoLgiuJhVSdamrMVf2ToRYQAHCWUgAAGNq3AAO3N/IA== 
X-Priority: 1 
Priority: Urgent 
Importance: high 
From: =?iso-8859-1?Q?CPEL - Comiss=E3o Permanente de Licita=E7=E3o - CODEMIG?= _ _ 	_ _ 	_ _ 
<CPEL@codemig.com.br> 
To: <rosadias@alicerce.com.br>, 

<leticia@blokos.com.br>, 
<altair.silva@cariocaengenharia.com.br>, 
<engenharia@consbem.com.br>, 
<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>, 
<orc.emccamp@terra.com.br>, 
<emccamp@emccamp.com.br>, 
<arodrigues@ferreiraguedes.com.br>, 
<mellodeazevedo@melloazevedo.com.br>, 
<adf@odebrecht.com>, 
<elias.costa@oas.com>, 
<comprasbh@pavisan.com.br>, 
<alex@pavisan.com.br>, 
<alvim@queirozgalvao.com>, 
<inoronha@queirozgalvao.com>, 
<convap.bh@convap.com.br>, 
<engeform@engeform.com.br>, 
<mariaamelia@estacon.com.br>, 
<abreu@mascarenhas.com.br>, 
<mbr@mascarenhas.com.br>, 
<engenharia@mendesjunior.com.br>, 
<pantheone@ig.com.br>, 
<valdemir@paulitec.com.br>, 
<luciano@paulitec.com.br>, 
<dj.silva@santabarbarasa.com.br>, 
<natalia.almeida@santabarbarasa.com.br>, 
<afferreira@schahin.com.br>, 
<secoleng@ig.com.br>, 
<secoleng@uol.com.br>, 
<orcamento@sengel.com.br>, 
<carlosb@grupovia.com.br>, 
<proposta@grupovia.com.br> 

X-Antivirus: AVG for E-mail 7.5.503 [269.16.4/1147] 

mdn020906050105090001000102-- 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

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

Enviado em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:54 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Thérèse Françoise Bouchardet 	
lipt/l~ 	 41-cj 

Confirmamos recebimento. 

Área de Engenharia 
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. 
engenharia@mendesjunior.com.hr  
Tel.:: (31) 2121-9508 - Fax: (31) 2121-9499 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [nnailto:CPEL@codemig.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: rosadias@alicerce.com.br; leticia@blokos.com.br; altair.silva@cariocaengenharia.com.br; 
engenharia@consbem.com.br; 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; 
orc.emccamp@terra.com.br; emccamp@emccannp.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
mellodeazevedo@nnelloazevedo.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; 
connprasbh@pavisan.com.br; alex@pavisan.com.br; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
convap.bh@convap.com.br; engeform@engeform.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; 
abreu@mascarenhas.com.br; mbr@mascarenhas.com.br; Engenharia; pantheone@ig.com.br; 
valdemir@paulitec.com.br; luciano@paulitec.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; 
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; secoleng@ig.com.br; 
secoleng@uol.conn.br; orcamento@sengel.com.br; carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 
Em fase da homologação da licitação, Concorrência 05/07, publicada no dia 20/11/2007, 
comunicamos que a Garantia da Proposta  prestada na forma da item 1.6 do Edital 
encontra-se à disposição para devolução, que será efetivada pessolmente na Tesouraria 

41) 
 da CODEMIG, a pessoa credenciada pela garantidora especificamente para tal ato. 

Comissao Especial de Licitação. 
Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 
Comissão Especial de Licitação 
E-mail: cpel@codemiacom.br  
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax: (31) 3273-1331 

MENDESJÚNIOR 
Now 

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

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. O remetente somente autoriza a utilização do material 
da mensagem. Caso você não seja o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que 
diretamente ao remetente do ocorrido e apague esta mensagem. 
O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião, conclusão ou a intenção da empresa que provêm o a( 
não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma, quanto a opiniões, afirmações, dados, disposições, declaraçõe 
exceto se ratificado formalmente, por seus representantes legais devidamente autorizados para o fim. 
This message and its attachments may contam n confidentiai and/or pdvileged information. The sender authorizes the use of the attached material 
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 noti 
the sender of this event and delete this message. 
The contents of this message and its attachments do not necessarily represent the opinion, conclusion or intention of the company providing acce 
not implying in any obligation or 	of such company, regarding opinions, statements, data, dispositions, declarations and/or their content, ur 
their legal representativas, duly authorized for such purpose. 

23/11/2007 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De:* 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 1151 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT14491.bd (409 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

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 



. 

. 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Def 	 Therese Francoise Bouchardet [therese.bouchardet@mendesjunior.com.br] 
Rara: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:53 
Assunto: 	 Lida: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Sua mensagem 

Para: 
	therese.bouchardet@mendesjunior.com.br  

Assunto: 

foi lida em 23/11/2007 11:53. 

• 

1 



1 

• 



cpEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De f 	 jose. marcos [jose.marcos@mendesjunioncom.br] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 1101 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

ATT14586.Ixt (323 
B) 

Sua mensagem foi entregue ao destinatário. 
Enviado do meu BlackBerry0 

• 

• 

1 



• 



• 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Det 
Para: 
Enviado em: 
Assunto: 

Jose Marcos Cardoso Costa [jose.marcos@mendesjunioncom.br] 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
sexta-feira, 23 de novembro de 2007 12:04 
Read: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

jose.marcos@mendesjunior.com.br  

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: 

foi lida em 23/11/2007 12:04. 

• 

1 



; 



C,PEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 	 023  

De!' 	 Nelson Kneipp [nelson.kneipp@mendesjunior.com.br] 
-Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 14:00 
Assunto: 	 Lida: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Sua mensagem 

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

foi lida em 23/11/2007 14:00. 

• 

1 



• 

• 



• CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 .2 3 

De: 	 Ferdinando Delgado Cyrne [ferdinando.cyrne@mendesjunior.com.br] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 1533 
Assunto: 	 Lida: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: 

ferdinando.cyme@mendesjunior.com.br  

foi lida em 23/11/2007 15:33. 

• 

• 



i 
IP , 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Der 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 1151 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT14379.txt (503 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

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. 

pantheone@ig.com.br  
secoleng@ig.com.br  

eamikoP-ri 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  
• , 

De  Luciano - Paulitec / Comercial [luciano@paulitec.com.br] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 15:30 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Arn5039.1>ft(ll4 
13) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<rosadias@alicerce.com.br›; <leticia@blokos.com.br›; 
<altair.silva@cariocaengenharia.com.br›; <engenharia@consbem.com.br›; 
<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›; <orc.emccamp@terra.com.br›; 
<emccamp@emccamp.com.br›; <arodrigues@ferreiraguedes.com.br›; 
<mellodeazevedo@melloazevedo.com.br›; <adf@odebrecht.com›; <elias.costa@oas.com›; 
<comprasbh@pavisan.com.br›; <alex@pavisan.com.br›; <alvim@queirozgalvao.com>; 
<inoronha@queirozgalvao.com›; <convap.bh@convap.com.br›; <engeform@engeform.com.br›; 

"mariaamelia@estacon.com.br>; <abreu@mascarenhas.com.br›; <mbr@mascarenhas.com.br›; 
Wengenharia@mendesjunior.com.br>; <pantheone@ig.com.br›; <valdemir@paulitec.com.br›; 
<luciano@paulitec.com.br›; <dj.silva@santabarbarasa.com.br›; 
<natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; <afferreira@schahin.com.br>; 
<secoleng@ig.com.br›; <secoleng@uol.com.br›; <orcamento@sengel.com.br›; 
<carlosb@grupovia.com.br›; <proposta@grupovia.com.br> em 23/11/07 12:50 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
23/11/07 16:30 

1 
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• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 	 /5 
De f 	 Valdemir - Ger. Comercial / Paulitec [valdemir@paulitec.com.br] 
nnviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 12:33 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

ATT14825.txt (444 
13) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<rosadias@alicerce.com.br›; <leticia@blokos.com.br›; 
<altair.silva@cariocaengenharia.com.br›; <engenharia@consbem.com.br›; 
<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›; <orc.emccamp@terra.com.br›; 
<emccamp@emccamp.com.br›; <arodrigues@ferreiraguedes.com.br›; 
<mellodeazevedo@melloazevedo.com.br›; <adf@odebrecht.com›; <elias.costa@oas.com›; 
<comprasbh@pavisan.com.br›; <alex@pavisan.com.br>; <alvim@queirozgalvao.com›; 
<inoronha@queirozgalvao.com›; <convap.bh@convap.com.br›; <engeform@engeform.com.br›; 

Olk
mariaamelia@estacon.com.br›; <abreu@mascarenhas.com.br›; <mbr@mascarenhas.com.br›; 
engenharia@mendesjunior.com.br>; <pantheone@ig.com.br›; <valdemir@paulitec.com.br›; 
<luciano@paulitec.com.br›; <dj.silva@santabarbarasa.com.br›; 
<natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; <afferreira@schahin.com.br›; 
<secoleng@ig.com.br›; <secoleng@uol.com.br›; <orcamento@sengel.com.br›; 
<carlosb@grupovia.com.br›; <proposta@grupovia.com.br> em 23/11/2007 12:50 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
23/11/2007 13:33 

e 

1 



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: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 13:01 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Acusamos recebimento da mesnagem. 

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

.5cuk}±0,, iêcvde(A.e,_. 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 12:51 
Para: rosadias@alicerce.com.br; leticia@blokos.com.br; altair.silva@cariocaengenharia.com.br; 
engenharia@consbem.com.br; 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; 
orc.emccamp@terra.com.br; emccamp@emccamp.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
mellodeazevedo@melloazevedo.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.conn; 
comprasbh@pavisan.com.br; alex@pavisan.com.br; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
convap.bh@convap.com.br; engeform@engeform.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; 
abreu@nnascarenhas.com.br; mbr@mascarenhas.conn.br; engenharia@nnendesjunior.com.br; 
pantheone@ig.com.br; valdemir@paulitec.com.br; luciano@paulitec.com.br; Djaniro Silva - Desenvolvimento 
de Negocios; Maria Natalia Nogueira de Almeida - Orcamentos/Matriz; afferreira@schahin.com.br; 
secoleng@ig.com.br; secoleng@uol.com.br; orcamento@sengel.com.br; carlosb@grupovia.com.br; 
proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 
Em fase da homologação da licitação, Concorrência 05/07, publicada no dia 20/11/2007, 
comunicamos que a Garantia da Proposta  prestada na forma da item 1.6 do Edital 
encontra-se à disposição para devolução, que será efetivada pessolmente na Tesouraria 
da CODEMIG, a pessoa credenciada pela garantidora especificamente para tal ato. 
Comissao Especial de Licitação. 
Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 
Comissão Especial de Licitação 
E-mail: opel@oodemig.com.br  
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax: (31) 3273-1331 

23/11/2007 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

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

Fiara: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 13:00 
Assunto: 	 Lida: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Sua mensagem 

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

foi lida em 23/11/2007 13:00. 

1 





CF'EL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 c=4 

De:- 	 postmaster@connig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT14507.txt (563 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

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. 

dj.silva@santabarbarasa.com.br  
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br  

• 

1 



• 

• 



CFEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De:. 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

     

      

      

      

      

ATT14515.txt (399 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

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. 

afferreira@schahin.com.br  

• 

1 



• 
, 

! 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 	
(? 

 

. De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:52 
Pãra: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT14531.bct (481 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

secoleng@uol.com.br  

• /_--}Tik_avvue, 

• 

1 



/ 

• 

1 
f 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 1151 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT14379.txt (503 Devolução da 
B) 	Garantia da Propo... 

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. 

pantheone@ig.com.br  
secoleng@ig.com.br  

1 



- 

O 

0 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: segunda-feira, 26 de novembro de 2007 10:20 

Para: 	'orcamento@sengelcom.br; 'sengel@sengel.com.br' 
Assunto: 	Reenviando Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Prioridade: Alta 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Para: orcamento@sengel.com.br  
Assunto: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Em fase da homologação da licitação, Concorrência 05/07, publicada no dia 20/11/2007, 
comunicamos que a Garantia da Proposta  prestada na forma da item 1.6 do Edital 
encontra-se à disposição para devolução, que será efetivada pessolmente na Tesouraria 
da CODEMIG, a pessoa credenciada pela garantidora especificamente para tal ato. 

Comissao Especial de Licitação. 

Favor enviar resposta de  confirmação de recebimento. 

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

26/11/2007 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 orcamento@sengel.com.br  
'Enviado em: 	 segunda-feira, 26 de novembro de 2007 10:20 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	orcamento@sengel.com.br; sengel@sengel.com.br  
Assunto: 	Reenviando Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Enviada em: 	26/11/2007 10:20 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

orcamento@sengel.com.br  em 26/11/2007 09:21 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 orcamento@sengel.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 26 de novembro de 2007 10:20 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	orcamento@sengel.com.br; sengel@sengel.com.br  
Assunto: 	Reenviando Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Enviada em: 	26/11/2007 10:20 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

orcamento©sengel.com.br  em 26/11/2007 09:21 

1 

• 



4. 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Sengel Construções Ltda [sengel©sengel.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 26 de novembro de 2007 11:18 
?ara: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Reenviando Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 

23/11/2007 

ATT18985.1)1 (444 
13) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<orcamento@sengel.com.br›; <sengel@sengel.com.br> em 26/11/2007 11:19 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
26/11/2007 12:17 

J. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 orcamento [orcamento@sengel.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 26 de novembro de 2007 09:33 

-Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Reenviando Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 

23/11/2007 

ATI18991b1(444 
13) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<orcamento@sengel.com.br›; <sengel@sengel.com.br> em 26/11/2007 11:19 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
26/11/2007 1032 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 3 (} 

De! 	 Proposta - Via Engenharia S/A [proposta@grupovia.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 12:19 
Assunto: 	 Lida: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Sua mensagem 

Para: 	proposta@grupovia.com.br  
Assunto: 

foi lida em 23/11/2007 12:19. 



41 
... 
. 



. CP.  EL - Comissão Permanente de Licitação -• CODEMIG 
	 3 0 

De 	 Carlos [carlosb@grupovia.com.br] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de novembro de 2007 12:05 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lido: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Prioridade: 	 Alta 

ATT14822.bd (517 
B) 

Mensagem 

Para: rosadias@alicerce.com.br; leticia@blokos.com.br; 
altair.silva@cariocaengenharia.com.br; engenharia@consbem.com.br; 001.comer... 

Assunto: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 
23/11/2007 

Enviado: 23/11/2007 12:50 

lido em 23/11/2007 12:59. 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
a5 

Para: 
Enviado em: 
Assunto: 

Sua mensagem 

Administrador do sistema 
Carlos Eduardo Rezende Braga; Proposta - Via Engenharia S/A 
sexta-feira, 23 de novembro de 2007 11:51 
Entregue: Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 

Para: 	rosadias@alicerce.com.br; leticia@blokos.com.br; altair.silva@cariocaengenharia.com.br; engenharia@consbem.com.br; 
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; orc.emccamp@terra.com.br; emccamp@emccamp.com.br; arodrigues@ferreiraguedes.com.br; 
mellodeazevedo@melloazevedo.com.br; adf@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; comprasbh@pavisan.com.br; 
alex@pavisan.com.br; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; convap.bh@convap.com.br; 
engeform@engeform.com.br; mariaamelia@estacon.com.br; abreu@mascarenhas.com.br; mbr@mascarenhas.com.br; 
engenharia@mendesjunior.com.br; pantheone@ig.com.br; valdemir@paulitec.com.br; luciano@paulitec.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; afferreira@schahin.com.br; secoleng@ig.com.br; 
secoleng@uol.com.br; orcamento@sengel.com.br; carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  

Assunto: 	Devolução da Garantia da Proposta da Concorrência 05/07 - 23/11/2007 
Enviada em: 	23/11/2007 11:51 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

480 	
Carlos Eduardo Rezende Braga em 23/11/2007 11:58 
Proposta - Via Engenharia S/A em 23/11/2007 11:58 

1 
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Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
CARTÓRIO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL 

Ofício n° 2.090/2007 
Belo Horizonte, 23 de novembro de 2007. 

Senhor(a) Diretor(a), 

De ordem do Exmo Desembargador Dárcio Lopardi 

Mendes, Relator, nos autos do Agravo n° 1.0024.07.772.705-5/001, 

tendo como partes: Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Minas gerais CODEMIG, agravante Construcap CCPS Engenharia 

e Comércio S/A e outro , agravada, encaminho-lhe as cópias de fl. 

66/71, 384/389-TJ, determinando-lhe, que preserve a guarda e o 

sigilo da proposta apresentada, até o julgamento definitivo do 

Mandado de Segurança. 
O citado Agravo foi interposto contra decisão prolatada 

nos autos do Mandado de Segurança, n° 0024.07.772.705-5, da 

comarca de Belo Horizonte. 

Respeitosamente, 

Luciana ranco da Silva 

Escrivã em substituição do Cartório da Quarta Câmara Chiei 

Representante Legal da COTEMIG 

Rua Aimorés n° 1.697, Bairro Lourdes 

Belo Horizonte - MG-CEP-30.140.081 

Cód. 10.25.097-2 
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Dese 	ore:- 	-.* --;(1. Cepa rdi 

RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0024.07.772.705-5/K101 

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, já 

devidamente qualificada nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela 

CODEMIG (numeração em epígrafe), vem respeitosamente por meio desta expor e 

requerer: 

a) No dia 12 de novembro de 2007, segunda-feira, a CODEMIG deu 

prosseguimento ao processo licitatório, objeto de impugnação parcial no mandamus que 

deu origem ao presente Agravo de Instrumento, como pode ser comprovado por matéria 

publicada no "Diário do Comércio" de 13 de novembro de 2007 (cópia anexa). 

Foram abertas propostas de alguns licitantes, não tendo sido aberta a 

proposta da Agravada Construcap CCPS — Engenharia e Comércio S/A, em decorrência 

do recebimento, por V. Exa., com ambos os efeitos, do presente Agravo de Instrumento. 

Rua Bernardo Guimarães, 1033/Salas 404-407 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - 30140-081 
Tel.: (31) 3261.7312/3262.0919 - Fax: (31) 3261.3042 - E-Mail: obaracho@netland.com.br  
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°AinP{A R4 MO 
b) A abertura das propostas, entretanto, não esgota o objeto do Mandado 

de Segurança que deu origem ao presente Agravo de Instrumento, devendo o feito ter 

prosseguimento normal. 

Se for ao final concedida a segurança pleiteada, a Agravada deverá ter 

sua proposta analisada pela Comissão de Licitação e para que isso seja possível deve ser 

preservado o sigilo e a guarda da proposta apresentada pela Agravada, pois apenas 

assim restará incólume o objeto do Mandado de Segurança impetrado. 

c) Se a proposta da Agravada for devolvida, estará comprometida a 

efetividade do provimento judicial naquela ação, pois pretende-se ao final a participação 

da Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A no restante do certame, o que seria 

inviabilizado caso não houvesse a guarda apropriada de sua proposta, pela CODEMIG. 

Isto porque a devolução da proposta à Construcap, tendo sido já divulgados por meio da 

imprensa o valor das propostas vencedoras, colocaria em dúvida a idoneidade da 

proposta contida em um novo envelope, o que seria necessário para cumprir a decisão 

em um mandado de segurança eventualmente favorável. Em outros termos, se a 

Agravada for vitoriosa no Mandado de Segurança e a proposta tiver sido a ela 

devolvida, terá que apresentar uma nova proposta, o que certamente acarretará 

impugnação dos demais licitantes, pois suas propostas já são publicamente conhecidas. 

Trata-se, portanto, de preservar o objeto da ação judicial impetrada, o que 

não seria possível se a CODEMIG não mais estivesse com a guarda e sigilo da proposta 

tempestivamente encaminhada pela Agravada. 

d) A medida que ora pleitearemos foi requerida perante a 3" Vara da 

Fazenda Pública Estadual, nos autos do Mandado de Segurança que originou o presente 

Agravo de Instrumento. Em nosso entendimento, data vênia, seria o juízo ad quo quem 

deveria determinar a medida necessária à preservação do objeto da ação. O M.M. Juiz 

ad quo, não obstante, entende de forma diversa, como comprova o despacho anexo. 

Entende o douto magistrado que em decorrência do presente Agravo de Instrumento, a 

matéria deve ser decidida por V. Exa., o que nos leva a aviar o presente pedido. 

Rua Bernardo Guimafae* s, 1033/Salas 404-407 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - 30140-081 
Te!.: (31) 3261.7312/3262.0919 - Fax: (31) 3261.3042 - E-Mail: obaracho@netland.com.br  
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ra Baracho Júnior José Alfr 

°Aio UTA Ri8 	RIW 
Em face do exposto e tendo em vista a necessidade de preservar o objeto 

do Mandado de Segurança impetrado pela Agravada, é a presente para requerer que seja 

determinado por V. Exa. que a CODEMIG preserve a guarda e o sigilo da proposta 

apresentada, até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança. 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2007 

Rua Bernardo Guimarães, 1033/Salas 404-407 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - 30140-081 
Tel.: (31) 3261.7312/3262.0919 - Fax: (31) 3261.3042 - E-Mail: obaracho@netland.com.br  
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%. Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 

Processo n° 

Comarca de Belo Horizonte 
Plantão de Habeas Corpus e Medidas Urgentes 

- MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrantes: CONSTRUCAP - CCPS — ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 
CONVAP ENGENHARIA S.A. 

CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A. 
(integrantes do consórcio CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., 

CONVAP ENGENHARIA S.A. e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A.) 

Impetrado: DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

DECISÃO 

1..CONSTRUCAP - CCPS — ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., 

CONVAP ENGENHARIA CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., integrantes 

do consórcio CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., CONVAP 

ENGENHARIA S.A. e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., impetraram 

este mandado de segurança contra o ato do DIRETOR PRESIDENTE DA 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE MINAS GERAIS — 

CODEMIG que as inabilitou para participarem da Concorrência 

Público n° 05/2007, destinada à contratação de empresa para a 

execução das obras e serviços de engenharia para a implantação 

do Centro Administrativo do Estado dc Minas Gerais, divididas em três lotes. 

Cód. 10.25.097-2 
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2. Alegaram que a inabilitação se deu porque 

supostamente o consórcio por elas formado não atendeu a 

determinadas exigências de qualificação técnica profissional e 

operacional, sendo na ocasião inabilitados outros doiS4 n- 
licitantes, de modo que restaram no certame apenas três 

licitantes, para a disputa dos lotes n" 1, 2 e 3 das obras do 

Centro Administrativo. Acrescentaram que atendem plenamente a todos 

os itens reputados como não cumpridos, conforme podem comprovar 

pelos atestados de qualificação técnica apresentados, vários 

deles ignorados pela administração, tendo o ato frustrado por 

completo a finalidade da licitação e, em especial, a natureza e 

o propósito da fase de habilitação, pois criou exigências 

inexistentes no edital. 

3. Informaram' que, contra a decisão, 

'interpuseram recurso administrativo, na forma da lei, e, na 

data de hoje, 30-10-2007, o impetrado negou provimento ao 

recurso e, concomitantemente, a Administração Pública designou 

para amanhã, 31-10-2007, às 09:00 horas, a sessão destinada à 

abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes 

habilitados, notando-se que o interregno de menos 24 horas ente 

a decisão e a abertura das propostas visa precisamente a 

dificultar o controle de sua decisão pelo Poder Judiciário. 

4. Assinalando que sua proposta é competitiva e 

há vantagem e interesse público em que seja conhecida e 

processada, mas, pela decisão, não será aberta e cotejada com 

as demais pela Administração Pública, pelo que correm o risco 
o 

de ser indevidamente alijadas em definitivo da concorrência, 

embora a inabilitação tenha se devido a interpretação 

equivocada e restritiva dos documentos apresentados na fase de 

habilitação. Sustentaram que há também a possibilidade de a 
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Administração Pública inutilizar o envelope contendo a proposta 

financeira do consócio antes mesmo do encerramento do certame, 

daí a necessidade de concessão da liminar para que sejam 

determinados a abertura e o processamento da sua proposta. Em 

seguida, arrolaram uma série de argumentos para mostrar o 

desacerto da decisão impetrada. Juntaram documentos. 

DECIDO 

5. Destaco, inicialmente, que o PLANTÃO DE 

HABEAS CORPUS E OUTRAS MEDIDAS URGENTES, como explicita seu 

próprio nome, se destina ao atendimento de medidas 

urgentes, que não possam aguardar o funcionamento do Poder 

Judiciário no horário normal de expediente. E o caso deste 

mandado de segurança, pois o ato atacado foi praticado no 

dia de hoje e a abertura das propostas dos licitantes 

remanescentes já está marcada para amanhã, 31-10-2007, às 

09:00 horas, não se podendo aguardar, assim, o 

pronunciamento do juízo especializado para o qual o feito 

venha a ser distribuído. Estabelecida a competência do 

PLANTÃO DE HABEAS CORPUS E OUTRAS MEDIDAS URGENTES, 

passemos a apreciar o pedido de liminar. 

6. HELY LOPES MEIRELLES ensina que " o 

numeladodem~wa é o meio constitucional posto à disposição 

de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade 

processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a 

proteção de direito individual ou coletivo, líquido e 

certo, não amparado por halwascomus ou Wn.vsdata, lesado ou 

ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam. 

(CF, art. 50, LXIX e LXX; Lei n. 1,533/51, art. 11" 
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Mandado de Injunção. "Habeas Data". Ação Direta de 
4N.2215>//  

Inconstitucionalidade. 	Açã? 	Declaratória 	de 

Constitucionalidade. Argüição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental. O Controle Incidental de Normas no Direito 

Brasileiro. A representação Interventiva. A reclamação 

Constitucional no STF, 29'. ed., São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 22 e 23). 

(1'  G 

(MANDADO DE SEGURANÇA. Ação Popular. Ação Civil Pública ,k,.....  
o 

‘\-..... 

7. Adiante, explicita: "Direitoliquidoecerto é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na 
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por Outras palavras, o direito invocado, para 

ser amparáve/ por mandado de segurança, há de vir expresso 

em norma legal e trazer em si todos os requisitos e 

condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ai4nda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa 

ser defendido por outros meios judiciais"(ob. cit., p. 37). 

8. Em seguida, afirma: "Quando a lei alude a 

direitoliciuMWecerto, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no 

momento da impetração. EM última análise, direito liquidoccerlo é 

direitocomprmwdadephmo. Se depender de comprovação posterior, 'não 

é líquido nem certo, para fins de segurança (...) Por se exigir 

situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução 

probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação 

para Mffirm~doMwowdo sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subseqüente manifestação do Ministério 
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Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide n 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direi. 

os fatos comprovados com a inicial e as informações" (ob. cit. , p. 

37) . 

9. Além da fundamentação legal, os impetrantes 

juntaram centenas de documentos que fariam prova de sua 
habilitação. É evidente que ao Juiz não cabe substituir ao 

administrador, conforme lição, citada de memória, de SEAERA 

FAGUNDES, no clássico O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder 

• 	Judiciário, mas é evidente que, não tendo as impetrantes a sua 

proposta aberta na ocasião própria, na sessão de amanhã, não 
o 

teria praticamente nenhum efeitb eventual concessão do mandado 

de segurança, quando do julgamento do mérito, pois o processo 
licitatório já estaria adiantado e provavelmente sequer seria 
preservada a proposta. Devolvido o envelope com a proposta, a 
revisão do ato administrativo seria praticamente irreversível. 

10. Pelo exposto, configurado, neste primeiro 

momento, direito líquido e certo das impetrantes, defiro a liminar, 

determinando ao DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEM1G que, na 

sessão da Concorrência Pública objeto do Edital 05/2007, 

marcada para o dia 31 de outubro de 2007, às 09:00 horas, proceda também à 

abertura do envelope contendo a proposta das concorrentes 

CONSTRUCAP - CCPS - ENGENHARIA E ÇOMÉRCIO S.A., CONVAP ENGENHARIA 

CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A.., 	integrantes do consórcio 

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S . A . , CONVAP ENGENHARIA 

S . A. e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S . A. Expeça-se o mandado cie citação 

e intimação com ureência , ficando o Sr. Escrivão autorizado a firmá- 
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lo, em nome deste Juiz. 

11. Distribuído o mandado de segurança para uma das 

Varas da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, na Comarca 

de Belo Horizonte, solicitem-se informações à autoridade 

coatora, a serem prestadas em 10 dias, dando-se vista, depois, 
ao representante do Ministério( Público. Intimem-se. 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2007 (22:05hs.) 

d0151/1/ 0 A E SILVA 
uiz de Direito da r Vara Cível 
Comarca de Belo Horizonte 

Plantão de Habeas Corpus e Medidas Urgentes 
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Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  

ICCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Mnas Gerais 

  

22 de novembro de 2007. 
CC.CODEMIG.PRES.105/07 

C PE 

limo Sr. 
José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior 
DD. Procurador do Consórcio Construcap/Ferreira Guedes/CONVAP 
CAPITAL 

Ref. Ofício do Escritório Oliveira Baracho Advocacia&Consultoria datado de 
16.11.2007 

Prezado Senhor, 

Acusamos recebimento do ofício em referência no dia 20.11.2007 às 17:51 
horas, que trata de pedidos de providências relativos à Concorrência 
05/2007, e que tem por objeto a contratação das obras e serviços de 
engenharia para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas 
Gerais e comunicamos que o processo licitatório foi concluído, contando 
com homologação publicada no dia 20.11.2007. 

Administrativamente, o julgamento da Comissão de Licitação ratificado pela 
Autoridade Superior competente, da inabilitação do Consórcio Construcap 
CCPS Engenharia e Comércio S/A, Convap Engenharia S/A e Construtora 
Ferreira Guedes S/A ocorreu por não atendimento dos itens do edital 6.1.4, 
b.2 e do item 6.1.4, c., 1 para o lote 1, 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 para o Lote 2ë 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 para o lote 3, e se efetivou com estrita 
observância do comando legal e editalício aplicável à espécie, tudo nos 
termos lançados nas motivações da decisão de inabilitação e nas razões de 
indeferimento do recurso administrativo terposto. 
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ICCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 

O prosseguimento do processo com a abertura das propostas de preços 
das licitantes habilitadas administrativamente, seu julgamento e 
homologação, ao contrário do asseverado, constitui ato legítimo praticado 
em razão do efeito suspensivo conferido pelo ilustre Desembargador 
Relator do Agravo de Instrumento n° 1.0024.07.772.705-5/001 — 4° Câmara 
Cível do TJMG. 

Os signatários ratificam e reiteram os atos praticados no processo 
administrativo referido, pelos seus próprios fundamentos - jurídicos e 
técnicos - não reconhecendo qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios 
da publicidade e da moralidade administrativa. 

Atejniamen 

Osw 
Dire 

ori7. da Cos 
sisTe te da COD 

ilho 
MIG 

S 	y 	orrea Ciría 
Preside te da Comissão Especial de Licitação — Concorrência 05/07 

   

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  

2 



• 

,r 

• 

• 



C 	P El 

ICCODEMIG 
Companhia de Desenvokintento Económico de Minas Gerais 

CE.PRES.1014 /07 
Belo Horizonte, 20 de novembro de 2007. 

Ilmo. Sr. 
José Bonifácio Borges de Andrada 
Advogado Geral do Estado de Minas Gerais 
BELO HORIZONTE/MG 

 

Rolho, Lacas da Sgvu 
Nesmesèdmi-CM49 

Prsemeitsrie Ofiftocões 

Prezado Advogado Geral, 

Com nossa cordial visita e tendo em vista as disposições do Decreto Estadual 
44.473 de 28.02.2007 que remete a CODEMIG à Advocacia Geral do Estado para 
emissão de parecer orientativo, concernente aos procedimentos relativos à 
contratação de terceiros para a execução das atividades relativas ao Centro 
Administrativo, comunicamos o recebimento do expediente cuja cópia anexa, 
assinado por procuradores do Consórcio Construcap/Ferreira Guedes/Convap, 
licitante que foi inabilitada administrativamente da Concorrência Pública 05/07 que 
objetiva a contratação das obras e serviços do Centro e que obteve liminar em 
Mandado de Segurança e que conta com Agravo de Instrumento recebido pelo 
TJMG com efeito suspensivo (processos 0024.07.772.705-5 — 3a Vara da Fazenda 
Estadual e agravo de instrumento 1.0024.07.772.705-5/0001 — 4a Câmara Cível do 
TJMG). 

Informamos que o processo licitatório, cumprindo recomendação dessa 
Advocacia, retomou seu curso no dia 12.11.2007 com abertura das propostas de 
preços das licitantes habilitadas, julgamento prolatado e publicado em 15.11.2007, 
e com homologação publicada no dia 20.11.2007 em face expressa manifestação 
de desistência do prazo recursal por todas as participantes, tendo sido deflagrado 
o prazo de contratação de até dez dias úteis. 

O expediente encaminhado solicita: revisão do ato pela CODEMIG e abertura de 
suas propostas, guarda das propostas e preservação do sigilo até a abertura ou 
decisão judicial definitiva, que lhe seja informado todo e qualquer ato da licitação. 

  

1 

Rua Aimorês, 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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iCCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

RECIBO 

Recebi cópia da ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS dos 

consórcios: 1. Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 

Construtora Barbosa Mello S/A; 2. Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, 

Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A; 3. Consórcio Construções e 

Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa 

Bárbara Engenharia S/A, referente a 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, 21 de novembro de 2007. 

CJ
e di G  li 

J 	a•Ido Drummond — Cl MG 693.001 

CPF n°174.821.946-49 

CPEL/mcsb. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 08:11 

Para: 	'drummondjose@ig.com.br' 

Assunto: 	Cópia da Ata 

Prioridade: Alta 

Prezado Senhor: 

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: segunda-feira, 12 de novembro de 2007 15:01 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Re: Abertura da CP-005/2007 

Gostaria que me enviasse por e-mail a ata de abertura das Propostas. 
Grato 
José Geraldo drummond 

12.11.07 
O Motivo de tal solicitação que por motivo premente não pude comparecer a Abertura no dia de 
hoje. 

Em 12/11/07, CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
<CPEL@codemig.com.br> escreveu: 

Senhor José Geraldo Dummond: 

Comunicamos que foi publicado no órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" do dia 10 
de novembro de 2007, a Convocação da Concorrência n° 05/2007, cujo teor 
transmitimos na íntegra:, 

CONVOCAÇÃO 
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. 
A Comissão Especial de Licitação torna público que no dia 12 de novembro de 2007, às 14 horas, na 
sede da CODEMIG  à Rua Aimorés, 1697, bairro Lourdes, BH/MG dará continuidade à sessão pública 
para abertura dos Envelopes B - Proposta de Preços iniciada e suspensa no dia 31 de outubro de 2007. 
Belo Horizonte, 10 de novembro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 
Comissão Especial de Licitação 
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 
E-mail: cpel@codemig.com.br  

De: Jose Geraldo Drummond [mailto:drummondjose@ig.com.br]  
Enviada em: domingo, 11 de novembro de 2007 21:29 

21/11/2007 
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Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Abertura da CP-005/2007 

Prezada Srta Suely Izabel Correa Lima., 
Gentileza informar-me quando vai ser a abertura das propostas da CP-005/2007,data e horário,pois 
gostaria de estar presente e acompanhar a abertura. 

Atenciosamente, 
José geraldo drummond 

11.11.07 

2,1/11/2007 
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iCCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econémico de Minas Gereis 

RECIBO 

Recebi cópia da ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS dos 
consórcios: 1. Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 

Construtora Barbosa Mello S/A; 2. Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, 

Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A; 3. Consórcio Construções e 

• 
Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa 

Bárbara Engenharia S/A, referente a 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, 21 de novembro de 2007. 

CPEL/mcsb. 

  

  

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Hoiizonte - MG . 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 
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Belo Horizonte, 21 de novembro de 2007 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
Dra. Suely lzabel Correa Lima 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Prezados Senhores: 

Venho por meio deste, solicitar a ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

da Concorrência 05/2007 da CODEMIG, processo interno 265/07. 

Atenciosamente, 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2007 16:15 
Para: 	Suely lzabel Correa Lima 

Assunto: 	ENC: Cópia das Planilha de Preços de Todos os Lotes dos ganhadores e Perdedores que 
são os mesmos já que cada consórcio ganhou um Lote. 

De: Jose Geraldo Drummond [mailto:drummondjose@ig.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 21 de novembro de 2007 13:32 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Cópia das Planilha de Preços de Todos os Lotes dos ganhadores e Perdedores que são os mesmos 
já que cada consórcio ganhou um Lote. 

Srta Suely Izabel , 
Gostaria que providenciasse as Cópias das Planilhas de Preços de todos os Lotes do Cons']orcio 
Ganhador do Lote e dos Perdedores. 
Aproveito para solicitar a seghuintye informação de V.Sa. a saber: 
1)0s preços Orçados pela Codemig foram: 
a)Lote 1- R$ 172.562.386,02-Consórcio Ganhador-R$ 187.574.250,45 
b)Lote 2- R$ 350.983.993.17-Consórcio Ganhador-R$ 367.655.732,05 
c)Lote 3-R$ 374.760.986,93-Consórcio Ganhador-R$ 393.454.830,28 
Numa Licitação deste vulto é de se esperar que entre os concorrentes houvesse uma disputa para que 
os preços caissem (Vide Licitação da Linha Verde em que os preços cairam em Média 20%) e nesta 
Licitação os Preços subiram consideravelmente. O que o Governoi de Minas economizou com a 
Licitação porque a Proposta do Consórcio Norberto Odebrecht S?A.Construtora OAS e Construtora 
Queiroz Galvão foram declassificadas no Lote 1 e o mesmo Consórcio foi vencedor do Lote 2(No 
lote 2 eles não esqueceram de apresentar a Planilha em papel e mídia eletronica)? 
Os Preços orçados ficaram para o Governo de Minas ,que a todo momento prega Gestão de 
austeridade e controle dos gastos públicos em valor a maior de aproximadamente R$51.000.000,00 o 
que daria para construir cerca de 2.000 casas Populares. 
Vou analisar documento por documento desta Licitação e se achar como já achei na Fase de 
Abertura de Documentação em que as mesmas Empresas foram inabilitadas em um lote e habilitadas 
em outros para no final cada uma ficar com um Lote vou as barras da Justiça e do Ministério Público 
por que isto tem de acabar em nosso Pais, Editais ssendo manipulados por Empreiteiras com 
exig—encias absurdas e nosso Pais precisando de tantas outras Obras emerg—enciais. 
Atenciosamente, 
José Geraldo Drummond 

21.11.07 

CC-Ministério Público 
Tribunal de Contas 
Governo de Minas 

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

	
1 

De: 	Jose Geraldo Drummond [drummondjose@ig.com.br] 
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2007 13:32 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Cópia das Planilha de Preços de Todos os Lotes dos ganhadores e Perdedores que são 

os mesmos já que cada consórcio ganhou um Lote. 

Srta Suely Izabel , 
Gostaria que providenciasse as Cópias das Planilhas de Preços de todos os Lotes do Conslorcio 
Ganhador do Lote e dos Perdedores. 
Aproveito para solicitar a seghuintye informação de V.Sa. a saber: 
1)0s preços Orçados pela Codemig foram: 
a)Lote 1- R$ 172.562.386,02-Consórcio Ganhador-R$ 187.574.250,45 
b)Lote 2- R$ 350.983.993.17-Consórcio Ganhador-R$ 367.655.732,05 
c)Lote 3-R$ 374.760.986,93-Consórcio Ganhador-R$ 393.454.830,28 
Numa Licitação deste vulto é de se esperar que entre os concorrentes houvesse uma disputa para que 
os preços caissem (Vide Licitação da Linha Verde em que os preços cairam em Média 20%) e nesta 
Licitação os Preços subiram consideravelmente. O que o Governoi de Minas economizou com a 
Licitação porque a Proposta do Consórcio Norberto Odebrecht S?A.Construtora OAS e Construtora 
Queiroz Gaivão foram declassificadas no Lote 1 e o mesmo Consórcio foi vencedor do Lote 2(No 
lote 2 eles não esqueceram de apresentar a Planilha em papel e mídia eletronica)? 
Os Preços orçados ficaram para o Governo de Minas ,que a todo momento prega Gestão de 
austeridade e controle dos gastos públicos em valor a maior de aproximadamente R$51.000.000,00 o 
que daria para construir cerca de 2.000 casas Populares. 
Vou analisar documento por documento desta Licitação e se achar como já achei na Fase de 
Abertura de Documentação em que as mesmas Empresas foram inabilitadas em um lote e habilitadas 
em outros para no final cada uma ficar com um Lote vou as barras da Justiça e do Ministério Público 
por que isto tem de acabar em nosso Pais, Editais ssendo manipulados por Empreiteiras com 
exig—encias absurdas e nosso Pais precisando de tantas outras Obras emerg—enciais. 
Atenciosamente, 
José Geraldo Drummond 

21.11.07 

CC-Ministério Público 
Tribunal de Contas 
Governo de Minas 

(30 3JOYS- 

79o.R-34 2}1 

21/11/2007 
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Ministério da Fazenda 
Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF 

N° do CPF: 174.821.946-49 

Nome da Pessoa Física: JOSE GERALDO DRUMOND 

• Situação Cadastral: REGULAR 

Comprovante emitido às: 16:35:43 do dia 21/11/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle do comprovante: 7D2D.53113.780B.3133 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Receita Federal na 
Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.  

Aprovado pela IN/SRF n461 , de 18/10/2004. 
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1-CcP.P.„Effl!P 
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. 

CA Empresa 

	 RECIBO 

Razão Social/Nome: GCE S.A. 

CNPJ/CPF: 05275229000152 

Endereço: SCS Quadra 02 - Bloco C MR104 

Complemento Cj. 520 

CEP: 70317900 

Bairro: SCS 

Cidade: Brasília Estado: DF 

   

Telelone: (61) 3363-9039 Fax: (31) 3296-3432 E-mail: drummondjose@ig.com.br/gce@gce.com  

Contato: José Geraldo Drumond 	 Celular: (31) 9996-7642 

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

18/07/2007 Qm: 
Assinatura: 

Identificação - Nome: José Geraldo Drumond 

Identidade: 	MG 693.001 

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

o, PO 
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José Geraldo Drumond 	 Tel: (31) 3396-9970 

RA Rede;  748 45 ep 101 
Jd Rientio Pedras Contagem - MG - CEP: 32241-250 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 08:11 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATIMMKA)d: (393 Cópia da Ata 
13) 

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  
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODÉMIG 

Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 08:11 

Para: 	'drummondjose@ig.com.br' 

Assunto: 	Cópia da Ata 

Prioridade: Alta 

Prezado Senhor: 

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 Drunnmond [mailto:drummondjose@ig.conn.br]  
Enviada em: segunda-feira, 12 de novembro de 2007 15:01 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Re: Abertura da CP-005/2007 

Gostaria que me enviasse por e-mail a ata de abertura das Propostas. 
Grato 
José Geraldo drummond 
• 12.11.07 

O Motivo de tal solicitação que por motivo premente não pude comparecer a Abertura no dia de 
hoje. 

Em 12/11/07, CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
<CPEL@codemig.com.br> escreveu: 

Senhor José Geraldo Dummond: 

Comunicamos que foi publicado no órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" do dia 10 
de novembro de 2007, a Convocação da Concorrência n° 05/2007, cujo teor 
transmitimos na íntegra:, 

CONVOCAÇÃO 
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. 
A Comissão Especial de Licitação torna público que no dia 12 de novembro de 2007, às 14 horas, na 
sede da CODEMIG  à Rua Aimorés, 1697, bairro Lourdes, BH/MG dará continuidade à sessão pública 
para abertura dos Envelopes B - Proposta de Preços iniciada e suspensa no dia 31 de outubro de 2007. 
Belo Horizonte, 10 de novembro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 
Comissão Especial de Licitação 
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 
E-mail: cpel@codemig.com.br  

De: Jose Geraldo Drummond [mailto:drummondjose@ig.com.br]  
Enviada em: domingo, 11 de novembro de 2007 21:29 

20/11/2007 
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Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Abertura da CP-005/2007 

Prezada Srta Suely Izabel Correa Lima., 
Gentileza informar-me quando vai ser a abertura das propostas da CP-005/2007,data e horário,pois 
gostaria de estar presente e acompanhar a abertura. 

Atenciosamente, 
José geraldo drummond 

11.11.07 

20/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

-De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 08:11 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

EI 
ATT06084.1xt (393 

B) 

   

   

Cópia da Ata 

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: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 12:10 
Para: 	'eduardo.camargo@camargocorrea.com.br'; 'mario.guedes@agnet.com.br'; 

'omorais@cbmsa.com.br; 'adf@odebrecht.com'; 'jamorim@odebrecht.com'; 
'elias.costa@oas.com';'filialmg@oas.com'; 'alvim@queirozgalvao.com'; 
Inoronha@queirozgalvao.com'; 'engenharia@mendesjuniorcom.br'; 
'dj.silva@santabarbarasa.com.br'; 'natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; 
'carlosb@grupovia.com.br'; 'proposta@grupovia.com.br' 

Assunto: 	HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos, cumprindo o disposto no item 10.2 do Edital, a Homologffão da  
Concorrência n° 05/2007,  conforme publicação do dia 20 de novembro de 2007, no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos na 
íntegra: 

HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO 
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. 
Tendo em vista a formalização de desistência do prazo recursal por todas as licitantes 
participantes e o trânsito em julgado do julgamento das propostas de preços, homologo o 
julgamento do processo licitatório publicado em 15.11.2007 e adjudico o objeto do LOTE 1 
ao Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e 
Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A, o objeto do LOTE 2 ao Consórcio 
Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz Gaivão 
S/A e o objeto do LOTE 3 ao Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via 
Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A. 

0. Belo Horizonte, 19 de novembro de 2007. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da CODEMIG 

A presente publicação deflagra o prazo previsto no item 10.5 do Edital, com início no dia 
21.11.07 e t érrmino no dia 04.12.2007, devendo as adjucatárias cumprirem as disposições 
editalícias necessárias à assinatura do contrato, especialmente as previstas no item 17 
atinentes a garantia de cumprimento do contrato. 

F.ayo.r j.  enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

20/11/2007 



ir 

i 
J 

• 



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

N' EMPRESA CONTATO E-MAIL TEL FAX 

(1 iàonstruções e Com. Camargo Corrêa S. A. r _ 
Eduardo de Camargo Silva eduardo.camargoacamarqocorrea.com.br  (31) 3432-9696 (31) 3432-9696 

nstrutora Andrade Gutierrez S.A. Mário Sérgio Mafra Guedes mario.guedeseaqnet.com.br  (31) 3290-6640 (31) 3290-6659 

in 
' 	1 Construtora Barbosa Mello S.A. Ovania Avelar de Paula Morais omoraiscbmsa.com.br  (31) 3490-3637 (31) 3490-3642 

o n st r u to r a Norberto Odebrecht S.A. Angela Denise Franco adfaodebrecht.com; jamorimaodebrecht.com  (31) 351 6-1 601 (31) 351 6-1 675 

5 nstrutora OAS Ltda El ias Bichara Costa elias.costaRoas.com; filialmg@oas.com• (31) 3226-2400 (31) 3226-2400 
— 
e\iConstrutora Queiroz Gaivão S. A. Antônio de Oliveira Alvim alvimaqueirozcialvao.com; (31) 3269-5800 (31)269-5833  

inoronhaaqueirozgalvao.com  

7 endes Júnior Trading e Eng. S.A. José Marcos Cardoso Costa enclenhariaemendesjunior.com.br  (31) 2121-9508 (31) 2121-9499 

s....~, anta Barbara Engenharia S.A. Djaniro Silva 
di.silvasantabarbarasa.com.br; (31) 2121-7870 (31) 2121-7890 
natalia.almeidasantabarbarasa.com.br  

9 ia Engenharia S. 2  
Carlos Eduardo Rezende Braga: 
Luis Ronaldo Walderley 

carlosbgrupovia.com.br; 
(31) 3286-2768 
(31) 9970-4868 
(61) 3403-4000 

(31) 3286-2833 
propostacirupovia.com.br  
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 16:01 

Para: 	'carlosb@grupovia.com.br; 'proposta@grupovia.com.br  

Assunto: 	REENVIANDO: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos, cumprindo o disposto no item 10.2 do Edital, a Homologação da  
Concorrência n° 05/2007,  conforme publicação do dia 20 de novembro de 2007, no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos na 
íntegra: 

HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO 
Concorrência 05/2007 

411 	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. 
Tendo em vista a formalização de desistência do prazo recursal por todas as licitantes 
participantes e o trânsito em julgado do julgamento das propostas de preços, homologo o 
julgamento do processo licitatório publicado em 15.11.2007 e adjudico o objeto do LOTE 1 
ao Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e 
Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A , o objeto do LOTE 2 ao Consórcio 
Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz Gaivão 
S/A e o objeto do LOTE 3 ao Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via 
Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A. 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2007. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da CODEMIG 

it A presente publicação deflagra o prazo previsto no item 10.5 do Edital, com início no dia 
21.11.07 e t érrmino no dia 04.12.2007, devendo as adjucatárias cumprirem as disposições 
editalícias necessárias à assinatura do contrato, especialmente as previstas no item 17 
atinentes a garantia de cumprimento do contrato. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

20/11/2007 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 1210 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT07068.txt (421 HOMOLOGAÇÃO 
B) 	\ CONCORRÊNCIA O 

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. 

eduardo.camargo@camargocorrea.com.br  

• 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mario Sergio Mafra Guedes [mario.guedes@agnet.com.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 1521 
Assunto: 	 Lida: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Sua mensagem 

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

foi lida em 20/11/2007 15:21. 

• 



• 

I 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 12:10 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT07084.txt (399 HOMOLOGAÇÃO 
B) 	k CONCORRÊNCIA O 

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. 

mario.guedes@agnet.com.br  

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 J 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 1210 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

ATT07076.bd  (389 HOMOLOGAÇÃO 
B) 	k CONCORRÊNCIA O 

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. 

omorais@cbmsa.com.br  

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Denise [adf@odebrecht.com] 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 11:12 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

ATT07092.bd(444 
13) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<eduardo.camargo@camargocorrea.com.br›; <mario.guedes@agnet.com.br›; 
<omorais@cbmsa.com.br›; <adf@odebrecht.com›; <jamorim@odebrecht.com›; 
<elias.costa@oas.com›; <filialmg@oas.com›; <alvim@queirozgalvao.com›; 
<inoronha@queirozgalvao.com›; <engenharia@mendesjunior.com.br›; 
<dj.silva@santabarbarasa.com.br›; <natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; 
<carlosb@grupovia.com.br›; <proposta@grupovia.com.br> em 20/11/2007 13:10 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
20/11/2007 12:12 • 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 12:10 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

EI 

   

   

   

ATT07044.1xt(505 HOMOLOGAÇÃO 
B) 	CONCORRÊNCIA O 

Thi s 
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. 

adf@odebrecht.com  
jamorim@odebrecht.com  

• 

e 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Elias Bichara Costa [elias.costa@oas.com] 

Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 12:17 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

À CPEL 

Acusamos o recebimento da mensagem em referência. 

Atenciosamente 

Elias Bichara Costa 
Líder Operacional 
Construtora OAS Ltd. 
(31)3226-2400 ik (31)9957-3535 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 12:10 
Para: eduardo.camargo@camargocorrea.conn.br; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; 
adf@odebrecht.conn; jamorim@odebrecht.com; Elias Bichara Costa; Filial Minas Gerais; 
alvinn@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; engenharia@nnendesjunior.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; carlosb@grupovia.com.br; 
iproposta@grupovia.com.br  
Assunto: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos, cumprindo o disposto no item 10.2 do Edital, a Homologação da  
• Concorrência n° 05/2007,  conforme publicação do dia 20 de novembro de 2007, no 

órgão oficial do Estado de 0Minas Gerais LI e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos 
na íntegra: 

HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO 
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. 
Tendo em vista a formalização de desistência do prazo recursal por todas as licitantes 
participantes e o trânsito em julgado do julgamento das propostas de preços, homologo o 
julgamento do processo licitatório publicado em 15.11.2007 e adjudico o objeto do LOTE 1 
ao Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e 
Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A , o objeto do LOTE 2 ao Consórcio 
Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz G 
S/A e o objeto do LOTE 3 ao Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via 

v?' 
20/11/2007 



• 
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Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A. 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2007. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da CODEMIG 

A presente publicação deflagra o prazo previsto no item 10.5 do Edital, com início no dia 
21.11.07 e t érrmino no dia 04.12.2007, devendo as adjucatárias cumprirem as disposições 
editalícias necessárias à assinatura do contrato, especialmente as previstas no item 17 
atinentes a garantia de cumprimento do contrato. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

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 
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 
conununications 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. 

20/11/2007 



• 



• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Filial MG [filialmg@oas.corn] 
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 12:16 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

, Assunto: 	Re: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Recebemos. 

Neusa Analuce 
Construtora OAS Ltd. 

	 Original Message 	 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação  - CODEMIG  
To: eduardo.camargoacamarqocorrea.com.br  ; mario.quedesagnet.com.br  ; omorais@cbmsa.com.br ;  
adf@odebrecht.com  ; jamorim@pdebrecht.com  ; olias.costa@oas.com  ; filialmg@oas.com  ; 
alvim@queirozgalvao.com  ; inoronha@queirozgalvao, .... ; engonharia@mon ................. br; 
dj.silvaasantabarbarasa.com.br  ; natalia.almeida • santabarbarasa.com.br  ; carlosb(&prupovia.com.br  ; 
propostagrupovia.com.br  
Sent: Tuesday, November 20, 2007 12:10 PM 
Subject: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos, cumprindo o disposto no item 10.2 do Edital, a Homoloqffão da  
Concorrência n° 05/2007,  conforme publicação do dia 20 de novembro de 2007, 
no órgão oficial do Estado de OMinas Gerais0 e o jornal "O Tempo", cujo teor 
transmitimos na íntegra: 

HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO 
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. 
Tendo em vista a formalização de desistência do prazo recursal por todas as licitantes 
participantes e o trânsito em julgado do julgamento das propostas de preços, homologo 
o julgamento do processo licitatório publicado em 15.11.2007 e adjudico o objeto do 
LOTE 1 ao Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior 
Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A, o objeto do LOTE 2 ao 
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz Gaivão S/A e o objeto do LOTE 3 ao Consórcio Construtora Andrade Gutierrez 
S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A. 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2007. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da CODEMIG 

A presente publicação deflagra o prazo previsto no item 10.5 do Edital, com início no dia 
21.11.07 e t érrmino no dia 04.12.2007, devendo as adjucatárias cumprirem as 
disposições editalícias necessárias à assinatura do contrato, especialmente as previstas 
no item 17 atinentes a garantia de cumprimento do contrato. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

20/11/2007 



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

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 
ontidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por 

mgano, 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, 
amissão 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 
;.,•opy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete 
it and ali copies from your system and notify the sender immediately by return E-mail. Internet 
,ommunications 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. 

20/11/2007 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Elias Bichara Costa [elias.costa@oas.com] 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 1214 
Assunto: 	 Lida: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Sua mensagem 

Para: 	elias.costa@oas.com  
Assunto: 

foi lida em 20/11/2007 12:14. 

1 



o 

, 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 E 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 1210 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

> 

ATT07052.Ixt (499 HOMOLOGAÇÃO 
B) 	k CONCORRÊNCIA O 

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  
filialmg@oas.com  

1 



I 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 5 

• 

De: 	 Filial MG [filialmg@oas.com] 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 1215 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

ATT07107.bct (444 
B) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<eduardo.camargo@camargocorrea.com.br›; <mario.guedes@agnet.com.br›; 
<omorais@cbmsa.com.br›; <adf@odebrecht.com›; <jamorim@odebrecht.com>; 
<elias.costa@oas.com›; <filialmg@oas.com›; <alvim@queirozgalvao.com>; 
<inoronha@queirozgalvao.com>; <engenharia@mendesjunior.com.br›; 
<dj.silva@santabarbarasa.com.br›; <natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; 
<carlosb@grupovia.com.br›; <proposta@grupovia.com.br> em 20/11/2007 12:10 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
20/11/2007 12:14 

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o 

Ilkestinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou ivulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas 
informações. Se você recebeu esta mensagem por 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. 

1 



1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Antonio de Oliveira Alvim [alvim@queirozgalvao.com] 

Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 11:37 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

À 

CPEL-CODEMIG 

Acusamos recebimento da Homologação da Concorrência 05/2007 dia 20/11/2007 

Atenciosamente 

110 	Construtora Queiroz Gaivão SA 

Diretor Regional 
Antonio O Alvim 

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 ia te?. 
Estas informaciones no pueden ser divulgadas sin previa autorización escrita. Si usted no es el destina tarjo 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 comunica ción, estando por lo tanto, sujeta a riesgos inherentes a esta forma de 
com unicación. CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. no se responsabiliza por conclusiones, opiniones, u otras informaciones 
en este mensaje que no fueron emitidas por sus integrantes. 

e 
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. 

20/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEIV,!q 

De: 	Antonio de Oliveira Alvim [alvim@queirozgalvao.cób-: 
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 11:24 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODE '3 
Assunto: 	HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 diJ. 20/11/2007. 

Return Receipt 
Your 	HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 d'.._:•.'.111/2007. 
document: 
was 	alvim@queirozgalvao.com  
received 
,by: 
at: 	20/11/2007 12:22:04 

20/11/2007 



• 

i 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

•De: 	Ivanir Maria Noronha [inbronha@queirozgalvao.corn] 
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 11:12 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Return Receipt 
Your 	HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 
docwnent: 
was 	inoronha@queirozgalvao.com  
received 
by: 
at: 	20/11/2007 12:10:05 

,20/11/2007 



I 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 InterScan MSS Notification [postmaster@queirozgalvao.com] 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 11:11 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 RELAY: 

Prioridade: 	 Alta 

ATT07036M (627 HOMOLOGAÇÃO 
13) 	CONCORRÊNCIA O 

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 



s 

• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Jose Marcos Cardoso Costa Uose.marcos@mendesjunioncom.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 12:31 
Assunto: 	 Lida: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Sua mensagem 

Para: 
	

jose.marcos@mendesjunior.com.br  
Assunto: 

foi lida em 20/11/2007 12:31. 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
• 

De: 	 jose. marcos pose.marcos@mendesjunioncom.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 1121 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

A1T07160.txt (323 
B) 

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

• 

• 

1 



• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Nelson Kneipp [nelson.kneipp@mendesjunioncom.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 14:03 
Assunto: 	 Lida: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Sua mensagem 

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

foi lida em 20/11/2007 14:03. 

• 



o 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Therese Francoise Bouchardet Rherese.bouchardet@mendesjunioi*.com.br] 

Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 14:12 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: RES: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Prezados Senhores: 

Confirmamos o recebimento do e-mail. 

Sds. 

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

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 12:10 
Para: eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; adf@odebrecht.com; 
jamorim@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; filialmg@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
Engenharia; dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; carlosb@grupovia.com.br; 
proposta@grupovia.com.br  
Assunto: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 
Comunicamos, cumprindo o disposto no item 10.2 do Edital, a Homologação da Concorrência n° 
05/2007,  conforme publicação do dia 20 de novembro de 2007, no órgão oficial do Estado de "Minas 
Gerais" e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos na integra: 
HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO 
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. 
Tendo em vista a formalização de desistência do prazo recursal por todas as licitantes participantes e o trânsito em julgado 
do julgamento das propostas de preços, homologo o julgamento do processo licitatório publicado em 15.11.2007 e 
adjudico o objeto do LOTE 1 ao Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e 
Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A , o objeto do LOTE 2 ao Consórcio Construtora Norberto Odebrecht 
S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz Galvà'o S/A e o objeto do LOTE 3 ao Consórcio Construtora Andrade 
Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A. 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2007. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da CODEMIG 
A presente publicação deflagra o prazo previsto no item 10.5 do Edital, com inicio no dia 21.11.07 e t érrmino no dia 
04.12.2007, devendo as adjucatárias cumprirem as disposições editalicias necessárias à assinatura do contrato, 
especialmente as previstas no item 17 atinentes a garantia de cumprimento do contrato. 
Favor  enviar resposta de confirmação de recebimento. 
Comissão Especial de Licitação 
E-mail: cpel@codemig.com.br  
Tel.: (31) 3213-8930 	 • 
Fax: (31) 3273-1331 

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 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. The sender authorizes tire use of lhe attached material only by lhe intended 
receiver. II you are not tire intended receiverof such information you are not authorized to use tire materiais in any way. We request that you notify immediately and directly 
lhe sender of this event and de/ele this message. 
Tiro contents of this message and its attachments do not necessarily represent tire opinion, conclusion or intention of tire company providing access to this e-mail accoun 
not implying in any obllgation oriiabihly of such company, regarding opinions, statements, data, dispositions, declarations and/or their content, unless forrnally ratified b 
their legal representatives, duly authonzed for such purpose. 

20/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Therese Francoise Bouchardet [therese.bouchardet@mendesjunioncom.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 14:11 
Assunto: 	 Lida: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Sua mensagem 

Para: 	therese.bouchardet@mendesjunior.com.br  
Assunto: 

foi lida em 20/11/2007 14:11. 

1 



, 
• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 -7; 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 1113 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT07098.txt (409 HOMOLOGAÇÃO 
B) 	k CONCORRÊNCIA O 

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. 

engenharia@mendesjunior.com.br  

• 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 1210 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT07060.1xt (563 HOMOLOGAÇÃO 
B) 	k CONCORRÊNCIA O 

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. 

dj.silva@santabarbarasa.com.br  
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br  

1 



• 

I,  
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• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

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

Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 12:41 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Confirmamos o recebimento do e-mail abaixo. 
At. 

Djaniro Silva 
Desenvolvimento de Negócios 
Santa Bárbara Engenharia e Construção. 
www.santabarbarasa.com.br  
(31) 2121-7870 
(31) 9362-4421 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL©codemig.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 13:10 
Para: eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.conn.br; omorais@cbmsa.com.br; 
adf@odebrecht.com; jamorim@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; filialmg@oas.com; 
alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; engenharia@mendesjunior.com.br; Djaniro Silva 
Desenvolvimento de Negocios; Maria Natalia Nogueira de Almeida - Orcamentos/Matriz; 
carlosb®grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 
Comunicamos, cumprindo o disposto no item 10.2 do Edital, a Homologação da  
Concorrência n° 05/2007,  conforme publicação do dia 20 de novembro de 2007, no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos na 
integra: 
HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO 
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. 
Tendo em vista a formalização de desistência do prazo recursal por todas as licitantes participantes e o 
trânsito em julgado do julgamento das propostas de preços, homologo o julgamento do processo 
licitatório publicado em 15.11.2007 e adjudico o objeto do LOTE I ao Consórcio Construções e 
Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia 
S/A , o objeto do LOTE 2 ao Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda 
e Construtora Queiroz Galvão S/A e o objeto do LOTE 3 ao Consórcio Construtora Andrade 
Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A. 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2007. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da CODEMIG 
A presente publicação deflagra o prazo previsto no item 10.5 do Edital, com inicio no dia 21.11.07 e 
t érrmino no dia 04.12.2007, devendo as adjucatárias cumprirem as disposições editalicias necessárias 
à assinatura do contrato, especialmente as previstas no item 17 atinentes a garantia de cumprimento do 
contrato. 
Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 
Comissão Especial de Licitação 
E-mail: cpelQcodemid.com.br  
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax: (31) 3273-1331 

20/11/2007 
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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: terça-feira, 20 de novembro de 2007 13:45 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Acusamos recebimento da HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007. 

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

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL©codemig.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 13:10 
Para: eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbnnsa.com.br; 
adf@odebrecht.com; jamorim@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; filialmg@oas.com; 
alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; engenharia@mendesjunior.com.br; Djaniro Silva - 
Desenvolvimento de Negocios; Maria Natalia Nogueira de Almeida - Orcamentos/Matriz; 
carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 
Comunicamos, cumprindo o disposto no item 10.2 do Edital, a Homologação da  
Concorrência n° 05/2007,  conforme publicação do dia 20 de novembro de 2007, no 
órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos na 
integra: 
HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO 
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. 
Tendo em vista a formalização de desistência do prazo recursal por todas as licitantes participantes e o 
trânsito em julgado do julgamento das propostas de preços, homologo o julgamento do processo 
licitatório publicado em 15.11.2007 e adjudico o objeto do LOTE 1 ao Consórcio Construções e 
Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia 
S/A , o objeto do LOTE 2 ao Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda 
e Construtora Queiroz Gaivão S/A e o objeto do LOTE 3 ao Consórcio Construtora Andrade 
Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A. 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2007. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da CODEMIG 
A presente publicação deflagra o prazo previsto no item 10.5 do Edital, com inicio no dia 21.11.07 e 
t érrmino no dia 04.12.2007, devendo as adjucatárias cumprirem as disposições editalicias necessárias 
à assinatura do contrato, especialmente as previstas no item 17 atinentes a garantia de cumprimento do 
contrato. 
Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 
Comissão Especial de Licitação 
E-mail: cpel@codemig.com.br  
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax: (31) 3273-1331 

:20/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

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

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 13:43 
Assunto: 	 Lida: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Sua mensagem 

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

foi lida em 20/11/2007 13:43. 

• 

1 



a 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Carlos Eduardo Rezende Braga; Proposta - Via Engenharia S/A 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 16:44 
Assunto: 	 Entregue: REENVIANDO: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 

20/11/2007. 

Sua mensagem 

Para: 	carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: 	REENVIANDO: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 
Enviada em: 	20/11/2007 16:01 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Carlos Eduardo Rezende Braga em 20/11/2007 16:51 
Proposta - Via Engenharia S/A em 20/11/2007 16:51 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Para: 
Enviado em: 
Assunto: 

Assunto: 
Enviada em: 

Administrador do sistema 
Carlos Eduardo Rezende Braga; Proposta - Via Engenharia S/A 
terça-feira, 20 de novembro de 2007 16:44 
Entregue: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; adf@odebrecht.com; 
jamorim@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; filialmg@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
engenharia@mendesjunior.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; 
carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  
HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

20/11/2007 12:10 

Sua mensagem 

Para: 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Carlos Eduardo Rezende Braga em 20/11/2007 16:51 
Proposta - Via Engenharia S/A em 20/11/2007 16:51 

• 

• 

• 
1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Carlos [carlosb@grupovia.com.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 200/ 16:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lido: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Prioridade: 	 Alta 

ATT08622.1xt (517 
B) 

Mensagem 

Para: eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; 
mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; adf@odebrecht com; 
jamorim@odebrecht.... 

Assunto: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 
Enviado: 20/11/2007 13:10 

lido em 20/11/2007 17:35. • 

• 

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: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 18:41 
Assunto: 	 Lida: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Sua mensagem 

Para: 	omorais@cbmsa.com.br  
Assunto: 

foi lida em 20/11/2007 18:41. 

• 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Proposta - Via Engenharia S/A [proposta@grupovia.com.br] 
Para: 	 CPEL - CômisSão Permanente de Lióitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 18:06 
Assunto: 	 Lida: REENVIANDO: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 

20/11/2007. 

Sua mensagem 

Para: 	proposta@grupovia.com.br  
Assunto: 

foi lida em 20/11/2007 18:06. 

• 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Proposta - Via Engenharia S/A [proposta@grupovia.com.br] 
Para: 	 CPEL - COmissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 18:06 
Assunto: 	 Lida: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Sua mensagem 

,Para: 
	proposta@grupovia.com.br  

Assunto: 

foi lida em 20/11/2007 18:06. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Carlos [carlosb@grupovia.com.br] 
Enviado em: 	 quinta-feira, 22 de novembro de 2007 11:29 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lido: REENVIANDO: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 

20/11/2007. 

Prioridade: 	 Alta 

o 
ATT12542.txt (517 

B) 
Mensagem 

Para: carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: REENVIANDO: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 
Enviado: 20/11/2007 17:01 

lido em 20/11/2007 17:40. • 

1 



. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Carlos [carlosb@grupovia.com.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 16:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lido: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Prioridade: 	 Alta 

ATT08622.txt (517 
B) 

Mensagem 

Para: eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; 
mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; adf@odebrecht.com; 
jamorim@odebrecht.... 

Assunto: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 
Enviado: 20/11/2007 13:10 

lido em 20/11/2007 17:35. • 

• 

1 



, 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Carlos Eduardo Rezende Braga; Proposta - Via Engenharia S/A 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 16:44 
Assunto: 	 Entregue: REENVIANDO: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 

20/11/2007. 

Sua mensagem 

Para: 	carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: 	REENVIANDO: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 
Enviada em: 	20/11/2007 16:01 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Carlos Eduardo Rezende Braga em 20/11/2007 16:51 
Proposta - Via Engenharia S/A em 20/11/2007 16:51 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Para: 
Enviado em: 
Assunto: 

Assunto: 
Enviada em: 

Administrador do sistema 
Carlos Eduardo Rezende Braga; Proposta - Via Engenharia S/A 
terça-feira, 20 de novembro de 2007 16:44 
Entregue: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; adf@odebrecht.com; 
jamorim@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; filialmg@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
engenharia@mendesjunior.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; 
carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  
HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 
20/11/2007 12:10 

Sua mensagem 

Para: 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Carlos Eduardo Rezende Braga em 20/11/2007 16:51 
Proposta - Via Engenharia S/A em 20/11/2007 16:51 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mario Sergio Mafra Guedes [mario.guedes@agnet.com.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 20 de novembro de 2007 15:21 
Assunto: 	 Lida: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Sua mensagem 

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

foi lida em 20/11/2007 15:21. 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Eduardo de Camargo Silva [eduardo.camargo@camargocorrea.com.br] 
Enviado em: quarta-feira, 21 de novembro de 2007 11:05 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Prezados, 

Confirmamos o recebimento do e-mail anexo. 
SDS 

Eduardo de Camargo e Silva 

Mensagem original 	 
De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada: ter 20/11/2007 13:10 
Para: Eduardo de Camargo Silva; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; adf@odebrecht.com; 
jamorim@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; filialmg@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; 
inoronha@queirozgalvao.com; engenharia@mendesjunior.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; 
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Cc: 
Assunto: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos, cumprindo o disposto no item 10.2 do Edital, a Homologação da  
Concorrência n° 05/2007,  conforme publicação do dia 20 de novembro de 
2007, no órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e o jornal "O Tempo", cujo teor 
transmitimos na íntegra: 

HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO 
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. 
Tendo em vista a formalização de desistência do prazo recursal por todas as 
licitantes participantes e o trânsito em julgado do julgamento das propostas de 
preços, homologo o julgamento do processo licitatório publicado em 15.11.2007 e 
adjudico o objeto do LOTE 1 ao Consórcio Construções e Comércio Camargo 
Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia 
S/A, o objeto do LOTE 2 ao Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, 
Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A e o objeto do LOTE 3 ao 
Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora 
Barbosa Mello S/A. 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2007. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da CODEMIG 

A presente publicação deflagra o prazo previsto no item 10.5 do Edital, com início no 
dia 21.11.07 e t érrmino no dia 04.12.2007, devendo as adjucatárias cumprirem as 
disposições editalícias necessárias à assinatura do contrato, especialmente as 

21/11/2007 



• 



Page 2 of 2 

previstas no item 17 atinentes a garantia de cumprimento do contrato. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

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 
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 al individuo 
y propósito específicos, y está protegido por ley. Caso no sea el usuario a quien está dirigido, debe 

410 	borrar este mensaje. 
Está terminantemente prohibida ia 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. 
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. 

21/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Eduardo de Camargo Silva [eduardo.cannargo@camargocorrea.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 quarta-feira, 21 de novembro de 2007 11:00 
Assunto: 	 Lida: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Sua mensagem 

Para: 	eduardo.camargo@camargocorrea.com.br  
Assunto: 

foi lida em 21/11/2007 11:00. 



• 



• 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Ferdinando Delgado Cyrne [ferdinando.cyrne@mendesjunior.com.br] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 21 de novembro de 2007 08:52 
Assunto: 	 Lida: HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 05/2007 dia 20/11/2007. 

Sua mensagem 

Para: 
	

ferdinando.cyrne@mendesjunior.com.br  
Assunto: 

foi lida em 21/11/2007 08:52. 

• 
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Assembléia Legislativa 

MINAS GERAIS - CADERNO I 
	

DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 	 Terça-feira, 20 de Novembro de 2007- 73 
Pregão Eletrônico: Retificação 

Na publicação do dia 15/112007, página 84, coluna 2, onde se lê "Pre-
gão eletrônico n" 20/2007, leia-se " Pregão Eletrônico n" 23/2007". 
B.Hte, 19/11/07. 

AKICODEMIG 
Companhia de Desc. [mento Econômico de Minas Gerais 

CODEMIG 
HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO 

Concorrência 05/2007 
Processo Interno 265/07 

Objeto: Contratação em regime de empreitada por preço global da exe-
cução das obras e serricis de engenharia, inclusive fornecirmento, 
montagens e instalação de equipamentos e sistemas necessários para 
implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 
Tendo em vista a fonnalização de desistência do prazo rr-cursal por to-
das as licitantes panicipames e o trânsito em julgado do julgamento das 
propostas de preços, homologo o julgamento do processo licitatório 
publicado em 15.11.2007 e adjudico o objeto do LOTE 1 ao Consôo 
cio Construções e Comércio Camargo Conca S/A, Mendes Junior Tra-
ding e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A ,o objeto do 
LOTE 2 ao Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Consoa-
ora OAS Lula e Construtora Queiroz Gaivão S/A e o objeto do LOTE 
3 ao Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia 
S/A e Construtora Barbosa Mello S/A. 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2007. 

• Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da CODEMIG 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE 

1. Extrato do COI1Velli0 de Cooperação Financeira n'294/2007. Partes: 
EMG/SEEJ e a Prefeitum Municipal de Capim Branco. Objeto: apoio 
financeiro para a aquisição de materiais esportivos diversos visando o 
atendimento dos atletas do Município de Capim Branco. Prazo: 12 me-
ses a contar da data da assinatura. Valor: R$10.000,00 (dez mil reais). 
Dotação 	 Orçamentária 	 n". 
1531.27.812.282.4535.0001.3340.41.01.0.10.8.. 	Assinatura: 
19.11.2007. 

2. Extrato do Convênio de Cooperação Finanreira n295/2007. Partes: 
EMG/SEEJ 'e a Entidade Esportiva "Associação Esportiva Rubro Ne-
gro". Objeto: apoio financeiro paru a aquisição de materiais esportivos 
diversos visando o atendimento dos atletas da Associação Rubro Ne-
gro. Prazo: 05 meses a contar da data da assinatura. Valor: 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Dotação Orçamentária n". 
1531.27012.282.4535.0001.3350.43.01.0.10.8. 	Assinatura: 
19.11.2007. 

3. Extrato do Convênio de Cooperação Financeira n296/2007. Partes: 
EMG/SEEJ e a Entidade Esportiva "Associação Independente de Re-
creação e Desportos". Objeto: apoio financeiro para a aquisiçãode ma-
teriais esportivos diversos visando o atendanento dos atletas da Associ-
ação Independente de Recreação e Desportos. Prazo: 05 meses a contar 
da data da assinatura. Valor: R$50.000,00 (cinqüenta mil reais). Dota-
ção Orçamentária n" 1531.27.812.282.4.535.0001.3350.13.01.0.10.8 

4. Extrato do Convênio de Cooperação Financeira 11'2972007. Partes: 
EMG/SEEJ e a Entidade Esportiva "Associação Atlética Aiuruoca". 
Objeto: apoio financeiro para a aquisição de materiais esportivos diver-
sos para o atendimento dos atletas da Associação Atlética Aiuruo.. 
Prazo: 05 Meses a contar da data da assinatura. Valor: R$50.000,00 
(cinqüenta 	mil 	reais). 	Dotação 	Orçamentária 	n". 
1531.27.812.282.4.535.0001.3.3.50.43.010.10.8. 	Assinatura: 
19.11.2007. 

5. Extrato do C011Vê1li0 de Cooperação Financeira n298/2007. Partes: 
EMG/SEEI e a Entidade Esportiva "Associação Atlética Cachreiri-
nha". Objeto: apoio financeiro para a aquisição de materiais esportivos 
diversos para o atendimento dos atletas da Associação Atlética Cacho-
eirinha. Prazo: 05 meses a contar da Jata da assinatura. Valor: 
R$50.000,00 (calqueintu mil reais). Dotação Orçamentária n". 
1531.27.812.282.4.535.0001.3.3.50.43.01.0.10.8. 	Assinatura: 
19.11.2007. 

MESA DA ASSEMBLÉIA 
Presidente: Deputado Alberto Pinto Coelho - PP 
1"-Vice-Presidente: Deputado Doutor Viana - DEM 
2"-Vice-Presidente: Deputado José Henrique - PMDB 
3"-Vice-Presidente: Deputado Roberto ,Carvalho - PT 
l'-Secretário: Deputado Dinis Pinheiro - PSDB 
2"-Secretário: Deputado Tiago Ulisses - PV 
3'-Secretário: Deputado Alencar da Silveira Jr. - PDT 

SUMÁRIO 
- ATAS 

1.1 - I I Reunião Ordinária da l' Sessão Legislativa Ordinária da 
16' Legislatura 

1.2 - 50' Reunião Especial da l' Sessão Legislativa Ordinária da 16' 
Legislatura - Destinada à Entrega ao Sr. Vale.. Rizzioli Presidente 
da Case New Holland - CNH Latin America e Vice-Presidente do 
Grupo Fiat, do Título de Cidadã Honorário do Estado de Minas Gerais 

1.3 - Reunião de Comissões 
2 - ORDENS DO DIA 

2.1 - Plenário 
2.2 - Comissões 

3 - EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO 
3.1 - Plenário 
3.2 - Comissões 

4- TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
5 - COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
6- MATÉRIA ADMINISTRATIVA 

ATAS 

ATA DA 111 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1' SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16' LEGISLATURA, EM 

14/11/2007 
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique 

Sumário: Comparecimento - Abertura - l' Parte: l' Fase 
(Expediente): Ata; discursos dos Deputados Weliton Prado e Domingos 
Silvio; aprovação - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei ar's 1.823 a 1.825/2007 - Projeto de 
Resolução n" .1.826/2007 Requerimentos n's 1.468 a 1.4762007 - 
Requerimento do Deputado Gilberto Abramo - Comunicações: 
Comufiicações das Comissões de Administração Pública, de Cultura e 
de Transporte e dos Deputados Djalina Diniz e Elntiro Nascimento (2) - 
Questão de ordem - Registro de presença - Oradores - Inscritos: 
Discamos dos Deputados Gil Pereira, Antônio Júlio, Almir Parece e 
João Leite - 2' Parte (Ordem do Dia): l' Fase: Abertura de hisaições - 
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre 
a Indicação, Feita pelo Governador do Estudo, do Nome da Jornalista 
Vitrina Tonna Ribeiro para Compor o Conselho de Defesa Social - 
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; 
deferimento - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei es 426 e 
708/2007; aprovação - Requerimento do Deputado Paulo Guedes; 
deferimento; discurso do Deputado Durval Ângelo - Requerimento da 
Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa 
Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso do 
Deputado Getúlio Neiva Encerramento - Ordem do Dia. 

•  

Comparectmento 
- Comparecem os Deputados e as Deputadas: 
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis 

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - 
Agostinho Pau& Filho - Alrnir Pataca - Ana Maria Resende - André 
Quintão - Antônio Gessam - Antônio Júlio • Arlen Santiago - Bráulio 
Braz - Curtiu Mourã - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta Cecília 
Ferramenta - Célio Moreira - Dalmaso Ribeiro Silva - Délio Malheiros - 
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - 
Durval Angelo - Elisa Costa Eliniro Nascimento - Eros Biondini --
Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abrarno - Gláucia 
Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - tresli Barbosa - João 
Leite - ;aninho Araújo - Lafayate de Andrada - Leonardo Moreira - 
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider 
Moreira - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães Rosângela Reis - 
Sávio Souza Cruz' Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter tosta 

Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia. 
. 	Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista 
de comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. Z.-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

l' Parte 
l' Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado João Leite, 2"-Secretário "ad liou", procede à leitura 

da ata da reunião anterior. 
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com  apalavra, para discutir, 

o Deputado Weliton Prado. 
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, °Deputado João Leite 

fez a leitura da ata da reunião extraordinária do período da manhã, e 
nela consta que os Deputados Weliton Prado e João Leite suscitaram 
questão de ordem. A minha ponderação é que todas as minhas palavras 
ficassem registradas na ata na íntegra, principalmente no que diz 
respeito à tarifa de energia elétrica :da Cemig. As tarifas de energia 
elétrica em Minas Gerais para as residências com consumo acima de 
90kW são as mais caras do Brasil. Questionamos o posicionamento da 
Cemig quanto a essa questão. De acordo com uma entrevista do 
Presidente dessa instituição, há, aliás, possibilidade de, no ano que vem, 
um aumento ora contas de energia, na contramão das definições  da 
Aneel e do que ocorre em outros Estados cano Rio de Janeiro, Paraná, 
Rio Grande Sul e Goiás, onde houve redução das tarifas. Aqui em 
Minas Gerais, que tem a tarifa mais cara, a instituição admite a 
possibilidade de aumento. Assim, é muito importante que essa questão 
fique registrada na ata. 

Não permitiremos, de maneira alguma, que haja esse aumento. 
Estaremos mobilizados. Não dá para aceitar que uma einpresa que teve 
faturamento de R$400.000.000,00 em apenas três ineses, com um lucro 
fabuloso, aumente as contas de energia. Quando se fizeram os cálculos 
na última revisão tarifária, há cinco anos, o dólar valia quase R$4,00. A 
tarifa era calculada com base no dólar, que hoje está a menos de 
R$2,00. Logicrunente, a conta de energia tern de diminuir. A Cemig 
brigará, na contramão, na Agência Nacional para aumentar a tarifa. 
Agora, é de ficar pasmado com os argumentos da Cenig em entrevistas 
nos jornais oficiais para todos conferirem. Os Diretores da instituição 
disseram que a tarifa de energia em Minas Gerais é cara desse jeito 
porque as pessoas que utilizam a energia residencial consomem muito 
pouco. 

O Sr. Presidente - A Presidência infonna ao orador que Incl 	foi 
concedida a palavra para discutira ata, no entanto está se desviando do 
assunto. ' 

O Deputado Weliton Prado - Agradeço a V. Ex., mas não estou me 
desviando do assunto, pois se trata exatamente do tema que tratei na 
minha questão de ordem. A minha solicitação é que todos os pontos 
que levantei fossem colocados na Integre na ata que o Deputado João 
Leite acabou de ler. 

O Sr. Presidente - Pela manhã já foi esclarecida a V. Exa. essa 
questão. O Deputado João Leite leu uma ata sucinta. A ata a ser 

• publicada trará na íntegra o pronunciamento de V. Exa. 
O Deputado Weliton Prado - É justamente essa a minha 

reivindicação. Agradeço a V. Exu, atender a nossa solicitação, pois é 
fundamental que na publicação haja todos os dados que estou 
levantando neste momento. Não aceitaremos os argumentos da Cemig. 
Continuaremos essa-mobilização pela redução da tarifa de energia em 
Minas Gerais. Faremos a revisão unitária em abril do ano que vem e 
proporemos a criação de uma frente parlamentar aqui na Assembléia. 
Somos contra também a cobrança da tarifa amarela que a Cartig quer 
fazer ao propor cobrar mais caro nos horários de pico. Faremos todas 
as mobilizações. Como já disse, o dólar caiu e a Ceinig leram um 
faturamento muito alto. A tendência é a Agência Nacional de Energia 
Elétrica ter autonomia e independência. Pressionaremos essa Agência 
para que ela garanta redução significativa da conta de energia da Cemig, 
que é uma das mais caras do Brasil. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado 
Domingos Sávio. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, quero pedir que seja 
destacado na ata, assim como explicitado na íntegra, a defesa oportuna 
que o Deputado João Leite fez não apenas do PSDB, mas do povo 
brasileiro. Quando discursava pela manhã, o Deputado WelitonFrado, 
embora debatendo um determinado assunto, passou a fazer colocações 
de que o PSDB havia criado a CPMF e, por esse motivo, tal partido 
teria de colaborar para mantê-la. Faço destaque na mesma linha de 
raciocínio do Deputado João Leire, que pediu que a ata transcrevesse, 
com clareza, esse episódio, porque, quem está acompanhando nossos 
trabalhos pela TV Assembléia deve estar assustado coram o que está 
vendo. Foram feitas colocações de pedido de redução de tarifa de 
Cemig, o que também quero. Temos trabalhado nesse sentido e vimos, 
em pronunciamento recente do Presidente da Cemig, que a empresa está 
buscando alternativas para que possa, de fato, haver redução - o que é 
preciso - das tarifas. O pronunciamento do Deputado João Leite hoje 
foi extremamente esclarecedor porque esse parlamentar busca uma 
coerência, em nome da qual quero que esse pronunchunento fique claro 
na ata. Ele disse que, primeiro, a CPMF não foi criada no governo 
Fernando Henrique; segundo, a criação dessa foi feita numa realidade 
econômica há bem tempo, antes do FHC, para ser um imposto 
provisório, combatido pelo PT sistematicamente. O Presidente Lula, 
posteriormente, não apenas a prorrogou durante todo seu primeiro 
mandato... 

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Domingos Sávio que se 
atenha à discussão da ata. 

O Deputado Domingos Sávio - Estou discutindo justamente o que 
se passou pela manhã, que é objeto da ata. De uma maneira absurda, um 
parlamentar, defendendo a continuação da CPMF, mais precisamente o 
Deputado Weliton Prado, condenando a atitude... 

O Deputado Weliton Prado - De maneira nenhuma. 
O Deputado Domingos Sávio - A palavra está comigo, Deputado 

Weliton Prado. A palavra está comigo, V. Exa. respeite o Regimento 
desta Casa, por gentileza, assim como o temos respeitado. Pelo menos, 
respeito e compostura V. Exa deve demonstrar. Pelo menos isso exijo 
de' V. Ex., não em nome da minha pessoa, mas no do parlamento 
mineiro. V. Exa fala em coerência, mas depois defende a prorrogação 
da CPMF e ainda faz acusações ao PSDB. O Deputado João Leite, pela 
manhã, de maneira clara, procurou explicar tudo isso, e peço que suas 
palavras sejam inanidas na ata_ Já passou da hora de a mesma ser 
extinta do Brasil. 

O Sr. Presidente 	Volto a chamar a atenção do Deputado 
Domingos Sávio. Estamos discutindria ata, o senhor está se desviando 
do assunto. 

O Deputado Domingos Sávio - Perfeitamente. Sr. Presidente, o 
Deputado Weliton Prado acabou de usar cinco minutos, dizendo que 
estava discutindo nata, para reiterar uma série de críticas à Cemig, sem 
nenhum fundamento, sob o pretexto de querer passar a falsa imagem 
para o povo mineiro de que, se vier uma redução, ele é o pai da criança, 
o que é uma falácia-ridícula, porque conta de energia se reduz em cima 
de planilha, e a Cemig está construindo tuna planilha e lutando para 
reduzir a tarifa, que queremos reduzir, e será reduzida. É preciso haver 
equilíbrio nesta Cosa. Da mesma maneira que o PT, de forma irônica. às 
vezes, e agressiva, por outras, vem atacar o PSDB e defender a 
prorrogação da CPMF, agora defende a mesma prorrogação de maneira 
indeterminaria e ainda critica o PSDB. É preciso constar na ata as 
palavras do Deputado João. Leite, que deixou claro que o PSDB é 
contra a prorrogação da CPMF, e é absolutamente claro ao dizer que 
isso não é ser contra a Nação. O governo federal hoje tem dinheiro de 
sobra. Toda hora brada aos quatro cantos que há superávit, com 
dinheiro sobrando. Se está com dinheiro sobrando, deverá então aliviar 

situação do contribuinte, que está sobrecarregado de impostos. Por 
isso, é importante constar na ata, chega de CPMF. 

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a 
por aprovada. 

2' Fase (Grande Expediente) 	 • 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa 
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhai. à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROJETO DE LEI N° 1.823/2007 
Declara de utilidade pública a Conferência São Vicente de Paulo, 

com sedento Município de Silvianópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarada de utilidade pública a Conferência São 

Vicente de Paulo, OZIM sedento Município de Silvianópolis. 
Ari_ 2'- Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2007. 
Carlos N1osconi 	 • 	• 
Justificação A Sociedade São Vicente de Paulo de Silvianópolis, 

fundada em 25/12/29, é constituída por católicos praticantes e tem por 
finalidade prestar assistência material e espiritual aos pobres, aos 
enfennos indigentes, à infância desamparada e doentia e às gestantes 
carentes. A Conferência, dentro das suas possibilidades, fornece 
medicamentos a toda população pobre e oferece-lhes assistência 
espiritual, colaborando, assim, para a salvação das atinas. 

Considerando o benefício social que a Conferência São Vicente de 
Paulo tem proporcionado ao Município e à região de Silvianópolis e 
estando o estatuto da entidade em concordância com os dispositivos 
constitucionais e legais, esperamos contar com o apoio dos nobres pares 
à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade 
pública. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos tennos do art. 188, c/c 
o art. 103, inciso I, do Reganento Intento. 

PROJETO DE LEI N° 1.824/2007 
Dá denominação de Rodovia Prefeito Sebastião Alves Pinheiro - 

Tão - ao trecho da MG-188 que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominada Rodovia Prefeito Sebastião Alves 

Pinheiro - Tão -o trecho da MG-188 que liga os Municípios de Unaí e 
Cabeceira 'Grande, entre a cidade de Unaí e o entroncamento da 
Fazenda Bolívia. 

Art. 2'- Esta lei entre eram vigor na data de sua publicação. 
Sala das RCIIIIiUS, 14 de novembro de 2007. 
Delvito Alves 
Justificação: Esta proposição tem por objetivo prestar homenagem a 

um dos maiores e mais ilustres homens públicos da história do 
Município de Unaí, cuja vida pessoal, política, administrativa é de todos 
conhecida e decantada, além de se cinta.° com, vida, com a 
consolidação, com o desenvolvimento e cosn o progresso dos 
Municípios de Unaí, Cabeceira Grande, Urna. de Minas, Natalândia, 
Dom fosco, entre outros. 

Cumpre-nos destacar que tal treclio da Rodovia MG-188 não 
poderia ter nome mais justo do que "Prefeito Sebastião Alves Pinheiro - 
Tão -", que teve como meta durante toda sua vida proporcionar o 
deSenvolvimento social, cultural e econômico para todo o povo da 
região do noroeste mineiro. 

O nosso es-Prefeito foi um dos maiores expoentes da política 
unaiense, um autêntico realizador de obras e pautou sua administração 
cru três mandatos por muita transparência, honestidade, 
desenvolvimento e progresso, contribuindo ativamente para o 
engrandecimento da nossa cidade. 

Para se ter noção de seus feitos, pessoais e administrativos, e sua 
correlação direto com a 'vida de Unat Cabeceira Grande, Uruana de' 
Minas, Natalândia e Dom Bosco, passamos a enumerar apertas os mais 
significativos: 

Prefeito de Una( por três mandatos, de 1967 a 1970; de 1973 a 
1976; e de 1988 a 1992, sem o instituto da reeleição; Cl:MS[111iu o 
moderno prédio da Prefeitura de Unaí; construiu o prédio da Câmara 
Municipal de Unaf; construiu o prédio da atual Rodoviária de Unta 
construiu diversas escolas municipais rurais, considerando que os atuais 
Municípios de Cabeceira Grande e Uruana ainda integravam o 
Município de Unaí; construiu diversas creches municipais em Unaí; 
construiu diversos postos de saúde no Município de Una e distritos; 
iniciou a consunção do atual Hospital Municipal de Unaf; instalou os 
primeiros telefones por meio da Companhia Telefônica Brasil Central de 
Una!; instalou-. e ekpandiu o • serviço de-telefonia por meio da 
Telebrasflia; trouxe a energia elétrica para Unaí, primeiro por meio dos 
motores instalados onde hoje funciona a Fundação Vida; trouxe a 
energia elétrica, de forma definitiva, por meio da Cemig; criou a Vila 
São Sebastião, hoje bairro, destinada a dar residência a pessoas pobres 
que não tinham onde morar; criou o Bainn Nova Divinéia em Untai; 
participou da inauguração do asfalto da BR-25I, que liga Unaf a 
Brasília, pelo qual trato fez gestões junto ao governo federal; fez, em 
coMinuação, a rede de esgoto em Ural: inaugurou sistema de água 
canalizada e tratada em Unat erradicou a favela nas margens do Rio 
Preto, cujos moradores eram sempre desalojados pelas cheias; construiu 
inúmeras estradas no Município, visando no escoamento da grandiosa 
produção de grãos; instalou a primeira torrefação de café de Uni. • 
:instalou a primeira loja destinada a venda de gás - Minasgás- em Unaí; 
instalou a primeira loja de venda de eletredomésticos de Unaí, a DM. 
instalou, em participação, a primeira coranica de Una': viabilizou a 
criação eu construção do Bairro Cruzeiro, em Untai; viabilizou a criação 
do Bairro Riviera Park, em Unaf; viabilizou a criação do Bairro Bela , 
Vista, em Unta!; asfaltou diversas ruas e bairros de Una; instalou, em 
sociedade,. (1111 tios primeiros postos de combustíveis de Una!, o Posto 
Planalto, o Posio 	- e Posto Beira-Rio; instalou o primeiro 
posto de combustível em Cabeceira Grande; viabilizou e instalou o 
primeiro posto de combustível em Seira das Araras; criou o primeiro 
curso de profissionalização em Una!, formando cabeleireiros, garçons, 
etc; construiu a Escola Municipal Neném Gaia, em Unaf; construiu a 
Escola Municipal Dr. Israel Pinheiro; em Untai; construiu a Creche Frei 
Cecflio, em Una; instalou o serviço de água potável no Bailio Novo 
Horizonte, em Unaí; instalou o serviço de iluminação residencial e 
pública no Bairro Novo Horizonte, eram Unaí; realizou o recapeasnento 
asfáltico do Bairro Cachoeira, em Usai; realizou asfaltamento no Bairro 
Jardim, em Usai; realizou asfaltamento no Bairro Novo Horizonte, em 
Untai; destinou área para aterro sanitário para hW doméstico ein Unaí; 
aprovou projeto de construção de 350 casas populares em Unaf; 
realizou asfaltamento de ruas no Distrito de Uniam realizou 
asfaltam.nto de ruas no Distiito de Cabeceira Grande; instalou a 
eletrificação no Distrito de Cabeceira Grande; criou e instalou a 
eletrificação no Distrito de Palmital; realizou asfaltamento de ruas no 
Distrito de Garapuava; assinou convênio de instalação da Segunda Vara 
Cível no Fórum de Unaí, destinada a dar celeridade na prestação 
jurisdicional; constntiu o Cemitério São João Batista, em Unaí; iniciou a 
construção do ginásio poliesponivo de Unaí; doou o terreno para 
construção do Estádio do Unaí Esporte Clube; adquiriu ónibus escolar 
destinado ao transporte de alunos de nível superior para estudar em 
Brasfiia, fato que beneficiou diversos profissionais que boje atuam em 
Unaí; oonstruiti a rodovia que liga Unaf aos Municípios de Buritis e 
Arinos, passando pelo Distrito de Garapuava, construção de elevada 
complexidade e dificuldade, considerando-se os recursos disponíveis 
na época; reformou e ampliou, coin recursos do Município, eiir 
convênio com o Estado, a Escola Estadual Maria Assuntes; reformou e 
ampliou, com recursos do Município, ema convênio com o Estado, a 
Escola Estadual Eduardo Lucas, no Distrito de Cabeceira Grande; 
adquiriu, em complementação, o mobiliário destinado à Escola Estadual 
Delvito Alves, o que possibilitou o seu funcionamento; iniciou, em seu 
terceiro mandato, a canalização do córrego Canabrava dentro de sede 
do Município de Unat 

Por todos elementos de convicção, entendemos ser mais do que 
justificável que o referido trecho da MG-188,que liga o Município de 
Unaí ao de Cabeceira Grande, tenha como denominação Prefeito 
Sebastião Alves Pinheiro - Tão, um renomado homem público, dotado 
de simplicidade nata e elevado espírito público, notabilizado por sua 
visão de futuro e por ser um verdadeiro lutador das causas justas. 

- Publicado, vai -o projeto às Comissões de :Justiça, para exame 
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos tennos do art. 188, 
c/c o art. 103, inciso Ido Regimento lutemo. 

PROJETO DE LEI 1.825/2007 
Declara de utilidade pública a Creche Santa Sofia, com sede no 

Miaticípio de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. I" - Fica declarada de utilidade pública a Creche Santa Sofia, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2007. 
Walter Tosta 
Justificação: A Creche Santa Sofia, com sede em Belo Horizonte, 

tem por fatalidade assistir às crianças com até 6 anos de idade, por meio 
de abrigo, educação, alimentação, saúde e desenvolvimento de hábitos 
de higiene em seus aspectos física, psicológicos, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade, de acordo com o 
um. .29 da Lei Federal n° 9.394. Tem por finalidade o seu 
desenvolvimento integral em seus aspectos ffsicos, afetivo, cognitivo, 
social, contribuindo para o exercício da cidadania. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 103, inciso I, do Regimento Intenso. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NI' 1.826/2007 
Aprova, as contas do Governador do Estado de Minas Gerais 

referentes ao exercido de 2006. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. I" - Ficam aprovadas 'as contas do Governador do Estado de 

Mintas Gerais referentes ao exercício de 2006. 
An. 2'- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2007. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira 

para os fins do art. 218, § 1°, do Regimento Intento. 
REQUERIMENTOS 

N° 1.468/2007, do Deputado Doutor Viana, etn que solicita seja 
formulada manifestação de aplauso à Corporação Musical do Corpo de 
Bombeiros Militar por seus 80 anos de fundação. (• À Comissão de 
Cultura.) 

N" 1.469/2007, da Comissão de Direitos Humanos, ein que solicita 
seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas ao 
afastamento de cinco policiais, componentes do destacamento de Morro 
do Pilar, acusados de arbitrariedades e irregularidades. 

N" 1.470/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita 
seja formulado apelo à Promotoria de Justiça Militar LI3111 vistas a que 
seja decretada novamente a prisão dos policiais envolvidos no episódio 
que resultou na morte do jovem Davidson Herculano da Silva, ocorrida 
no Bairro Eldorado, em Contagem. 

NP 1.471/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita 
seja formulado apelo no Corregedor da Polícia Militar com vistas fi 
apuração.de  denúncia de violência e abuso de autoridade que teriam 
sido praticados pelo Sarg. PM Marco Aurélio e pelos Soldados PM 

oWitficer e Adelmo, em 12/10/2007. c ntra o adolescente Rômulo Diniz 
Matos, em Mono do Pilar. 

N° 1.472/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita 
seja fonnulado apelo à Corregedoria da Polícia Militar com vistas 
apuração de denúncia de tortura que teria sido praticada pelos Cab 
PM José Carlos Ribeiro e Araújo contra os jovens Willian P 
Silvério e Joyce Mesquita Rocha Silva, em Maria., em 28/92 
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.) 	^ 

N° 1.473/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solda, 
seja formulado apelo à Agência Nacional de Petróleo. à Juíza da 30 
Vara Cfvel da Comarca de Belo Horizonte, ao Promotor de Justiça 
Proc. Estadual, ao Coordenador do Procon da Assembléia Legislativa 
e ao Coordenador do Centro Operacional das Promotorias de Ordem 
Econômica e Tributaria can vistas à apuração de denúncia de violação 
de direitos humanos e de adulteração de combustíveis, apresentada`em 
audiência pública dessa Comissão, em 22/10/2007. (- À Comissão de 
Defesa do Consumidor.) 

NI" 1.474/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita 
sejam remetidas ao Juiz de Direito, ao Promotor de Justiça e ao 
Defensor Público da • Comarca de Ribeirão' das Neves as notas 
taquigráficas que menciona (- À Comissão de Saúde.) 

NI' 1.475/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita 
seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que 
torne providências em face das questões sociais e ambientais referentes 
à impliatação da Barragem de Itapebi, debatidas ema audiência pública 
dessa CornisSão, em 25/10/2007, em Salto da Divisa.. 

N.  1.476/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita 
seja fonnulado apelo à Superintendência Regional do Imre no Estado, 
ao Juiz de Direito da 12' Vara Federal em Missas Gerais e ao Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de Conflitos Agrários com vistas a 
que tomem providências em face do conteúdo das notas taquigráficas 
da audiência pública dessa Comissão, em 25/10/2007, em Salto da 
Divisa. 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado 
Gilberto Abramo. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Administração Pública, de Cultura e de Transporte e dos Deputados 
Djalma Diniz e Elmiro NIISCilllent0 (2). 

Questão de Ordem 
O Deputado Vanderlei Minada - Sr. Presidente, inicialmente de 

planto não havia quórum para o início da reunião. Pedi a verificação de 
quórian. 

O Sr. Presidente. A Presidência abriu esta reunião com a presença 
de 30 Deputados. Portanto, havia ciatinan para o início dos trabalhos. E 
bá quórum para a continuação da reunião. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, nas 

galerias, de alunos da Escola Estadual Antônio Valadares, de São José 
da Varginha. É com muita honra que recebemos os jovens estudantes 
neste Plenário. 

Oradores Inscritos 
- Os Deputados Gil Pereira, Antônio Júlio, Almir Paraca e João 

Leite proferem discursos, que serão publicados em outra edição. 
2' Parte (Ordem do Dia) 

l' Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. -Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora 
destinada a esta pane, a Presidência passa à Parte da reunião, com a 
P Fase da Ordein do Dia, compreendendo as comunicações da 
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da 
próxima reunião. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, feita pelo 
Governador do Estado, do Nome da Jornalista Vilma Tonna Ribeiro 
para Compor o Conselho de Defesa Social. Pelo BSD: efetivos — 
Deputada Ana Maria Resende e Deputado João Leite; suplentes - ' 
Deputados Ademir Lucas e Neider Moreira; pelo PV: efetivo - 
Deputada Rosângela Reis; suplente - Deputado Agostinho Piarás Filho; 
pelo PDT: efetivo — Deputado Sargento Rodrigues; suplente — 
Deputado Paulo Cesar, pelo PP: efetivo — Deputado Vanderlei 
Jangrossi; suplente— Deputado Gil Pereira. Designo. As Comissões. 

Comunicação da Presidência 
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, 

nos termos da -Decisão Nonnativa da Presidência n" 9, os 
Requerimentos it"s 1.475 e 1.476/2007, da Comissão de Direitos 
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Intento. 

Leitura de-Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - 
aprovação, na ' 31' Reunião Ordinária, em 14/11/2007, dos 
Requerimentos ri's 1.428/2007, do Deputado Weliton Prado, e 
1.437/2007, da Comissão de Segurança Pública; de Cultura - 
aprovação, na 27' Reunião Ordinária, era 13/11/2007, dos Projetos de 
Lei n"s 791/2007, do Deputado Ademir Lucas, e 1.671/2007, do 
Deputado Sebastião Helvécio; e de Transmite - aprovação, na 31' 
Reunião Ordinária, em 13/11/2007, dos Projetos de Lei st's 4182007, 
do•Deputado Djalma Diniz, 1.487/2007, do Deputado Ivair Nogueira, 
1.509/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, e 1.593/2007, do 
Deputado Sebastião Costa, e dos Requerimentos ds 1.3722007, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.405 e 1.433/2007, do Deputado 
Carlin Moura (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo, 

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n" 662/2007. A 
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII 
do art 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 

Palavras do Sr. Presidente - 
A Presidência infonna ao Plenário que, com a retirada de troinitoção 

do Projeto de Lei n" 662/2007, do Deputado Gilberto Abramo, o 
Projeto de Lei n°1,455/2007, da Deputada Ana Maria Resende, passa a 
tramitar, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 12. 

Assim sendo, a Presidência encmninha a matéria às Comissões de 
Justiça, de Turismo e de Fiscalização Financeira para parecer, nos 
termos do tut 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno 

Discussão e Votação de Pareceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei IN 
426/2007, do Deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre a 
instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio de gás e dá 

INTERNET: www.lof.mg.gov.br  
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Vale 

Rhioia 
Doce 

A Companhia Vale do Rio Doce, por determinação do 
Conselho Estadual de , Política Ambiental - COPAM, toma 
público que solicitou, através do Processo COPAM 
n° 312/1996, DNPM 930.150/83, Licença de Instalação para • 

Aumento da Produção - 17 Milhões, localizado na Mina de 
Fazendão, município de Mariana e Santa Bárbara/MG. 

• 

Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 

• de Minas Gerais CODEMIG 
HOMOLOGAÇÃO DO 

JULGAMENTO 
Concorrência 05/2007 

Processo Interno 265/07 
Objeto: Contratação em regime 
de empreitada por preço global 
da execução das obras e servi-
ços de engenharia, inclusive for- . 
necimento, montagem e instala-
ção de equipamentos e sistemas 
necessários para implantação do 
Centro Administrativo do Estado 
de Minas Gerais. 
Tendo em" vista a formalização 
de desistência do prazo recursal 
por todas as licitantes partici-
pantes e o trânsito em julgado 
do julgamento das propostas de 
.preços, homologo o julgamento 
do processo licitatório publica-
do em 15.11.2007 e adjudico o 
objeto do LOTE 1 ao Consór-
cio Construções e Comércio 
Camargo Correa S/A, Mendes 
Junior Trading e Engenharia S/ 
A e Santa Bárbara Engenharia 
S/A , o objeto do LOTE 2 ao 
Consórcio Construtora Norber-
to Odebrecht S/A, Construtora 
OAS Ltda e Construtora Queiroz 
Gaivão S/A e o objeto do LOTE 
3 ao Consórcio Construtora An-
drade Gutierrez S/A, Via Enge-
nharia S/A e Construtora Barbo- 

Belo HoHiOnte,19 de 
novembro de 2067. 
Oswaido Borges da 

Costa Filho 
Diretor Presidente da 

' CODEMIG 

CHEFIA DA POLICIA CIVIL 

O Chefe da Policia Civil de Minas Gerais, 
em cumprimento ao disposto no artigo 2°, 
da Lei Federal n° 8.501/92, toma público 
que se encontra no Instituto Médico-Legal 
um cadáver, até a presente data não re-
conhecido, que foi indicado como "DES-
CONHECIDO N° 61912007", com as 
seguintes características: sexo mascu-
lino, cor faloderma (moreno), 1.74 cm 
de estatura, biotipo normolíneo, cabelos 
castanhos e ondulados, com calvície 
parcial, olhos castanhos, barba cres-
cida, bigode crescido, dentes em mau 
estado de' conservação, aparentando 
55 anos de idade. As vestes constam 
de fralda descartável, lençol hoépitalar, 
casaco preto, bermuda bege e cinto 
marrom. O corpo encontra-se á dispo-
sição, para fins de reconhecimento, no 
Instituto Médico-Legal, situado na rua 
Nicles Continentino, 1291, bairro Ga-
meleirá, nesta Capital, fone: 3379.5060. 

Belo Horizonte, .17 de outubro de 2007 

MARCO ANTONIO - 
• MONTEIRO DE CASTRO 

Chefe da Polícia Civil 

A3' GOVERNO 

Construindo um nevo tempo 

Assembléia Geral Ordinária de Eleições — 
Edital de Convocação — CRESP- Clube Re-
creativo dos Servidores Públicos, convoca, 
nos termos dos artigos, 18°, 20°, 22° e 24° 
dos Estatutos, o seus associados, fundado-
res e contribuintes, para a Assembléia Geral 
Ordinária de eleições de Diretoria e Conselho 
Fiscal, para o triênio 2007/10, e realizar-se em 
sua sede social à Av. Afonso Pena 262/1003, 
BhteiMG, no dia 30 de itovem'bro/2007, no ho-
rário de 16:00 às 20:00 horas. Belo Horizonte, 
20 de novembro de 2007. Almir Garcia Júnior 
- Presidente. 

HOSPITAL DAS 
• CLINICAS DA UFMG 

Seção de Licitações e Compras 
Aviso de Adiamento 

Pregão Eletrônico n°137/2007 
0 Hospital das Clínicas da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que esta 
adiando o pregão acima, com nova dãta 
para recebimento de propostas a partir do 
dia 20/11/2007 e nova data para abertura de 
lances, ate o dia 30/11/2007 ate as 15:00 
horas, através do sítio do comprasnet.gov.br. 
O Edital deverá ser retirado no site 
www.comprasnet.gov.br. Horário para aten-
dimento ao público: de Segunda a Sexta-fei-
ra, de 7:00 as 13:00 horas. Belo Horizontal 9 
de novembro de 2007. 

FUNDAÇÃO HEMOMINAS 
AVISO DE PREGÕES 

A Fundação Hemominas comunica aos 
interessados que realizará através do 
site www.licitanet:mg.gov.br, licitação 
na modalidade abaixo relacionada: 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 184/2007 
"Veículo Motorizados (Vans e Fur-
gões)", às 10:00 horas do dia 30 de 
novembro de 2.007. O edital completo 
encontra-se no Serviço de Compras, 
no endereço supra, ao custo de R$5,00 
(DAE) ou pelo site Www.hemominas. 
mg.gov.br  ou www.licitanet.mg.gov.br. 

Belo 'Horizonte, 19 de novembro 
de 2007. 

. (a) CPL  

SÁ CARVALHO S.A. 
CNPJ 03.907.79910001-92 

• 
NIRE 31300014801 

[15,4  
Extratoida: ata da 96°, reunião da 

, Diretoria Executiva. 
Data, hdra'êtrical: 21-09-2007, As 16 horas, na 
sede social, nákiv. Barbacena, 1.200, 12° andar, 
ala A2iipeítir3j em Belo Horizonte-MG. 

Rinfnn  
Mesa: Presidente: Marco Antonio Rodrigues 
da CuiiiiriiirSecrietária: Arramaria Pugedo 
Frade' Barros,-,  

Sumárioidási fatos ocorridos: A Diretoria Exe-
cutiva deliberou, por unanimidade: 1-Aprovar: 
a) a paltiCipdção no projeto °contos de Riso e 
Medo"; ier b),  a ata desta reunião. II- Autorizar 
a) a contratação dos serviços de manutenção 
'nas eitrutdrks civis da comporta de fundo da 
Barraginhá do Severo, a serem realizados no 
prazo deitr'âs meses; e, b) a celebração da 
Convençãd1Arbitral da Câmara de Comercia-
lização deiEnergia Elétrica-CCEE. Presenças: 
Diretores 'Marco Antonio Rodrigues da Cunha, 
Fernando Henrique Schuffner Neto e Luiz 
Fernando Rolla; e, Anamaria kiugedo Frade 
Barros, Setretária. 

a.) Anamaria Pegado Frade Barros 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico o registro em: 01-11-2007 

Sob o número: 3803335 
Protocolo: 074143522 

Madnely de Paula Borntim 
Secretária Gemi 
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EDITE 	 O TEMPO 

BELO HORIZONTE • TERÇA-FEIRA • 20 DE NOVEMBRO DE 2007 

(Errata de publicação de Edital) 
PMMG — CMI — Sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO N2  115/2007, 
para aquisição de materiais de construção, Box para banheiro, chapas de 
vidro, espelho laminados e portas em esquadrias de alumínio, conforme 
descrições detalhadas no Anexo.I do edital. O encaminhamento da propos-
ta comercial para o sistema licitanet terá início no dia 19/11/2007 às 18:00 
horas, encerrando no dia 30/11/2007 às 13:30 horas e abertura propostas 
será no dia 30/11/2007 às 14:00 horas. A abertura da sessão de Pregão 
deverá ocorrer às 14:30 horas do dia 30/11/2007, no site: 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 "sita" de compras www.licitanet.mg.gov.br   

COPASA 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL 05.2007/0617 PEM. 

Objeto: Colar de Tomada 

Dia da Licitação: 03 de dezembro de 2007, às 09:15 horas. Local: Rua Carangola, 

606- Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 20/11/2007. Mais 

informações: www.copasa.com.br  (link: Licitaçõeá e Compras/Pregão). 

A DIRETORIA 

PMMG—CMI • 
PMMG — CMI — Sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO N9  122/2007, 
para aquisição de 4 (quatro) veículos modelo perua/monovolume, sem 
cela e 02 (dois) veículos tipo caminhão de médio porte 3/4  adaptado para 
prancha para a PMMG, conforme descrições detalhadas nos Anexos I e 
III do Edital. O encaminhamento da proposta comercial para o sistema li-
citanet terá início no dia 20/11/2007 às 18:00 horas, encerrando no dia 
03/12/2007 às 08:30 horas e abertura propostas será no dia 03/12/2007 
às 09:00 horas. A abertura da sessão de Pregão deverá ocorrer às 09:30 
horas dá dia 03/12/2007, no site: www.licitanet.mg.gov.br. A íntegra do edi-
tal de pregão e outras informações com o Pregoeiro, pelo telefone (31) 
2123.1039, em horário cOmercial. Edital disponível no "sita" de compras 
www.licitanet.mg.gov.br   

, 	 1 
Prefeitura Municipal I 4EILÃO 

	
DIA: 26/11/2007 

de Pedro Leopoldo, • 	 HORÁRIO: 14:00h 
• Veículos: • Caminhões-máquinas pesadas 

Equipamentos de Informática 
Sucatas e Outros 	• 

Local: Garagem Central da Prefeitura - Estrada Fazenda dos Borges, 97 - 
Bairro Lagoa de Santo António - Pedro Leopoldo/MG 

Visitação: Os veiculos-e equipamentos poderão ser vistoriados nos dias 23 no 
boiado de 9:00h às 11:00h e 13:001: às 16:00h e 26/11/2007 de 9:00h às 11:00h 

Condições de pagamento: , 
()),;, 	,' À vista:F. 554,deieomião}:tla lei loeh-a} ''},-} 	- }' 'itr-iii 

Informaçxles: Leiloeira Oficial do Estado de Minas Gerais 	• 	
• . 	LUZIA MARIA ALBUQUERQUE MOREIRA 

Te!: 132)3215-6525 - 9988-6525 - Av. Rio Branco, 2337, Sala 701, Centro, Juiz de ForaIMG 
N. 	 4/ 

(Errata de publicação de Edital) 
PMMG — CMI — Sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO N2  112/2007, 
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I 	AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE 

Sempre Editora 
CNPJ: 26.198.515/0004-84 
S.E.: 186.669.993.0209 
Fone: 3369-3000 - 

N° 83.767 
Ltda. 

X P-a'rnp'  ul ha SUPER 4 "212112L1  

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 DEVÉTCULAÇ -O COR P&B COL CM TOTAL ENCARTES 

(
/2

0.11.07 01 17 17 CM 
TITULO DO A 	NCIO 	,....."' N° DE EDIÇÕES 

HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO DA CONCORRENCIA NO. 005/07 01 
CADERNO PAG MATERIAL ANEXO SERA ENTREGUE A SER COMPOSTO 

PRIMEIRO X 
CUSTO CiVi7COL 	.' CUSTO P/ED. TAB. CUSTO TOTAL BRUTO CUSTO TOTAL LIQUIDO 

R$13,00 R$221,00 R$221,00 
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. 

NOME ASSINATURA 

SUELY IZABEL CORRÊA LIMA 
AGENDA/SORRETOR CONTATO DATA 

IVONÉRIA RODRIGUES 9978.8977 30.11.07 
OBS 

VISTO DIRETORIA/GERÊNCIA 
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COPASA 
'MPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 

AVISO DE ADIAMENTO 
EGÃO PRESENCIAL SPAL n2  05.2007/0624 - PPS. 
ie Equipamentos Multifuncionais. 	. 
'dorme que o Pregão Presencial, objeto acima mencionado, mar-
28/11/2007, às 09:00 horas, fica adiado para dia 12/12/2007 às 
ia Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Editai 
11/2007, no site: www.copasa.com.br  (link: Licitações e Compras/ 

do Edital. 
A DIRETORIA 

Ribeirão das Neves torna público e comunica aos interes-
:cinta- se disponível no setor de Licitação, localizado à Rua 
Costa, 1100 - Savaisi, o Edital Pregão Presencial 089/07, 
objeto Registro de Preços 'para Aquisição de Material Ele-

ara entrega dos envelopes e realização da Sessão será dia 
09hs. Renata Vaz de Souza/ Presidente da CPL. Contato 

ONTABILISTAS DE BELO HORIZONTE - Assembléias Gerais Ordinária e Ex-
de Convocação. Convocamos os associados quites e em condições de votar;  
a AGE - Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinária, que serão realizarias 
Goitacases, 43 4° Andar, no dia 13/12/2007 as 17:00 horas, em primeira con-
leras em segunda convocação, cem as seguintes pautas: Assembléia Geral Or-
a e aprovação da proposta orçamentária para o exercício de 2008 e respectivo 
Fiscal. Assembléia Geral Extraordinária: a) Discussão e aprovação dos valores 

la contribuição Sindical/Contribuição Confederativa para o exercício de 2008. As 
ealizadas em 2a. convocação com qualquer número de associados presentes 
im" legal para 1a. na  forma do art. 12 parágrafo 1o. alíneas "a" e "b" e art. 36 do 
onte, 26 de Novembro de 2007. Orlas Batlata Freitas Presidente.  

PMMG 
Sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO Ng 134/2007, 
le 23 (vinte e três) veículos leves modelo perua/monovolu-
(sete) veículos de médio porte modelo perua com cela e 
s tipo Pick - Up 4 x 4, cabine dupla para a PMMG, confor-
'talhadas nos Anexos I e III do Edital. O encaminhamento 
Drcial para o sistema licitanet terá início no dia 28/11/2007 
mcerrando no dia 12/12/2007 às 08:30 horas e abertura 
o dia 12/12/2007 ás 08:45 horas. A abertura da sessão 
i ocorrer às 09:00 horas do dia 12/12/2007, no site: www. 
r. A íntegra do edital de pregão e outras informações com 
telefone (31) 2123.1039, em horário comercial. Edital dis-
le com • ras www.licitanet.m .ov.br  

.COMUNICADO 
e pagamento antecipado de qualquer quantia 
,nto de empréstimos financeiros, carta de cré-
rcio e venda de veículos automotores, pode 
golpe contra o consumidor. Antes de fechar 
lite o Procon de sua cidade, o Procon Estadual 
ais (31) 3335-8552 ou a Delegacia Especia-
am Econômica (31) 3330-1757 e 3330-1798. 
ecializada de Crimes Contra o Consumidor 

EFEITURA MUNICIPAL DE BETIM-MG 

MICIPAL DE BETIM/MG - Torna público a realização do 
IN2  27212007- PAC N2  425/2007:Abertura das propos-
do dia:,1_8/12/2007 senda'adisputa -ás,1.5:00 borás-  do 
: Aquisição de cestas básicas!' 0"Edifal completo esta-
te: www.licitacoes-e.com.br  do Banco do Brasil S/A, e 
pras para consulta, Rua Professor Osvaldo Franco 55 
Betim/MG, no horário de 10á00 as 16:00 horas. Maiores 
le (31) 2129-2125. 
Superintendência de Suprimentos 

IICIPAL DE BETIM/MG - Torna público a realização do 
N2  273/2007 - PAC N2  426/2007. Abertura das pro-

as do dia 12/12/2007, sendo a disputa ás 13:00 horas 
Dto: Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes. O 
irá disponível no site: www.licitacoes-e.com.br  do Ben-
ne Seção de Compras para consulta, Rua Professor 

- subsolo = Centro, Betirn/MG, no horário de 10:00 ás 
s informações, telefone (31) 2129-2125. 
Su enntendência de Su rimentos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG 

O SEMAE-OP comunica que realizará concurso público simplificado 
para preenchimento de vaga do cargo de comprador. Inscrições 29 e 
30/11/2007 e 03/12/2007. Realização prova objetiva 04/12/2007. Edital 
disponível na sede do SEMAE - OP. Maiores informações pelos telefo-
nes: SEMAE (31)3552-6859. Presidente da 'CPL: Kenny K. Murta Bon- 
fante. 

PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO - EIDTAL RESUMIDO - PROCESSO ADMINISTRA- 
TIVO N. 1,011/07 • MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 029/07. OBJETO: O Município 
de Coronel•Fabriciano.  'fará contratação da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
para prestação de serviços de publicidade dos processos licitatórios do Município de Coronel Fa-
briciano no período de novembro a dezembro/07, noa temes do art. 24,' Inciso XVI da Lei Federal 
n°8:666/93, ao preço global de R$ 10.045,70 (dez mil quarenta e cinco reais e setenta centavos). 
Coronel Fabriciano, 26 de novembro de 2007. MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA. Presidente 
da CPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO, 

PROCESSO LICITATÓRIO N..0809/2007 -TOMADA DE PREÇO N.. 010/2007 
OBJETO: Aquisição de 01 microônibus escolar com capacidade para 32 passageiros, mais 01 
motorista, ano/modelo 2007/2008. DATA DE ABERTURA: 18/12/2007. LOCAL: Sede de Setor de 
Licitação do Município de Córrego Fundo/MG, situado à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, no. 
493, Bairro Centro, Córrego Fundo/MG, CEP: 35578-000 - Fone: 037-3322-9144 Horário de aten-dimento: 12:00 as 18:00horas. Os interessados poderão obter o edital, anexos e inforMações no 
endereço acima mencionado. 

Valdir Martins Ferreira- Prefeito Municipal  

CEMIG 
CNN 00.1131.1711.0001-58 

COMUNICADO PÚBLICO 
Edital de Leilão de Energia Elétrica 

• 
A CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S. A 
-  CEMIG GT, Concessionária do serviço ptibli: 
co de energia elétrica, com sede na Cidade 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
na Avenida Barbacena 1200, 12°andar - ala 
B1, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJ, sob o ri.° 06.981.176/0001-
58, comunica que disponibilizara, no dia 28 
de novembro de 2007,0 Edital CP n° 11/2007 
para Leilão de Venda de Energia Elétrica, no 
endereço eletrônico http://www.cemig.com. 
br/ofertapublica. 

A Autarquia Municipal de Trânsi-
to e Transportes de Contagem-
Transcon, torna publico o extra-
vio de bloco de autos de infração 
de transito n2  AIT 092859-06 e 
092875-66 e o cancelamento des-
tes no sistema de processamento 
de infração de trânsito.  

HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DA UFMG 

Seção de Licitações e Compras 
Aviso de Adiamento 

Pregão Eletrônico n° 124/2007 
O Hospital das Clinicas da Universidade Fe- 
deral de Minas Gerais, torna público, para co- 
nhecimento dos interessados, que está adiando 
o recebimento de proposta através do sitio do 
comprasnet.gov.br, a partir do dia 28/11/2007 e 
nova abertura para etapa de lances para o item 
10/12/2007 as 10h, conforme disposto no Edital. 
O presente Pregão, tem por objetivo, a implan-
tação do Sistema de Registro de Preços para a 
contratação de empresa para fornecimento de 
lentes para vitrectomia e lentes de contato para 
o HC/UFMG. O Edital devera ser retirado no 
site www.comprasnet.gov.br. Horário para aten-
dimento ao público: de 2° a6', de 7 as 13h. Belo 
Horizonte, 27 de novembro de 2007.  

CLINiCA VETERINÁRIA TORRES E 
MARTINS LTDA. POR DETERMINA-
ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE - SEDUMA TORNA PÚBLI-
CO QUE SOLICITOU, ATRAVÉS DO 
PROCESSO N° 4227/01-07 LICENÇA 
AMBIENTAL SUMÁRIA PARA ATIVIDA-
DE CLÍNICA VETERINÁRIA DE PEQUE-
NOS ANIMAIS, LOCALIZADA NA RUA 
ANTÔNIO AUGUSTO, 138'- B. NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA - CONTAGEM - 
MG - CEP: 32.017-250. 

HOSPITAL DAS 
• 'CLÍNICAS DA UFMG 

Seção de Licitações e Compras. 
Aviso de LicItegeo 

Pregão Eletrônico n°109/2007 0.  Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Mi-
nas Gomis toma público, para conhecimento dos inte-
ressados, que receberá as patinastes através do sistema 
on-line (www.comprasnet.gov.br) do dia 28/11/2007 até o dia 11/12/2007 as 13h, conforme disposto no Edital, 
O presente Pregão tem por objetivo, a implantação do 
Sistema de Registro de Preços para o fornecimento 
parcelado de materiais permanentes, eletrodomésticos, 
móveis e Materiais diversos (bebedouros, unidade condi-, 
cionadora doar, forno microondas, purificador de água, 
caixa térmica tipo retresqueira, pilcornetro adipornetro, 
cadeira em /caneca, mesa em aço inoxidável, carro tipo 
supermercado e carro para transporte de medicamen-
tos), para o HC/UFMG. O Edital poderá ser retirado no 
site: www.comprasnelgov.br. Horário de atendimento ao 
público: de 2' a 8", de 8 as 13h. Belo Horizonte, 28 de 
novembro de 2007. 

FUNDAÇÃO HEMOMINAS 
AVISO DE PREGÃO 

A Fundação Hemominas comunica aos 
interessados que realizará através do 
site www.licitanet.mg.gov.br, licitação 
na seguinte modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO N2  212/2007 "Fórmula 
Infantil Lactente em pó (12  semestre)", 
às 10:00 horas, do dia 11 de dezembro 
de 2007. O edital completo encontra-se 
no Serviço de Compras, no endereço 
supra, ao custo de R$5,00 (DAE) ou 
pelo site www.hemominas.mg.gov.br  ou 
www.licitanet.mg.gov.br. • Belo Horizon-
te, 27 de novembro de 2007. (a) CPL.  

nto Municipal de Água e Esgoto-Uberlándla/MG 
AVISO 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
ACITATÓRIO N2  153/2007 -TOMADA DE PREÇOS 

' "MENOR PREÇO GLOBAL" 
¡demento Municipal de Água e Esgoto. DMAE, no uso de suas 
público que fará realizar no dia 17 DE DEZEMBRO DE 2007, 

itório do Departamento Municipal de Água .e Esgoto - DMAE, 
Uberlândia - MG, à rua Martinésia ne 245, bairro Aparecida, 
TOMADA DE PREÇOS N2  153/2007, tipo "MENOR PREÇO 

lministrativo na 491/2007, perante .a Comissão Permanente 
pela Portaria n2  029/2007, que receberá documentação e 

ação e contratação de empresa especializada para prestação 
caçambas tampadas com volume mínimo de armazenamen-
na retirada dos subprodutos da ETE Uberabinha, durante o 
mento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição dos 
inte via internet pelo endereço eletrônico www.dmae.mg.gov. 
-cadastramento no site) ou poderá ser adquirido mediante o 
iuinze centavos) a folha autenticada no horário compreendido 

de segunda à sexta-feira na Diretoria de Suprimentos, local 
) ser fornecidas maiores informações sobre o objeto licitado, 

técnica ao local onde Será realizado o serviço, deverá ser 
heiro Leandro César Delfino até o dia 12 de Dezembro de 
diretor técnico do DMAE, o respectivo atestado de visita, o 
apresentação de propostat, sendo inabilitada a licitante que 

nto à documentação para habilitação "envelope n°01". 
riándia-MG, 27 de Novembro de 2007. 

Rubens de Freitas Filho 
Diretor Geral do DMAE .  

,EITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

:GÃO ELETRÔNICO N2  101/200t'',  

. IUBÁ, Prefeitura Municipal,tatravés dê seu Pregoeiro 
à n2  478/07 torna, público que fará 'realizar licitação, 
gão Eletrônico nos termos da Lei Éíderal 16.520/02, 
3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal na 3690/05, 
alterações subseqüentes e pelas normas específi-

ital. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRO-
ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER-
1 O CORPO DE BOMBEIROS. A sessão pública na 

Aviso de Edital -Pregão Presencial n°054/2007, O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de 
Sete Lagoas (MG), torna público que realizará Licitação Pública na modalidade ErstgaQPÉRSgspisi 
para Registro de Preços para aquisição de materiais serviço de implantação para rede lógica das 
escolas do Município de Sete Lagoas, conforme solicitação do Consultor de Licitações e Compras e 
especificações constantes no anexo III do edital. Recebimento dos envelopes até as 09:00h do dia 
10/12/2007 no Departamento de Licitações e Compras - Rua Ceiam) Raimundo n° 32 - Centro - 
Sete Lm:toas/AG, Credenciámento e Abertura das Propostas 10/12/2007 as 09:15h e inicio da 
sessão Pública 10/12/2007 ás 02:3011  no .DePartareenleSte_LiP4.90.es..-AÇOMPree.,...RIZeS406e9O. RAMIPPOP....11,...3.2.,..C911.1.M...,,,.69.6a...Lage.?9...MG, O referido Edital encontra-se à disposição dos 
interessados neelle...daLPrgfálture.MCMPIPPLOP..Seleke9OASLialldeteS4/1.9C649.:SeletagPaegOãO$.1.4:, 
Maiores informações poderão ser obtidas através do telefax: (31)3774-1546 ou 3773-2740 Augusto 
Certos Mendes-Pregoeiro. 

Aviso do Registro de Preços -.Pregão Presencial n°02312007.0 Pregoeiro oficial da Prefeitura 
Municipal de Sete Lagoas (MG), em cumprimento ao § 2. do Art. 15 da Lei 8.666/99 torna público: 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N°023/2007 - Objeto: Registro de 
Preços Para PAntletaçãosie emPleSILOSPeãialilada parilageggção_de seryjgoLde Jogagg_g_ge 
g.10.149.1agenes, conforme esoecificacães$ cartdielSac "ema 

EMATER-MG 
'==r- 

AVISO,DE LICITAÇÃO 
Processo n2  516/2007 - Pregão Eletrônico n2  0085/2007 

Objeto: aquisição de 07 estações de trabalho, 05 estações de trabalho 
para atendimento, 02 estações de trabalho para uma pessoa com reunião, 
03 mesas ovalizadas, 03 mesas de reunião de 08 lugares, 01 mesa de reu- 
nião de 12 lugares, 01 mesa executiva principal, 01 mesa executiva esta- 
ção dê trabalho-Recebimento das propostas até 11/12/2007 às 14:00h. In- 
formações: e-mail cp13 @emater. mg.gov.br  Telefone: (31) 3349-'8029 Fax: 
(31) 3293-3252. Edital 2007-0085 através do site www.licitanet.mg.gov.br. 

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2007. 
Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINCIPOLIS -- MG 
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Divinópolis, na modalidade 
de Pregão N2.:123/07, Processo LIcitatório N2.: 217/07, tipo menor preço 
por item, que se trata de: tocação de 02 ónibus rodoviários, abertura dos 

envelopes dar-se-á no dia 12 de Dezembro de 2007, às 09:00 horas. O 
edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de segunda a 
Sexta-feira, de 8:00h às 10:30h e 13:30h às 16:30h, na Rua Pernambu-
co n2.60, Centro, CEP 35.500-008, Município da Divinópolis ou pelo SITE 
www.divinopolis.mg.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço acima ou pelo telefone (37)-3229-6702 com Cristina. 

Divinópolls, 26 de Novembro de 2007. 
Pregoeiro Municipal.  

AVISO DE LICITAÇÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
FAZENDA DE MINAS GERAIS 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. AVISO DE LICITAÇÃO. 
Pregão Eletrônico 43/2007. Benefi-
ciário: Defensoria Pública do Estado 
de Minas Gerais. Objeto: Aquisição 
de nobreak e estabilizada. Sessão do 
Pregão: 12/12/2007 às 11h20. Abertura 
das propostas: 12/12/2007 às 7h45. O 
início do envio das propostas será dia 
8/12/2007 às 14h e seu término às 6h30 
do dia 12/12/2007. Edital disponível no 
site www.licitanet.mg.gov.br. 

Belo Horizonte, 
26 de novembro de 2007. 

ilipsemg 
AVISO DE ABERTURA 

Pregão Eletrônico GEHOSP 152/07 
Objeto: Contratação de empresa especiali- 
zada para realizar fornecimentos parcelados 
de reagentes para realizar exames labora- 
toriais, com pacto adjeto de comodato dé 
01 (um) equipamento para identificação 
de bactérias e testes de sensibilidade an- 
timicrobiana e 01 (um) refrigerador, para o 
Departamento de Laboratório e Hematolo-
gia - DELAB do Hospital Governador Israel 
Pinheiro do IPSEMG, pelo período de 12 
(doze) meses. Sessão Pública: 11/12/2007 
às 09:00 horas de Brasília no site 
tanet.mg.gov.br. O edital poderá ser obtido 
no Departamento de Material e Patrimônio, 
na Rua Gonçalves Dias 1.434 sala 406, no 
horário de 8h as 18h, ou através da rede de 
c6municação internei, nos endereços wrsw. 
ipsemg.mg.gov.br  e www.licitanet.mg.gov.br. 
Belo Horizonte, 27 de novembro de 2007 

'Luiz Otávio Lunardl 
Chefe do Departamento de Material 

-- a Patrimônio. 	• • 

r.fl 

4/CcoDEmitén 

cuipmt frosoussisatatuuxassas marta. 

Companhia de 
Déseihmivimentâ'Ecoripiniço 

- de Minas Gerais CODEfilIG 
AVISO DE LICITAÇÃÔ 

Pregão Presencial 38/2007, 
tipo menor preço por. lote, Pro-
cesso Interno n2  490/07 , a ser 
realizado no dia 'l 1 de dezembro 
de 2007. 
Objeto: Serviço Para confecção 
e instalação de cortinas, cobre-
leitos e aquisição e instalação 
de acessórios para cortinas do 
Hotel da Previdência em Araxá-
MG. 
Sessão de Pregão: Rua Aimo-
rés, 1697, Bairro de Lourdes, 
Belo Horizonte-MG, às 10:00 
horas do dia 11 de dezembro de 
2007. 
Obtenção do edital: no endere-
ço supra das 9 às 12 e de 14 às 
17 horas, ou pelo site http://www. 
codemig.com.br/pregao.  

Belo Horizonte, 26 de 
novembro de 2007. 

COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS 
• PREGÃO PRESENCIAL N.° 020/2007 , 

A PM.I.M, torna público que fará realizar licitação dia•11/12/2.007, às 14:00 
horas, na modalidade de Pregão Presencial,' tipo "Menor Preço Global", de 
acordo com as Leis 8.666/93, 8.883/94 e 9.648/98, visando a aquisição 
de Combustíveis e Lubrificantes, para o abastecimento e manutenção da 
frota de veículos da Prefeitura Municipal de Baú de Minas, durante o perí-
odo compreendido entre 01 de janeiro a'30 de junho de 2008, em regime 
de fornecimento parcelado, sendo que o abastecimento deverá ser feito 
na sede do Município de ltaú de Minas. Maiores informações peio fone: 
(0XX)35.3536-4120. 

Baú de Minas (MG), em 26 de novembro de 2007. 
Paulo César de Oliveira - Pregoeiro Oficial.  

Departamento Municipal de Agua e Esgoto-Uberiândia/MG 
AVISO 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N2  151/2007 -TOMADA DE PREÇOS 

"MENOR PREÇO GLOBAL" 
O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 13 de Dezembro de 
2007, às 14:00 horas, no Auditório do Departamento Municipal de Água e Esgoto 
- DMAE, situado nesta cidade de Uberlândia - MG, à rua Martinésia n. 245, bairro 
Aparecida, licitação na modalidade Tomada de Preços NP 151/2007, tipo "MENOR 
PREÇO GLOBAL". Processo Acirninictrufiw, Analonn7 	 —   

LUIltil0 
O TEMPO 
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PMMG - CMI 
PMMG - CMI - Sessão pública'  de PREGÃO ELETRÔNICO N2  133/2007, 
para aquisição de 02 (dois) veículos modelo perua com cela, 06 (seis) 
veículos tipo Van 12 lugares, 01 (um) veículo leve modelo perua/monovolu-
me, sem cela e 03 (três) veículos tipo Pick - Up 4 x 4, cabine dupla para a 
PMMG, conforme descrições detalhadas nos Anexos I e III do Edital. O en-
caminhamento da proposta cor'fiercial para o sistema licitanet terá início no 
dia 28/11/2007 às 18:00 horas, encerrando no dia 11/12/2007 às 13:30 ho-
ras e abertura propostas será no dia 11/12/2007 às 14:00 horas. A abertura 
da sessão de Pregão deverá ocorrer às 14:15 horas do dia 11/12/2007, no 
site: www.licitanet.mg.gov.br. A íntegra do edital de pregão e outras infor-
mações como Pregoeiro, pelo telefone (31) 2123.1039, em horário comer-
cial. Edital disponível no "site" de compras www.licitanet.mg.gov.br   

PMMG-CMI 
PMMG - CMI - Sessão pública de PREGÃO PRESENCIAL No 1312007 
para Prestação de serviço de confecção e instalação de adesivos institu-

cionais em veículos da PMMG, conforme descrições detalhadas no Anexo 

I do edital. O credenciamento, entrega de propostas e documentação, ocor-

rerá às 09:00 horas do dia 12/12/07, na Seção de Licitações e Contratos 

do CMI, localizado à Av. Amazonas, 6.745, entrada pelo 52  BPM,, prédio da 
DAL. A íntegra do edital de pregão e outras informações com Pregoeiro, 

pelo telefone (31) 2123.1039, em horário comercial. Edital disponível no 

"site" de compras www.licitanet.mg.gov.br. 

FUNDAÇÃO1CLÓVIS SALGADO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

A Fundação Clóvis Salgado leva ao ocinhecimento dos interessados 'que realiiará a seguinte licitação: 
Modalidade: Pregão, 
IVO': Eletrônico 
/Minero': 11/2007 
Data çie abertura das propostas: 10 de dezembro de 2007.(seguncia,feira.) Horário: 0930 horas; horário oficial de BeaSíliS,  
Objeto': Aquisição de Projetores elipsadeie e refletores de iluminação para atender 
as necessidades da Fundação Clóvis:Salgado. 	 , 
Cópia do edital à ;disposição dos Interessados nó Sito wWW. 	.licitanetmg.gov.br ou 
www.compres.mg.gov.br. 

Belo Horizonte;at de novembro de 2001 7 
Marcelo Joáé 'ó/indicio, Pregoeiro.  

Éjpsemg 
AVISO DE ABERTUFIA 

Pregão Eletrônico GEHOSP 147/07 

Objeto: Aquisição de carne bovina, sujos, 
ave abatida - frango e peixe, para a Uni-
dade de Nutrição e Dietética do Hospital 
Governador Israel Pinheiro do IPSEMG, 
mediante fornecimentos parcelados, pelo 
período de 12 (doze) meses. Sessão Públi-
ca: 13/12/2007 as 08:00 horas de Brasília no • 
site www.licitanet.mg.gov.br. O edital poderá 
ser obtido no Departamento de Material e 
Patrimônio, na Rua Gonçalves Dias 1.434 
sala 406, no horário de 8h às 18h, ou atra- • 
vês da rede de comunicação internet, nos 
endereços www.ipsemg.mg.gov.br  e www 
licitanet.mg.gov.br. 

Belo Horizonte; 27 de novembro de 2007 
Luiz Otávio Lunardi 

Chefe do Departamento de Material 
e Patrimônio. 



36/1977/048/2001 alterado 
NPM 1.603/40, Licença de 
mto, localizada na Mina de 
Congonhas/MG, válida até 

Mistério das 
municações 	V 

REIOS E TELÉGRAFOS . 
MINAS GERAIS 

7000008/2007 
Jra da Licitação, publicada no DOU, 
Arada de Preço n° 7000008/2007 - 
A reunião de abertura ocorrerá às 
entura, n° 401, Sala M-302 - Bairro 
ações bem como cópias completas 
areço, fones: (31) 3249-2515/2505 e 
orreios: www.correios.com.br. 

SANTOS JÚNIOR 
RAD/DR/MG 

IT ft'Ç •ÃO 	 • 
07 -TOMADA DE PREÇOS 
GLOBAL' • 
licipal de Água e Esgoto - DMAE, no 
Afará realizar no dia 10 DE DEZEM- 
o Departamento Municipal de Água e 
lândia - MG, à rua Martinésia n. 245, 
AADA DE PREÇOS N2  150/2007, tipo 
atrativo n. 487/2007, 'perante a Comis-
'Maria n. 029/2007, que receberá do-
aontratação de empresa especializada 
ampreendendo consertos e reparação 
)quinas agrícolas de diversas marcas 
chutagens convencionais e' agrícolas, 
M), a terem realizados por execução 
nitário, em atendimento à Diretoria Ad-
) Edital .a disposição dos interessados, 
:ônico www.dmae.mg.gov.br  (condicio-

ser adquirido mediante o pagamento 
da no horário compreendido entre 9:00 
iretoria de Suprimentos, local támbénn 
lações sobre o objeto licitado., 	: 
ovembro de 2007, 
.tas Filho 
lo DMAE  

Ma 306 

torna pUU1114.) 	 • 

de Preços n'. 001-SOV/07.Contratação de Empresa especializada para 
execução de obras de reforma e ampliação do centro de Educação Infantil 
Acalanto. Contratante: Município de Poços de Caldas. Contratada: Cons-
trutora Tall's Ltda, Objeto: Acrescentar R$ 19.940,40 (dezenove mil, no-
vecentos e quarenta reais ,e quarenta centavos) ao valor inicial d contraio, 
passando-o de R$ 251.641,80 (duzentos e cinqüenta e um mil, seiscentos 
e quarenta e um reais e oitenta centavos) para R$ 271.582,20 (duzentos e 
setenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte centavos). Aditi-
vo Contratual em conformidadeicom MI n° 102/07 TA - SOV e justificativa 
técnica, bem como cláusula 99 (nona) item 9.1 do citado contrato.  

EMATER,MG 

AVISO DE LICITAÇÃO .  

Processo n2  528/20d7 SIAD3041002.0001542007  

Pregão n2  087/2007 
Objeto: Aquisição de 18 veículos de serviços para o Minas Café . Rece- 
bimento: das propostas até 11/12/2007 ás 9:30hs, Informações: e-mail 

: cp13@emater.mg.gov.br  -'Telefone: (031) 3349-8029 -Fax (31) 3293- 
3252. EditaI2007-087 através do site: www.licitanet.mg.gov.br  

Belo Horizonte, 22 de Novembro de 2007. 
Comissão Permanente de Licitação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO/MG 
AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG, torna pública a realização do 
Procedimento de Licitação na Modalidade Tomada de Preços n° 007/2007 
- Contratação de Laboratório de Análises Clínicas. Para data de abertura: 
12 de dezembro de 2007. Maiores informações: Tel: (32) 3742-1167 ou 
na Sede da Prefeitura Municipal de Fervedouro. Juarez Gonçalves Gomes 
-Prefeito Municipal. 

JUAREZ GGNÇALVES GOMES 
PREFEITO MUNICIPAL  

gov.br  
Belo Horizonte, 22 de novembro 

de 2007. 
WALTER DE DEUS LOPES 

Pregoeiro 

 

HEFIA DA'POLICIA CIVIL 

 

'O Chefe da Polícia Civil de Minas GereV,A'  
em cumprimento ao disposto no artigo 21 
da Lei Federal n°8.501!92, toma públiad, 
que se encontra no Instituto'Médico-Legal, 
um cadáver, até a presente data não re-
conhecido, que foi indicado como "DES-' 

- CONHECIDO N° 61912007", com as 
-seguintes caracteristicas: sexo mascd-
lino, cor faioderma (moreno), 1.74 cm 
de estatura, biotipo normollneo, cabelos 
castanhos e ondulados, com calvície 
parcial, olhos castanhos, barba cres-
cida, bigode crescido, dentes em mau 
estado de conservação, aparentando 

. 55 anos de idade. As vestes constam 
de fralda descartavel, lençol hospitalar, 
casaco preto, bermuda bege e cinto 
marrom. O Corpo encontra-se à distIo7, 
sição, para fins de reconhecimentoLmil 
'Instituto Médico-Legal, situado na  
Nicias Continentino, 1291, bairro 61.41 
meleira, nesta Capital, fone: 3379.50N _ 

Belo Horizonte,17 de outubro de 2007.. 

•ff,P)TAL 	 eft• 
Tendo em vista a :constatação de irregularidade na. concessão do benefício 

de Auxílio-Doença e tendo Sido apresentada defesa em 02/02/2006, a qual foi 
julgada improcedente, convocamos a segurada abaixo: 
Nome: MARLI LUIZA DA SILVA ESP1NB: 311134.434.307-1 

Em cumprimento ao disposto rio art. 179 do Décreto n°3.048, de 6 de maio de 
1999, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS facultar-lhe-á o prazo de trinta 
dias contados a partir desta publicação para recorrer da decisão de cessação do 
pagamento do benefício.31/134.434.307-1  e ressarcimento dos valores recebidos 
indevidamente ao Conselho de Recurso da Previdência Social: 

Informamos que o processo concessório ou .o dossiê relativos ao assunto 
ora comunicado, encontram-se no endereço abaixo para vistas ao interessado, 
se assim b desejar. 
APS: 
Endereço: 
Município: 
UF: 
CEP: 

Santa Luzia  
Praça Eurico Gaspar Dutra, 306.- Boa Esperança. 
Santa Luzia  
MINAS GERAIS 
33.035-315 

INSTITUTO NACIONAL 
GO SEGURO SOCIAL 

Ministério da 
Previdência Social GOVERN 

,  

um r..is r, Ienes 
• 

_ 
81, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 
Juridica - CNPJ, sob o n.°  04.451.907/0001-
28, comunica que disponibilizare, no dia 23 de 
novembro de 2007, o EDITAL DE COMPRA 
UTE Barreiro - 02/2007 para Leilão de Compra 
de Energia Elétrica. 

Para que sua empresa possa participar deste 
Edital, solicite a documentação via e-mail ofer-
tapublica@cernig.com.br  ou via fax assinado 
através do número (31) 3506-4939 até as 
11:00h do dia 28 de novembro de 2007. 

Usina Termelétrica Barreiro S.A. 
. 	. 	CNPJ 04.451.907/0001-28 

EXTRATO DA ATA DA 47 REUNIÃO 
DA DIRETORIA EXECUTIVA. 

Data, hora e local: 21-09-2007, as 16 horas, na 
sede social, naAv.Barbacena, 1200,12° andar, 
ala A2, parte 5, em Belo Horizonte-MG. 
Mesa: Presidente: Fernando Henrique 
Schuffner Neto! Secretária: Anamaria Pugedo 
Frade Sarros 

Sumário dos fatos ocorridos: A Diretoria 
Executiva deliberqu, por unanimidade: 1-
Aprovar a ata desta reunião. 2- Autorizar a, 
contratação dos serviços de desidratação 
e filtragem absoluta do óleo lubrificante do 
turbogerador da UTE Barreiro, a ser realizado 
até outubro de 2007. 3 Ratificara aquisição de 
3.300kg de soda caustica líquida ode 4.640kg 
de ácido clorídrico, realizada em 14-09-2007, 
sendo o fornecedor a Tassimim Química 
Comercial Ltda. Presenças: Diretores Fernando 
Henrique Schuffner Neto, Jose Carlos de 
Magos e Luiz Fernando Relia; e, Anamaria 
Pugedo Frade Barros, Secretária. 

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros • 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico o registro em: 19-11-2007 
• Sob o número: 3809694 

Protocolo: 074301951 
Marinély de Paula Bordim 

• Secretária Geral 

ICCODEMIG: 
, ComPahhla de ' 

Desenvolvimento ECondmide; 
de Minas Gerais CODEMIG 

AVISO DE LICITAÇÃO .i?* 

Pregão Presencial 37/2007, 
'tipo men& preço -  pár lote; 1,Y°-
cesSo Intemo n° 480/07 „a ser 
realizado.no dia 07 de dezembro 
• de 2007. 
Objeto; Aquisição de impresso-
ras monocromáticas com tecno-
logia de impressão a laser. 
Sessão de Predão: Rua Aimo- 
rés, 1097, Bairro de Lourdes, 
Belo 'Horizonte-MG, às 10:00 
horas do dia 7 de dezembro de 
2007. 
Obtenção do edital: no endereço 
supra das 9 às 12 e de 14 às 17 
horas, ou pelo sito,  http://www. 
codemig.com.br/pregao.  

Belo Horizonte, 22 de 
novembro de 2007. 

Comissão Permanente 
de LIciteçãO. • 

MARCO ANTÓNIO 
MONTEIRO DE CASTRO 

Chefe da Polida Civil 

GOVERNO 
ERRAS 

. Construindo um novo tempo 

INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL 

Ministério da 
Previdência Social GOVERNO FEDERAL 

CIB/GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM CONTAGEM/MG 

• 	CO ItTibk,'PR.SAI 
Após revisão efetuada pelo-INSS, foram constatadas irregularidades 

na documentação que embasou a concessão dos benefícios dos segurados 
mencionados, motivando o encaminhamento de Ofício de Defesa ao endereço 
constante do Sistema único de Benefícios. Considerando a devolução deste" 
ofício pelas Correios com informação de não localização :do interessado, ou'', 
ofício não recebido pelo próprio interessado conforrtie Aviso de•Recebimento, 
respeito ao princípio do direito do contraditório em cumprimento ao disposto na' 
Art. 179, parág. 1°  e 6°  do Regulamentdda Previdência Social pelo Decreto 3.040 
de 06/05/1999, e alterações•Posterioreá, facultamos aos interessados dez dias' 
a contar da data da publicação do presente Edital, para apresentarem defesa 
provas ou documentos de que dispuserem, objetivando demonstrar a regularidade' 
dos benefícios. • • 
Esclarecemos que, no prazo estipulado, o segurado poderá ter aceeáo ao processcr 
na APS de Ribeirão das Neves à Rua Ari Teixeita da Costa, 254 - Centro Ribeirão' 
das.Neves; sendo este também o endereço para apresentação da defesa escrita.; 
e documentos. 	 • / 

Relação dos segurados: 
• JORGE LOPES NB: 135.932.721-2 

ua e Esgoto-Uberlândia/MG 

ICIT.A.ÇÃO 
12007 -TOMADA DE PREÇOS 

GLOBAL" 
I de Água e Esgoto - DMAE, no' LISO de 
rá realizar no dia 10 DE DEZEMBRO DE 
)artamento Municipal de Água e Esgoto 
lia - MG, à rua Martinésia n. 245, bairro 
i/la DE PREÇOS N. 149/2007, tipo "ME-
trativo n° 483/2007, perante a Comissão 
'ortaria n. 029/2007, que receberá doou-
e contratação de empresa especializada 
(cinco) caminhões basculantes toco, corri 
nentd de óleos combustíveis, lubrificantes 

•mesmos, para prestação estimada de 
serem utilizadán Pelas equipea da, seção 
liversos bairros de Uberlândia, durante o 
'écnica, estando b Edital à disposição dos 
o endereço eletrônico www.dmae.mg.gov. 
sue) ou poderá sér.  adquirido mediante O 

'olha autenticada no horário compreendido 
da-feira na Diretoria de Suprirrientos, local 
aiores informações sobre o objeto licitado. 
a Novembro de 2007. 
renas Filho 

al do DMAE 

Ministério da 
vIdêncla Social 

jularidade na OrideasãO,do benefício i 
de trabalho -e o não atendimento ao L 
07/11/2007 no Jornal O Tempo .é, em 
da Éei 10.666 de 08 de maio de 2003,. 
se cessado:, 	 , 

ESP1NB: 921137.018.699-9. 
5 15 do Decreto n°3.048, de 6 de maio de 
I - INSS facultar-lhe-á o prazo de trinta,' 
ra recorrer da decisão de cessação do 
e ressarcimento dos valores recebidos • 
Previdência Social. 

rio ou o dossiê relativos ao assunto ora 
abaixo para vistas ao interessado, se 

e 

ti 14  ti tils oti 1 0-0  o ti GOVERNO FEDERAL 

EM/MO 
PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO '• 

• ., 	' 
-Federal Rua Tiradentee, 2.426 -'Bairro Jardim 

itório na Rua Major Goto, n.. 1901,-  loja' 235';^ 2. 
Minas/MG, fel.,(31) 9128-8192, 9229-1869,134) 
opor INTERMÉDIUM CRÉDITO, FINANCIAMEN-
3, 'Agente,, Fiduciário do.S.F.11:Ç destOnado para o 
le 21.11.66:Lel 8.004 de 14'163/90 é regillamenta-
RC-24/68,'RD-08t76e CF.G.10/77 do extinto BNH, 

2.291, d'ét'f21.1,1.:06), no dia, lidra e local neste 
descrito(s) 'pare paçarnento'de divida NiPotecaria 

ECONÔMICA FEDERAL. 	
; 

podendo o arrematante pagar no ato, corno sinal 
além•da comissão legal:do Leitoeiro, e-o-saldo 

b penado perda do sinal dado. A vehde`corn finan-
de Crédito, que poderá ser obtida junto a Agência 
idastral e comprovação de renda. Os Interessados 
do(s) imóvel(is) constante(s) deste edital e/ou 
agência da CEF' com no mínimo 05 (cinco) dias de 
ince mínimo para vende, será no valor dos créditos 
el nos termos do Art.1.484 do C.C; destes o menor 
ização da Praça. As despesas relativas à comissão 
, por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
3sponaavel pela's providências de desocupação do 
nento pela CAIXA ECONÔMICA fgDERAL, terá o 
.rta de Arrematação e registro do.cekato e/ou es-
.Caso o(s) executado(s) não seja(m) encontrado(s) 
a.0 leiloeiro acha-se habilitado a fornecer maiores 
). . 	. 
Caixa Econômica Federal, prep. WÉSLEY LEAN-
Cl M-10.718.590 SSP/MG, CPF .045.041.896-07 é 

), brasileira; vendedora, Cl M-9.189052 SSP/MG, 
:NTO N.. 218, BLOCO E,• do RESIDENCIAL:MEDI-
esteio, n.. 65, Bairro Água Branca, neste município 
es privativa real de 48,096 m2, área comum real de 
equivalente de 53,953 rn2, correspondendo a fração 
lotes n..5 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
tcordo com a planta cadastral respectiva. As áreas 
Is blocos, A, DeF ea frente e entre os blocos E e 
ium, podendo ser utilizadas como estacionamentos 

loeiro Público Oficial - n°496 
de novembro de 2007. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
ITBRAMA /MG 

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 dá Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70, tendo em vis-

ta a ausência de notificação pessoal .pelo oficial do cartório nos termos da certidão apresentada,. 
fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, Para ciência de que estamos autorizados na .forma dos 

'artigos 19,e 21 da Lei n 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei n°70. de 21/11/1966 e das normas 

complementares do S.F.1-1, .a promover a ax¢Cução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram 

os imóveis descritos a seguir. Ficam áentiticedos, outrossim, de que temo prazo de 20(vinte) dias, 

contados de 21/11/07, Para, qUerendo, purgeffem) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser 

feito'no endereço de Cobrança descrito abaixe: 

•SED:32397 '- CONTRATO: 8093600064876 CAIXA ECONOMICA FEDERAL .09369 iTURAMA. 

ENDERECO 00 IMÓVEL: RUA QUATRO, N°120, CASA, LOTEAMENTO ITURAMA - 1 - ITURAMA 

INEZ SANTOS DE SQUZA,-EIRÁSILEIF.10(A),•APOSENTAOA,,CPE: 76995151615, Cl: 

4-,4012614337-GSR/MGMJUVO(A)e,p6Pl.l.ge;;te casado(a) 

ClkobviriciAroÈtrkocro imositeiÁR4r 
'Endereço éie:COÈrança: 
AGENCIA DACAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG 
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

, 
Encontra-se-  aberto na-Prefeitura ,Municipal de Divinópolis, o Processo, 

citatório n°. 219/07,-  na modalidade de Pregão n°. 124/07,•tipo menor' preço 
por item, que trata da aquisição de cestas de Natal conforme anexo I do 
Editei de Licitação. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 07 de Dezem-
bro de. 2007 às 09:00 horaS.,0'edital ,em inteiroi teor estará.à.disposiçãO 

dos interessados de segunda a sexta-feira, de.  0:00h es 10:30h e 13:00h 

às 16:30h, na Rua Oernambuco n°60, 'Centro., CEP 35.500-008, Miari.icípiO 

de Diyinópolis.ou peló- SITE: www.divinopolis.mg.gov.br,-da Prefeitura Mu-
nicipal:OuaisqUer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou 
pelo telefonè (37).3229 - 6682- com Mário•ou Jacim ou pelo telefone (37) 

3229 - 6702 com Cristina. 	 • 

Divinepolis, 07 de Dezembro de 2007 
Pregoeiro Municipal.  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO- 

N.° 084/2007 
PREGÃO ELETRÔNICO 

N.° 070/2007 

A Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais torna público, 
para cônhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar, no dia 10 de 
dezembro de 2007, ás'9:00h, Pre-
gão Eletrônico, através da •inter-
net, do tipo menor preço por lote, 
tendo por finalidade a contratação 
de empresa(s) prestadora(s) de 
SerViaia`dêniSoaçãO-de"-tiiiispor:  
te'rodoviário;dncluindo Serviço de 
motorista, õi ônibi.is Va'n'_-=' 
CS edital encontra-se à disposi-
ção' dos interessados nos sites 
www.licitacoes-e.com.br  e www. 
almg.gov.br, bem cOmo na Comis-
são Permanente de Licitação da 
ALMG, na Rua Rodrigues Caldas, 
n.° 79, Ed. Tiradentes, 14° andar, 
no horário de 8:30 às 17:30 horas, 
onde poderá ser retirado median-
te pagamento da importância de 
R$0,10 (dez centavos) por folha 
ou gratuitamente em meio eletrô-
nico. Neste último caso o licitante 
deverá portar disquete próprio." 

• Belo Horizonte, 22 de • 
novembro de 20d7. 

Eduardo Vieira Moreira, • 
, 'Diretor-Geral,  •  

SABARÁ / mc 
' EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO 

DIA: 12/12/2007 
LOCAL: DIANTE DA AGENCIA DA CAIXA' ECONÔMICA FEDERAL - RUA BORBA GATOM.. 45 

CENTRO SABARÁ/MG. HORA: 12:45 hs 	 • 
Flavio Duarte Ceruli, Leiloeiro Oficial, com escritório na Rua Major Gota, n.. 1901, lota .238,2. 
piso,1. Via Shopping - Bairro Centro - Patoá de Minas/MG, Tel.: (31) 9128-8192, 9229-1869(34) 
3814-2286, faz saber que devidamente autorizado por INTERMÉDIUM CRÉDITO, FINANCIAMEN-
TO E INVESTIMENTO S/A, Tel.: (31) 3526-6418, Agente Fiduciário doS.F.H., designado para :6 
caso, vendera na fornia da lei (Decreto-lei n. 70 de 21.11.66, Lei 8.004 de 14/031900 regulamente'. 
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 na 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 divida hipotecaria 
que seu(s) proprietário(s) mantém coma CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 	• 	• 	' 

A venda sera.feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar no 'ato, corno Sinai 
20% (vinte por cento) do preço da arrematação, além da comissão legal do Leiloeiro, e o saldo 
restante no prazo impreterível de 8 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com finan.; 

ciamento pela Caixa, sere feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a Kgêncte 
de Caixa Econômica Federai ;Anos a analise cadastral e comprovação de renda. Os interessadoa 
na obtenção de Certa de Crédito para aquisição do(s) imóvel(is) constante(s) deste edital e/ou utiO 
Zação dos recursos do FGTS deverão procurar a agência da CEF com no mínimo 05 (cinco) dias djsi 
antecedência à datado 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 rnengi, 
, sujeitos porém, a atualização até odiada realização da praça. AS despesas relativas à comissão 
de leiloeiro, registro, impostos e taxas•correrão por conta do. arrematante. Caso o Imóvel esteja'  

ocupado, o arrematante fica ciente rama será o responsável pelas providencias de desocupação dd 
mesmo. O arrematante do imóvel com financiamento péla CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, terão 
prazo máximo de 30 dias, para' o registro da Carta de Arrematação e registro do contrato e/ou eS,,,  

critura junte ao Cartório de Registro de Imóveis. Caso o(s) executado(s) não seja(m) encontrado(t) 
fica(m) cientificado(s) desdajá da presente praça. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer maiore'S 
informações sobre a(s) praça(s) 00(s) imovel(is). 
1 -  Sed.: 0244/07 Contrato 800830800413-1 Caixa Econômica Federal, prop. RONEY DA SILVA  
PASSOS, brasileiro, solteiro, técnico eletrônico, Cl MG-5.658.669 SSP/MG, CPF 842.207.406-00/ 
Ref. IMÓVEL: APARTAMENTO N. 203, do Bloco 06, DO CONDOMÍNIO DAS MANGUEIRAS,'Sifil., 
ado na Rodovia MGT -262, KM - 13, n.. 1.250, Bairro Roça Grande, nesta cidade de Sabara/MÔ; 
com área privativa total real de 48,3100 m.; área comum total real de 4,1644 m2; área total real de 

52,4744 M2; área de construção total de 52,2799 m. e a fração ideal de 0,0022242 do terreno.rneJ, 
dindo 29.997,59 m.; cóin demais áreas, limites e confrontações de acordo com a planta cadastral 
respectiva.. 

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2007. 
Flavio Duarte Ceruli - Leiloeiro Público Oficial - n°496 

, 	BELO HORIZONTE! MG 
EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PUBLICO•LEILÃO E INTIMAÇÃO 

DIA: 12/12/2007 	• 
LOCAL: Em Frente à Agencia da Caixa Econômica Federal - Avenida do Contorno, n..1.528 - Bairro 

Floresta - BELO HORIZONTE/MG - HORÁRIO: 12:00 hs 
Flavio Duarte Ceruli, LeilOeiro Oficial, com escritório na Rua Major Gole, n.° 1901, loja 235, 2° 

pisol. Via Shopping - Bairro' Centro- Patos de Minas/MG, Tel.: (31) 9128-8192, 9229-1869, (34) 
3814-2286, faz saber que devidamente autorizado por INTERMÉDIUM CRÉDITO, FINANCIAMEN-
TO E INVESTIMENTO S/A, Tel.: (31) 3526-6418, Agente Fiduciário do S.F.H., designado para o 
caso, venderá na forma da lei (Decreto-lei n°70 de 21.11.66, Lei 8.004 de 14/03/900 regulamenta-
ção coMplementar, especialmente, as RC-58/67, RC-24/68, RD-08f70 e CFG-10/77 do extinto BNH, 
sucedido pela CEF, nos termos do Decreto-lei n° 2.2*, 'do 21.11.86), no dia, hora e local neste' 
indicados, o(s) imóvel(is) adiante relacionado(s) e descrito(s) para pagamento de divida hipotecária 
que seu(s) proprietário(s) mantém com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
A venda será feita mediante pagarnentà à vista, podendo o arrematante pagar no ato, como sinal 
20% (vinte por cento) do preço da arrematação, além da coinissão legal do'Leiloeiro, e o saldo 
restante no prazo impreterível de 8 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A Venda com finan-
ciamento pela Caixa, será feita atreves dê Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a Agência 
da Caixa Econômica' Federal , apôs a análise cadastral e comprovação de renda. Os interessados 
na obtenção de Carta de Crédito para aquisição do(s) imóvel(s) constante(s) deste edital e/ou utili-
zação dos recursos do FGTS deverão procurara agência da CEF com no mínimo 05 (cinco) dias de 
antecedência à datado realização'do leilão. O lance minitno 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 até.° dia da realização da praça. As despesas relativas à comissão 
de leiloeiro; registro, impostos e taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável peles previdências de desocupação clin 
mesrho. O 'arrematante do imóvel com financiamento pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, terá o 
prevá máximo de 30 dias, para o registro da Carta de Arrematação e registro do contrato e/ou es-
critura junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Caso p(s) executado(s) não seja(m) encontrado(s) 
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) irni5,5e1(is). 
1 Sed.: 0238/07 Contrato 821870801914-4 Caixa Económica Federal, prop. ELAINELUZIA DIAS, 
brasileira, separada judicialmente, Cl M-3.305.050 - SSP/MG, CPF 640.336.946-68;.Ref:IMOVEL: 
APARTAMENTO RESIDENCIAL N.. 102, DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EUROPA, BLOCO 06, 
DENOMINADO RESIDENCIAL ALEMANHA, situado à Rua Amilcar Quinteto, n.. 400 na Rua Ma-
ria Elizabek Pessda, n.. 200, Beirro Diamante, nesta capital, 1. ao 4° pavimentos com 474,78m°  

cada, caixa d'água com 36,30m., com área privativa real de 53,916m., área de uso comum real de 
5,58611., área real total de 59,502m.; área equivalente de construção total de 58,243m. com  fração 

ideal de 0,003661 do lote n.. 14 do quarteirão n.. 02, com a kea de 14.608,31m°  e o BLOCO 10 
- cômodo de lixo com 12,25m., construidos no lote n.° 14, do quarteirão 02, com 4.838,55m°  de 

área construida com areA, limites e confrontações de acordo com a ',iene' respectiva. 
• Belo Horizonte, 22 de novembro de 2007. 

Flavio Duarte Ceruli - Leiloeiro Público Oficial - n°496 



'DE 
	

UNIDADE 

SUELY IZABEL CORREA LIMA 
	

SAJUC 
PARA 
	

UNIDADE 

DR. OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO 
	

PRES 

ASSUNTO/REFERENCIA 

PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO RESULTADO CONCORRÊNCIA 05/07 

Atenciosam 

SUELY IZ 
Presidente 

ORREA LIMA 
ssão Especial de Licitação 

ICCODEMIG 
Comp., de DesembrImento Em.. de Mim Ge. 

COMUNICAÇÃO INTERNA DATA 

19/11/2007 

PROTOCOLO 

1205/07 

Senhor Presidente, 

Solicitamos autorização para publicaçao nos jornais MINAS GERAIS e O TEMPO da homologação do 
processo licitatório Concorrência 05/07, nos seguintes termos: 

HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO 
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. 
Tendo em vista a formalização de desistência do prazo recursal por todas as licitantes participantes e 
o trânsito em julgado do julgamento das propostas de preços, homologo o julgamento do processo 
licitatório publicado em 15.11.2007 e adjudico o objeto do LOTE 1 ao Consórcio Construções e 

w' Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara 
Engenharia S/A, o objeto do LOTE 2 ao Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construt6ra 
OAS Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A e o objeto do LOTE 3 ao Consórcio Consdutora 
Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A. 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2007. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da CODEMIG 





./CCODEMIG 
Companhia de DeaenvoNimento Económico de Minas Gerais 

HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO 

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. 

Tendo em vista a formalização de desistência do prazo recursal por todas as 
licitantes participantes e o trânsito em julgado do julgamento das propostas de 
preços, homologo o julgamento do processo licitatório publicado em 15.11.2007 e 
adjudico o objeto do LOTE 1 ao Consórcio Construções e Comércio Camargo 
Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia 
S/A , o objeto do LOTE 2 ao Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, 
Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A e o objeto do LOTE 3 
ao Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A. 

novembro de 2007. 

Oswal 
Diretor ste ident 	MIG 

  

Rua Aimorês, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  





AtCCODEMIG 
• 	 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO 

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. 

Tendo em vista a formalização de desistência do prazo recursal por todas as 
licitantes participantes e o trânsito em julgado do julgamento das propostas de 
preços, homologo o julgamento do processo licitatório publicado em 15.11.2007 e 
adjudico o objeto do LOTE 1 ao Consórcio Construções e Comércio Camargo 
Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia 
S/A , o objeto do LOTE 2 ao Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, 
Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A e o objeto do LOTE 3 
ao Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A. 

Belo Cnte, 19 de novembro de 2007. 

Oswaldo orgs da ista Filho 
Diretor P 	nte d 1  ODEMIG 

  

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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Sâo Paulo,,19 de novembr9 de 2007. 

CODEIVIIG— Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

Rua dos Aimorés, 1.097 - Bairro de Lerirdes. 

Belo Horizonte - MG 
• •• • 	'.• 	• , 	•.• • 	• 	.•••• 

Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência 05/2007 - Processo Interno -265/07 7 Execução das Obras e serviços ek 
Engenharia inclusive fornecimento montagem é instalação de -equipamentos sistemas . 

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

Prezados senhores 

, 
Em virtude da publicação veiculada no Diário Oficial "Minas Gerais" de 15 de novembro de 
2007 com á classificação das Propostas de Preços da Concorrência em referencia, o Consórcio 
Camargo Corr'át - Mendes Júnior = Santa Bárbara,' 3,rom através desta, cornUpicar que abre 
Mão do prazo irecursal.  de que 'teria direito, nos termos do item 11.2 do edital e dó artigo 109, 
MciSo 1, alínea b, da Lei 8.666/93, 	 , 	• 

Atenciosapierite, 

11~- trt-t4~~41"- 
~llp ffi 
T. erme Nedavaska 

Consórcio Camargo Corr'4a Mendes Júnior Santa Barbara 
Fone: (11) 3841-5871 	Fax:.  (11) 3848 — 840.0 
luiinedavaska@eamargoe,orrea.cám.br  

• I 

CrteUnimb) çie itoupileekr..le Cobstrigimsde. emlidC ffindly,a0 Conk, 5A 	iopciI,1tà rtputt3001.1hic1li 

Rua Rinchai, 160 	- Vila ()Urja pia 	Tel„: (55 11) 381:8- no° 
são Patíto- sp 	CÉCI:4551;.:903 	Fax;,35 In 3848 8400 - 
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nsárcio An ra e Gu ierrez Via Engenharia — Barbosa Melo 
Mario Sergio Mafra Guedes 

M-977.161/SSPMG 

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2007 

À 
CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes 
Belo Horizonte, MG 

At.: Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência 05/2007 
Processo Interno 265/07 

Prezados Senhores: 

O Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S.A- Via Engenharia — 
Construtora Barbosa Melo , tendo em vista o resultado do julgamento da 
proposta de preços da concorrência em referência, publicado na Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais dia 15 de novembro 2007, vem, pela 
presente, comunicar que renuncia ao direito de interpor recurso administrativo 
a quaisquer dos lotes licitados, ressalvado, entretanto, o direito de impugnar 
qualquer recurso eventualmente interposto contra sua proposta. 

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e 
consideração. 

Atenciosamente, 

9 
li 
8 

1; 

 

É 

Consórcio ANDRADE 
GUTIERREZ 

CoAttrutora Andrade Gutierrez SIA 

vea CONSTRUTORA 

 
BRSA 

engenharia sa 	 MELLO  
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
	 CONSÓRCIO 

ODEBRECHT 	 queiroz galeão 
Engenharia e Construção 	 CON6TPUÇÂO 

Belo Horizonte, 19 de Novembr? de 2007. 

À 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG 
Rua: Aimorés, 1697 — Lourdes 
Belo Horizonte - MG 

Att.: Dra. Suely Izabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência n° 05/2007 - 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 

Prezada Senhora, 

No edital em referência, item 8 — DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA E 
JULGAMENTO — subitem 8.8 tem-se: "Para maior celeridade, os licitantes poderão 
desistir expressamente do prazo de 5(cinco) dias úteis para recurso, o que possibilitará 
à Comissão passar imediatamente à fase seguinte da licitação". 

Portanto, diante do exposto acima, o Consórcio CNO/OAS/QG, através do seu 
Representante Legal que abaixo assina, declara formalmente que abre mão do prazo 
de recurso. 

enciosamente, 

onsércio CNO/OA 
/ Sérgio Luiz Neves 

Representante Legal 
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Tdn Paula, 19 de neaounttro de 2997. 

CODEMIG- Companhia de Desenvolvimento Eco it6mieo de Minas Gerais 

Rua dog Airooris., I 697 - Baku, de Leurdes: 

ItoTiwate - MG 

At.: Comissão Especial de Licitação 	. 

I Rei.: Coneorânein OV.24107 - Prooessn Iniorno 265107_, Eseem7fia das Obras e sers10 de. 
tgenharia inclusive finnecimento, manegem e instaloçlin de ergdpamentos e sistemas 

- necessárias pans a implainaçiío do Centro Administrativa do k::ssado de Minas Gerais 

Prezados SenhOTP,3 

Em virtude da publicação veiculada no Diálio Oficial "Minas Gerais" de -13 de novembro de 
200T com à dosificação das Propostas de Preços da Concorrsicia em referencia, o Constficio 
'Camargo Corrêa - Mendes Júnior - Santa Bárbara, veni Stravés desta, commicar que abre 
rolo do prazo recurso] de que teria direito, nos termos do itera 11.2 do edital e..do artigo 109, 
inciso alínea b, da Lei 8.666/93. 	 . 

Atenciosamente, 

- 

error rquInvaaka 
CbJearireir? Camargo Corra -Sendas Júnior --Santa Bárbara 
Fone: (1) 3841 - 5871 	Fax_ (i 1)3848 - 8400 
luis.nedavaska@camargecorrea. cambe 

Damnankcleisa~4 Comare4aet e Urrenotalmod Calle A.tenin peaW4 trey.nsdxlet.trelau 101 tenp.o.rienicrPis,V0~14.1.51,,,.. 
Flaa Funchal,16P • "rodar VXDOlímpia 1el.1;55111 3434:13. 7900 	www.ce.cetuamargecooma.conbr 
Sim Pado • SP- Brasil -CEP:04551901 	Far,f5S111384 MS) 	exTlfráceekkamaegricommacómbt 
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CUREPIIG - PRoTcccIO 2Hrgv-2007-1751-011199-1/2 

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2007. 

Ilmos. Srs. 
Oswaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais — CODEMIG 
e 
Suely Isabel Correa Lima 
Presidente da Comissão de Licitação da Concorrência n° 05/2007, 
da CODEMIG 

Ref.: Edital de Concorrência n° 05/2007 
Realização irregular de sessão de abertura de propostas 
Pedido de providências urgentes 

Prezados Senhores: 

No último dia 13.11.2007 (terça-feira), o Consórcio Construcap/Ferreira 

Guedes/Convap, ora representado por seu advogado foi surpreendido pela 

publicação, no jornal Diário do Comércio, de notícia dando conta de que "as 

propostas de preço para os três lotes foram abertas ontem [12.11.2007]". 

Segundo a notícia, cada um dos três lotes será atribuído a um dos únicos 

três consórcios habilitados: o Consórcio Santa Bárbara/Mendes Júnior/Camargo 

Corrêa ficará com o Lote n° 1, o Consórcio Odebrecht/OAS/Queiroz Galvão 

ficará com o Lote n° 2 e o Consórcio Via Engenharia/Andrade Gutierrez/Barbosa 

Mello ficará com o Lote n° 3. Em todos os casos, adotou-se o mesmo padrão de 

preços: o valor máximo admitido pelo edital, correspondente ao orçamento feito 

pela CODEMIG acrescido de 10%. E, apesar da relativa homogeneidade dos três 

lotes, em cada um deles houve um vencedor diverso. 

Essa situação apenas ressalta a restrição à competição ocorrida no 

certame.  Com  a inabilitação indevida do Consórcio, a CODEMIG deixa de 

Rua Bernardo Guimarães, 1033/Salas 404-407 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - 30140-081 
Tel.: (31) 3261.7312/3262.0919 - Fax: (31) 3261.3042 - E-Mail:obaracho@netland.com.br  
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WgR4 A MO 
conhecer e processar propostas competitivas para os três lotes, formulada por 

empresas de grande porte e que preenchem todos os requisitos do edital para sua 

qualificação. Mas a surpresa ora manifestada refere-se a aspecto específico e 

objetivo da condução do processo licitatório por V. Sas. — que ofende os 

princípios da publicidade e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da 

CF/88, e art. 30, caput, da Lei n° 8.666/93). 

O único modo de se convalidar os atos administrativos praticados após a 

suspensão do processo licitatório consistirá na realização de sessão pública 

(devidamente convocada) de abertura das propostas do Consórcio signatário — 

confirmando-se a existência de propostas mais competitivas, que deverão ser 

reputadas vencedoras. Desse modo, uma vez que as propostas abertas 

indevidamente em 12.11.2007 não mais seriam as vencedoras, o defeito na 

realização daquela sessão de abertura não mais precisaria ser pronunciado pela 

própria Administração ou pelo Poder Judiciário. 

Contudo, em qualquer outra hipótese, a nulidade da referida sessão é 

insanável e somente poderá conduzir à anulação do certame como um todo. 

Por decorrência, o Consórcio signatário pede expressamente que sela 

revista pela própria CODEMIG a inabilitação indevida do Consórcio 

signatário, revendo-se o ato que negou provimento ao recurso do Consórcio 

e promovendo-se a convocação de sessão pública para a abertura de suas 

propostas. 

Por outro lado, é imprescindível que a CODEMIG mantenha sob sua 

guarda e responsabilidade  as propostas formuladas pelo Consórcio signatário e 

ainda não abertas por força da sua inabilitação. 

Qualquer tentativa de devolver ou inutilizar as propostas configurará ato 

ilícito e causará a nulidade da licitação como um todo, inclusive em face da 

Rua Bernardo Guimarães, 1033/Salas 404-407 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - 30140-081 
Tel.: (31) 3261.7312/3262.0919 - Fax: (31) 3261.3042 - E-Mail: obaracho@netland.com.br  
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impossibilidade, então, de se promover qualquer convalidação da sessão irregular 

realizada em 12.11.2007. 

A nulidade do certame, derivada da devolução indevida das propostas, é 

unanimemente reconhecida pela doutrina. Daí porque o Consórcio signatário 

expressamente se opõe a gm_e lhe sejam restituídos,sw qualquer via, os 

envelopes contendo as propostas, gm devem permanecer sob os cuidados da 

CODEMIG até o deslinde final do litígio relativo ao direito do Consórcio à 

habilitação (ou até que se determine a abertura e o processamento das 

propostas). 

Afinal, como aponta MARÇAL JUSTEN FILHO sobre a devolução de 

propostas, "se o envelope fosse aceito pelo licitante inabilitado, resultaria 

impossível a revisão, mesmo pelo Poder Judiciário, do ato administrativo 

praticado pela Comissão. Devolvidos os envelopes, não haveria meio de reverter 

essa situação posteriormente" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos  

Administrativos. 11.ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 420). Do mesmo modo, 

ADILSON ABREU DALLARI indica que "Com efeito, de nada valerá o 

eventual provimento de um recurso, ou a concessão de uma segurança, 

reconhecendo a idoneidade antes negada, se não houver como assegurar o sigilo 

e a autenticidade do conteúdo de outro envelope" (Aspectos Jurídicos da 

Licitação.  6a  ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 127). 

Em vista do exposto, o Consórcio signatário pede respeitosamente: 

(a) que seja revisto pela própria CODEMIG o ato (inválido) de inabilitação 

do Consórcio signatário, convocando-se regularmente uma sessão pública 

para abertura de suas propostas; e 

(b) que, até que ocorra a abertura das propostas do Consórcio signatário ou 

até que haja decisão judicial definitiva, transitada em julgado, sobre o seu 

direito à habilitação, sejam as referidas propostas mantidas sob a guarda e 

Rua Bernardo Guimarães, 1033/Salas 404-407 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - 30140-081 
Tel.: (31) 3261.7312/3262.0919 - Fax: (31) 3261.3042 - E-Mail:obaracho@netland.com.br  
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responsabilidade da Comissão de Licitação da Concorrência n° 05/2007 

da CODEMIG, atuando sob as ordens do Diretor Presidente da 

CODEMIG; e 

(c) que, além de realizadas todas as publicações regulares a respeito de todo e 

qualquer ato da Comissão de Licitação da Concorrência n° 05/2007 da 

CODEMIG, seja também promovida a comunicação pessoal (e prévia) de 

todos os atos ao Consórcio signatário, tal como ocorreu em relação a 

todos os atos até a sessão de 31.10.2007, inclusive (excluindo-se apenas a 

sessão irregularmente realizada em 12.11.2007). 

O Consórcio anota que cópias desta correspondência serão levadas ao 

conhecimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais (Representação n° 

742.232, sob a relatoria do Conselheiro Antônio Carlos Andrada) e do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no âmbito do Procedimento 

Investigatório n° 207/2007, relativo ao presente certam 

Atenciosamente, 

Consórcio Cons 	 uedes/Convap 

P.P. 
	José Alfredo de veira Baracho Júnior 

OAB/MG 55.150 

Rua Bernardo Guimarães, 1033/Salas 404-407 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - 30140-081 
Tel.: (31) 3261.7312/3262.0919 - Fax: (31) 3261.3042 - E-Mail: obarachognetland.com.br  
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iCCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

RECIBO 

Recebi cópia da ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS dos 

consórcios: 1. Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 

Construtora Barbosa Mello S/A; 2. Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, 

Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A; 3. Consórcio Construções e 

Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa 

Bárbara Engenharia S/A, referente a 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 novembro de 2007. 

•0, 	itrW-6 
Angel Deh' ce4Fr 

P  
nco — Cl MG 4.797.157 

CPF n°026910726-65 

Construtora Noberto Odebrecht S.A 

Em tempo: cópia da publicação do Diário do Comércio dia 13/11/2  0 fr.2 

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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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Denise [adf.odebrecht.com] 
Enviado em: quarta-feira, 14 de novembro de 2007 17:37 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: URGENTE 

Conceiçao, 

Estou saindo de férias hoje, com a ajuda de todos os anjos, santos, fadas e gnomos. 

Será que você me faria a gentileza de enviar os próximos e-maus para o endereço: 
jamorim@odebrecht.com????  

bescupas pelo incômodo, e muito obrigada por tudo. 

Volto daqui 10 dias. 

abs 

Angela Denise Franco 
Construtora Norberto Odebrecht S/A 
Avenida Álvares Cabral, 1777/19°Andar 
Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG 
adf@odebrecht.com  
(5531) 3516.16.76 
(5531) 9977.54.36 

Original Message 	 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
To: eduardo.camargo.camargocorrea.com.br  ; mario.guedes@agnet.com.br  ; omorais.cbmsa.com.br  ; 
adf@odebrecht.com  ; elias.costa@oas.com  ; alvim@queirozqalvao.com  ; inoronha.queirozqalvao.com  ; 
engenharia@mendesjuniorcom.br. 	; dj.silva@santabarbarasa.com.br  ; 
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br ;  carlosb@grupoyiappn .... ; propo ................... br 
Sent: Monday, November 12, 2007 9:29 AM 
Subject: Convocação Abertura Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 12/11/2007 08:29 horas 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos aos licitantes habilitados da Concorrência n° 05/2007, a publicação da 
Convocação no órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" do dia 10 de novembro de 
2007, cujo teor transmitimos na íntegra: 

CONVOCAÇÃO 
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. 
A Comissão Especial de Licitação torna público que no dia 12 de novembro de 2007, às 
14 horas,  na sede da CODEMIG  à Rua Aimorés, 1697, bairro Lourdes, BH/MG dará 
continuidade à sessão pública para abertura dos Envelopes B - Proposta de Preços 

20/11/2007 
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iniciada e suspensa no dia 31 de outubro de 2007. 
Belo Horizonte, 10 de novembro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System. 
For more information please visit http://www.messagelabs.com/email   

20/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:13 
Para: 	Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: 	ENC: Abertura da CP-005/2007 

De: Jose Geraldo Drummond [mailto:drummondjose©ig.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 12 de novembro de 2007 15:01 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Re: Abertura da CP-005/2007 

Gostaria que me enviasse por e-mail a ata de abertura das Propostas. 
Grato 
José Geraldo drummond 

12.11.07 
O Motivo de tal solicitação que por motivo premente não pude comparecer a Abertura no dia de 
hoje. 

Em 12/11/07, CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
<CPEL@codemig.com.br> escreveu: 

Senhor José Geraldo Dummond: 

Comunicamos que foi publicado no órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" do dia 10 
de novembro de 2007, a Convocação da Concorrência n° 05/2007, cujo teor 
transmitimos na integra:, 

CONVOCAÇÃO 
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. 
A Comissão Especial de Licitação torna público que no dia 12 de novembro de 2007, às 14 horas, na 
sede da CODEMIG à Rua Aimorés, 1697, bairro Lourdes, BH/MG dará continuidade à sessão pública 
para abertura dos Envelopes B - Proposta de Preços iniciada e suspensa no dia 31 de outubro de 2007. 
Belo Horizonte, 10 de novembro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 
Comissão Especial de Licitação 
TeL: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 
E-mail: cpel@codemig.com.br  

De: Jose Geraldo Drummond [mailto:drummondjose@ig.com.br]  
Enviada em: domingo, 11 de novembro de 2007 21:29 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Abertura da CP-005/2007 

Prezada Srta Suely Izabel Correa Lima., 
Gentileza informar-me quando vai ser a abertura das propostas da CP-005/2007,data e horário,pois 

25/1/2008 



• 

• 
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gostaria de estar presente e acompanhar a abertura. 

Atenciosamente, 
José geraldo drummond 

11.11.07 

a_ 

25/1/2008 



• 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:52 
Para: 	'eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; 'mario.guedes@agnet.com.br; 

'omorais@cbmsa.com.br'; 'adf@odebrecht.com'; 'jamorim@odebrecht.com'; 
'elias.costa@oas.com'; 'filialmg@oas.com'; 'alvim@queirozgalvao.com'; 
Inoronha@queirozgalvao.com'; 'engenharia@mendesjunioncom.br; 
'dj.silva@santabarbarasa.com.br'; 'natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; 
'carlosb@grupovia.com.br; 'proposta@grupovia.com.br' 

Assunto: 	Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/2007 
08:30 horas 

Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos O resultado do julgamento das propostas de preços da Concorrência n° 
05/2007, cuja publicação foi no dia 15 de novembro de 2007, no órgão oficial do 

• Estado de "Minas Gerais" e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos na íntegra: 

RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS 
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. 
LOTE 1 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes 
Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
2° lugar: — Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
Proposta desclassificada: 
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz 
Gaivão S/A 
Motivo: Na forma do item 7.10 por descumprimento do item 7.3 "d" do Edital. 
LOTE 2 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS 
Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora 
Barbosa Mello S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading 
e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
LOTE 3 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e 
Construtora Queiroz Gaivão S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading 
e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
Belo Horizonte, 14 de novembro de 2007.  

f 

19/11/2007 



• 
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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 20/11/07 e término às 18 horas do 
dia 26/11/2007, prazo em que os autos ficam com vista franqueada. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

19/11/2007 



• 

• 

III 



LICITANTES DA CONCORRÊNCIA 05/07 - CENTRO ADMINISTRATIVO DE MG - CAMG 
N EMPRESA CONTATO E-MAIL TEL FAX 

1 Construções e Com. Camargo Corrêa S. A. Eduardo de Camargo Silva eduardo.camarqoQc,amarqocorrea.com.br  (31) 3432-9696 (31) 3432-9696 

2 Construtora Andrade Gutierrez S.A. Mário Sérgio Mafra Guedes mario.quedes@agnet.com.br  (31) 3290-6640 (31) 3290-6659 

3 Construtora Barbosa Mello S.A. Ovania Avelar de Paula Morais omoraisOcbmsa.com.br  (31) 3490-3637 (31) 3490-3642 

4 Construtora Norberto Odebrecht S.A. Angela Denise Franco adfaodebrecht.com; jamorimodebrecht.com  (31) 3516-1601 (31) 3516-1675 

5 Construtora OAS Ltda Elias Bichara Costa elias.costa@oas.com:  filialmgaoas.com; (31) 3226-2400 (31) 3226-2400 

6 Construtora Queiroz Gaivão S. A. Antônio de Oliveira Alvim alvimQqueirozgalvao.com; 
(31) 3269-5800 (31) 3269-5833 inoronha@queirozgalvao.com', 

7 Mendes Júnior Trading e Eng. S.A. José Marcos Cardoso Costa ernenhariaamendesiunior.com.br  (31) 2121-9508 (31) 2121-9499 

8 Santa Barbara Engenharia S.A. Djaniro Silva di.silvaasantabarbarasa.com.br; 
(31) 2121-7870 (31) 2121-7890 natalia.almeidaasantabarbarasa.com.br; 

9 Via Engenharia S. li Carlos Eduardo Rezende Braga: 
Luis Ronaldo Walderley 

carlosbAcirupovia.com.br; (31) 3286-2768 
(31) 9970-4868 
(61) 3403-4000 

(31) 3286-2833 propostaRqrupovia.com.br  

Página 1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Eduardo de Camargo Silva [eduardo.camargo©camargocorrea.com.br] 
Para: 	 undisclosed-recipients 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 10:38 
Assunto: 	 Lida: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Sua mensagem 

Para: 	eduardo.camargo@camargocorrea.com.br  
Assunto: 

foi lida em 19/11/2007 10:38. 

1 



• 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Eduardo de Camargo Silva [eduardo.camargo@camargocorrea.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 10:38 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 
19/11/2007 08:30 horas 

Prezados, 

Acusamos o recebimento do e-mail. 
SDS 

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  

• De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:52 
Para: Eduardo de Camargo Silva; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; 
adf@odebrecht.com; jamorim@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; filialmg@oas.com; 
alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; engenharia@mendesjunior.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; carlosb@grupovia.com.br; 
proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/2007 08:30 
horas 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos O resultado do julgamento das propostas de preços da Concorrência n° 
05/2007, cuja publicação foi no dia 15 de novembro de 2007, no órgão oficial do 
Estado de "Minas Gerais" e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos na integra: 

• RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS 
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. 
LOTE 1 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes 
Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
2° lugar: — Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
Proposta desclassificada: 
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz 
Gaivão S/A 
Motivo: Na forma do item 7.10 por descumprimento do item 7.3 "d" do Edital. 
LOTE 2 

19/11/2007 



• 

• 

• 
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1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS 
Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora 
Barbosa Mello S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading 
e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
LOTE 3 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e 
Construtora Queiroz Gaivão S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading 
e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
Belo Horizonte, 14 de novembro 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 20/11/07 e término às 18 horas do 
dia 26/11/2007, prazo em que os autos ficam com vista franqueada. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

19/11/2007 



- 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:52 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1I-03392.txt: (421 	Resultado do 
6) 

 
Julgamento das P... 

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 



. 

I 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Mario Sergio Mafra Guedes [mario.guedes@agnet.comial 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:23 
Assunto: 	 Lida: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Sua mensagem 

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

foi lida em 19/11/2007 09:23. 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

"De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:52 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATR2416td: (399 Resultado do 
B) 	Julgamento das 

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: 	Ovania Avelar de Paula Morais [omorais@cbmsa.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 17:52 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 
19/11/2007 08:30 horas 

CONFIRMAMOS O RECEBIMENTO DO JULGAMENTO ABAIXO. 

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.mail: omoraiscbmsa.com.br  

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 10:52 
Para: eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; Ovania Avelar de Paula 
Morais; adf@odebrecht.com; jamorim@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; filialmg@oas.com; 
alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; engenharia@mendesjunior.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; carlosb@grupovia.com.br; 
proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/2007 08:30 
horas 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos O resultado do julgamento das propostas de preços da Concorrência n° 
05/2007, cuja publicação foi no dia 15 de novembro de 2007, no órgão oficial do 
Estado de "Minas Gerais" e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos na integra: 

RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS 
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. 
LOTE 1 
10 lugar (vencedora) - Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes 
Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
2° lugar: — Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
Proposta desclassificada: 
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz 
Gaivão S/A 
Motivo: Na forma do item 7.10 por descumprimento do item 7.3 "d" do Edital. 
LOTE 2 

20/11/2007 
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1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS 
Ltda e Construtora Queiroz Galvão S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora 
Barbosa Mello S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading 
e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
LOTE 3 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e 
Construtora Queiroz Galvão S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading 
e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
Belo Horizonte, 14 de novembro 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 20/11/07 e término às 18 horas do 
dia 26/11/2007, prazo em que os autos ficam com vista franqueada. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

20/11/2007 





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, 19 de novembro de 2007 16:31 
Assunto: 	 Lida: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Sua mensagem 

Para: 	omorais@cbmsa.com.br  
Assunto: 

foi lida em 19/11/2007 16:31. 

i 

1 



• 



a 3 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

^De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:52 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

E.] 
ATI-02376txt: (389 	Resultado do 

13) 	Julgamento das P— 
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: 	 Denise [adf@odebrecht.com] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:49 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

ATT04236.1xt(444 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<eduardo.camargo@camargocorrea.com.br›; <mario.guedes@agnet.com.br›; 
<omorais@cbmsa.com.br›; <adf@odebrecht.com›; <jamorim@odebrecht.com›; 
<elias.costa@oas.com›; <filialmg@oas.com›; <alvim@queirozgalvao.com›; 
<inoronha@queirozgalvao.com›; <engenharia@mendesjunior.com.br›; 
<dj.silva@santabarbarasa.com.br›; <natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; 
<carlosb@grupovia.com.br›; <proposta@grupovia.com.br> em 19/11/2007 10:51 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
19/11/2007 10:49 

1 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

"De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:52 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

      

ATT03384.bd  (505 	Resultado do 
B) 	Julgamento das P... 

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  
jamorim@odebrecht.com  

1 



• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Denise [adf@odebrecht.com] 
Enviado em: quarta-feira, 14 de novembro de 2007 17:37 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: URGENTE 

Conceição, 

Estou saindo de férias hoje, com a ajuda de todos os anjos, santos, fadas e gnomos. 

Será que você me faria a gentileza de enviar os próximos e-malls para o endereço: 
jamorim@odebrecht.com???? 

Descupas pelo incômodo, e muito obrigada por tudo. 

Volto daqui 10 dias. 

abs 

Angela Denise Franco 
Construtora Norberto Odebrecht S/A 
Avenida Álvares Cabral, 1777/19°Andar 
Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG 
adf@odebrecht.corn 
(5531) 3516.16.76 
(5531) 9977.54.36 

	 Original Message 	 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
To: eduardo.camargo@camargocorrea.com.br  ; mario.guedes@agnet.com.br  ; omorais@cbmsa.com.br  ; 
adfgodebrecht.com  ; elias.costa@oas.com  ; alvim@queirozqalvao.com  ; inoronha@queirozgalvao.com  ; 
ngantiarka.@..m.nçaj.n..ç..r.com.br ; dj.silva@santabarbarasa.com.br  ; 

natalia.almeida@santabarbarasa.com.br  ; carlosb@grupovia.com.br  ; proposta@grupovia.com.br  
Sent: Monday, November 12, 2007 9:29 AM 
Subject: Convocação Abertura Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 12/11/2007 08:29 horas 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos aos licitantes habilitados da Concorrência n° 05/2007, a publicação da 
Convocação no órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" do dia 10 de novembro de 
2007, cujo teor transmitimos na íntegra: 

CONVOCAÇÃO 
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. 
A Comissão Especial de Licitação torna público que no dia 12 de novembro de 2007, às 
14 horas, na sede da CODEMIG  à Rua Aimorés, 1697, bairro Lourdes, BH/MG dará 
continuidade à sessão pública para abertura dos Envelopes B - Proposta de Preços 
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iniciada e suspensa no dia 31 de outubro de 2007. 
Belo Horizonte, 10 de novembro de 2007 
Comissão Especial de Licitação 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System. 
For more information please visit http://www.messagelabs.com/email   

19/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Filial MG [filialmg@oas.com] 
Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 10:10 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Re: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Recebemos. 

Neusa Analuce 
Construtora OAS Ltd. 

	 Original Message 	 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  
To: eduardo.camargo@camargocorrea.com.br  ; mario.guedes@agnet.com.br  ; omorais@cbmsa.com.br  ; 
adf@odebrecht.com  ; jamorim@odebrecht.com  ; elias.costa@oas.com  ; filialmg@oas.com  ; 
alvimaqueirozgalvao.com  ; inoronhaaqueirozgalvao.com  ; engenhariaamendesjunior.com.br  ; 
dj.silva@santabarbarasa.co.m.br ; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br  ; carlosb@grupovia.com.br  ; 
proposta@grupovia.com.br  
Sent: Monday, November 19, 2007 9:51 AM 
Subject: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/2007 08:30 
horas 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos O resultado do julgamento das propostas de preços da Concorrência n° 
05/2007, cuja publicação foi no dia 15 de novembro de 2007, no órgão oficial do 
Estado de E Minas Gerais Lii e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos na integra: 

RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS 
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. 
LOTE 1 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes 
Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
Proposta desclassificada: 
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz 
Gaivão S/A 
Motivo: Na forma do item 7.10 por descumprimento do item 7.3 LidLi do Edital. 
LOTE 2 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS 
Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior 
Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
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LOTE 3 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A 
e Construtora Barbosa Mello S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e 
Construtora Queiroz Gaivão S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior 
Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
Belo Horizonte, 14 de novembro 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 20/11/07 e término às 18 horas do 
dia 26/11/2007, prazo em que os autos ficam com vista franqueada. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

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 
J•ontidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por 
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 
forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete 

it and ali copies from your system and notify the sender immediately by return E-mail. Internet 
2.ommunications carmot 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. 

19/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Filial MG [filialmg@oas.corn] 
Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 10:10 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 
19/11/2007 08:30 horas 

Recebemos. 

Neusa Analuce 
Construtora OAS Ltd. 

	 Original Message 	 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  
To: eduardo.camargo@camargocorrea.com.br  mario.guedes@agnet.com.br  ; omorais@cbmsa com br ; 
adf@odebrecht.com  ; jamorim@odebrecht.com  elias.costa@oas.com  ; filialmg@pas.com  
alvimaqueirozgalvao.com  inoronha@queirozgalvao.com  ; engenhariaamendesjunior.com.br  ; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br  natalia.almeida@santabarbarasa.com.br  ; carlosb@grupovia.com.br  ; 
proposta@grupovia.com.br  
Sent: Monday, November 19, 2007 9:51 AM 
Subject: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/2007 08:30 
horas 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos O resultado do julgamento das propostas de preços da Concorrência n° 
05/2007, cuja publicação foi no dia 15 de novembro de 2007, no órgão oficial do 
Estado de :Minas Gerais O e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos na integra: 

RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS 
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. 
LOTE 1 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes 
Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
2° lugar: O Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
Proposta desclassificada: 
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz 
Gaivão S/A 
Motivo: Na forma do item 7.10 por descumprimento do item 7.3 Od O do Edital. 
LOTE 2 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS 
Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior 
Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 

• 

e 
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LOTE 3 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A 
e Construtora Barbosa Mello S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e 
Construtora Queiroz Gaivão S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior 
Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
Belo Horizonte, 14 de novembro 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 20/11/07 e término às 18 horas do 
dia 26/11/2007, prazo em que os autos ficam com vista franqueada. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

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 
ontidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por 
ngano, 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 
zopy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete 
it and ali copies from your system and notify the sender immediately by return E-mail. Internet 
ommunications 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. 

19/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Elias Bichara Costa [elias.costa@oas.com] 

Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 10:29 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 
19/11/2007 08:30 horas 

Prezados Senhores, 

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, 19 de novembro de 2007 09:52 
Para: eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; 
adf@odebrecht.com; jamorim@odebrecht.com; Elias Bichara Costa; Filial Minas Gerais; 
alvinn@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; engenharia@mendesjunior.com.br; 
dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; carlosb@grupovia.com.br; 
proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/2007 08:30 
horas 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos O resultado do julgamento das propostas de preços da Concorrência n° 
05/2007, cuja publicação foi no dia 15 de novembro de 2007, no órgão oficial do 
Estado de O Minas GeraisO e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos na íntegra: 

RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS 
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. 
LOTE 1 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes 
Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
2° lugar: O Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
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Proposta desclassificada: 
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz 
Galvão S/A 
Motivo: Na forma do item 7.10 por descumprimento do item 7.3 Edil do Edital. 
LOTE 2 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS 
Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A 

.2° lugar: Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora 
Barbosa Mello S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading 
e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
LOTE 3 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e 
Construtora Queiroz Gaivão S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading 
e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
Belo Horizonte, 14 de novembro 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 20/11/07 e término às 18 horas do 
dia 26/11/2007, prazo em que os autos ficam com vista franqueada. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

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 
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. 

19/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

- De: 	 Elias Bichara Costa [elias.costa@oas.conn] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 10:27 
Assunto: 	 Lida: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Sua mensagem 

Para: 	elias.costa@oas.com  
Assunto: 

foi lida em 19/11/2007 10:27. 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Filial MG [filialmg@oas.com] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 10:09 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

ATT04240.1xt(444 
13) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<eduardo.camargo@camargocorrea.com.br›; <mario.guedes@agnet.com.br›; 
<omorais@cbmsa.com.br›; <adf@odebrecht.com›; <jamorim@odebrecht.com›; 
<elias.costa@oas.com›; <filialmg@oas.com›; <alvim@queirozgalvao.com›; 
<inoronha@queirozgalvao.com›; <engenharia@mendesjunior.com.br›; 
<dj.silva@santabarbarasa.com.br›; <natalia.almeida@santabarbarasa.com.br›; 
<carlosb@grupovia.com.br›; <proposta@grupovia.com.br> em 19/11/2007 09:51 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
19/11/2007 10:08 

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 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. 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
.De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:52 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1T03400.txt (499 	Resultado do 
13) 	Julgamento das R" 

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. 

elias.costa@oas.com  
filialmg@oas.com  

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Antonio de Oliveira Alvim [alvim@gueirozgalvao.corn] 
Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:29 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/2007 

08:30 horas 

Return Receipt 
Your 	Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/200708:30 horas 
document: 
was 	alvim@queirozgalvao.com  
received 
by: 
at: 	19/11/2007 10:26:52 

19/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Antonio de Oliveira Alvim [alvim@queirozgalvao.com] 
Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:33 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Re: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

À CPEL-CODEMIG 

Acusamos recebimento do Resultado do Julgamento das Propostas de Preços relativo à Concorrência 
05/2007- enviado em 19/11/2007. 

Atenciosamente 

Antonio O Alvim 
110 

Construtora Queiroz Gaivão S.A 
Diretor Regional 

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 destina tario 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 la red pública de comunica ción, estando por lo tanto, sujeta a riesgos inherentes a esta forma de 
com unicación. 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. 

19/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Antonio de Oliveira Alvim [alvim@queirozgalvao.com] 
Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:33 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Re: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

À CPEL-CODEMIG 

Acusamos recebimento do Resultado do Julgamento das Propostas de Preços relativo à Concorrência 
05/2007- enviado em 19/11/2007. 

Atenciosamente 

Antonio O Alvim 
• 

Construtora Queiroz Gaivão S.A 
Diretor Regional 

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 destinatario de este mensaje o 
el responsable para su entrega, borrelo inmediatamente y avise al remitente, respondiendo a este mensaje. Alertamos que 
este mensaje transito por la red pública de comunica ción, estando por lo tanto, sujeta a riesgos inherentes a esta forma de 
comunicador?. CONSTRUTORA QUEIROZ GALVA0 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. 

19/11/2007 



• 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Antonio de Oliveira Alvim [alvim@queirozgalvao.com] 

Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:33 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Re: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

À CPEL-CODEMIG 

Acusamos recebimento do Resultado do Julgamento das Propostas de Preços relativo à Concorrência 
05/2007- enviado em 19/11/2007. 

Atenciosamente 

Antonio O Alvim 

Construtora Queiroz Gaivão S.A 
Diretor Regional 

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, Urrei° inmediatamente y avise ai remitente, respondiendo a este mensaje. Alertamos que 
este mensaje transitá por Ia red pública de comunica ción, 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 ar any kind of information in this message that doesn't come from our 
personnel. 

19/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Ivanir Maria Noronha [inoronha@queirozgalvao.com] 

Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:15 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 
19/11/2007 08:30 horas 

Ok 
Recebi e entreguei à diretoria. 

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 destinatario de este mensaje o 
el responsable para su entrega, bárrelo 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 5..4. 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. 

19/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Ivanir Maria Noronha [inoronha@gueirozgalvao.com] 
Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:09 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/2007 

08:30 horas 

Return Receipt 
Your 	Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/2007 08:30 horas 
document: 
was 	inoronha@queirozgalvao.com  
received 
by: 
at: 	19/11/2007 10:07:46 

19/11/2007 



.. 



c 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 InterScan MSS Notification [postmaster@queirozgalvao.com] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 08:53 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 RELAY: 

Prioridade: 	 Afta 

ATT03368.1xt (627 	Resultado do 
6) 	Julgamento das R" 

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 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Ferdinando Delgado Cyrne [ferdinando.cyrne@mendesjunioncom.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 11:14 
Assunto: 	 Lida: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Sua mensagem 

Para: 	ferdinando.cyrne@mendesjunior.com.br  
Assunto: 

foi lida em 19/11/2007 11:14. 

• 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Nelson Kneipp [nelson.kneipp@mendesjunioncom.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 10:39 
Assunto: 	 Lida: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Sua mensagem 

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

foi lida em 19/11/2007 10:39. 

• 



1 

EP 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Jose Marcos Cardoso Costa [jose.nnarcos@mendesjunior.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 10:32 
Assunto: 	 Lida: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Sua mensagem 

Para: 	jose.marcos@mendesjunior.com.br  
Assunto: 

foi lida em 19/11/2007 10:32. 

• 

1 



o 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Therese Francoise Bouchardet [therese.bouchardet@mendesjunioncom.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 12:32 
Assunto: 	 Lida: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Sua mensagem 

Para: 	therese.bouchardet@mendesjunior.com.br  
Assunto: 

foi lida em 19/11/2007 12:32. 

1 



o 



• 
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•CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

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

Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 12:33 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/200708:30 horas 

Confirmamos recebimento. 

Thérèse Françoise Bouchardet 
Área de Engenharia 
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. 
engenharia@mende5junior.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, 19 de novembro de 2007 09:52 
Para: eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; adf@odebrecht.com; 
jamorim@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; filialmg@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
Engenharia; dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; carlosb@grupovia.com.br; 
Proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/2007 08:30 horas 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos O resultado do julgamento das propostas de preços da Concorrência n° 05/2007, cuja 
publicação foi no dia 15 de novembro de 2007, no órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e o jornal 
70 Tempo", cujo teor transmitimos na íntegra: 

RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS 
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. 
LOTE 1 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e 
Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
2° lugar: — Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 

Proposta desclassificada: 
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz 
Gaivão S/A 
Motivo: Na forma do item 7.10 por descumprimento do item 7.3 "d" do Edital. 
LOTE 2 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz Gaivão S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e 
Santa Bárbara Engenharia S/A 
LOTE 3 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora 
Barbosa Mello S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz Gaivão 
S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e 
Santa Bárbara Engenharia S/A 
Belo Horizonte, 14 de novembro 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 20/11/07 e término às 18 horas do dia 26/11/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

20/11/2007 



• 
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Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

ENDESlál 101i 
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 e/ou seu conteúdo, 
exceto se ratificado formalmente, por seus representantes legais devidamente autorizados para o fim. 
This message and its attachments may contain confidential and/ar privileged information. The sender authorizes lhe use of lhe attached material only by the intended 
receiver. if you are not lhe intended receiver of such information you are not authorized to use lhe materiais in any way. We request that you notify immediately and directly 
lhe sender of this event and delete this message. 

The contenta of this message and its attachments do not necessarily represent lhe opinion, conclusion ar intention of lhe company ploviding access to this e-mail account, 
not implying in any obligation or liability of such company, regarding opinions, statements, data, dispositions, declarations and/ar their content, untess formally ratified by 
their legal representativos, duly authorized for such purpose. 

20/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Therese Francoise Bouchardet [therese.bouchardet@mendesjunior.com.brl 
Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 12:33 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/200708:30 horas 

Confirmamos recebimento. 

Thérèse Françoise Bouchardet 
Área de Engenharia 
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. 

genharia@mendesjunior.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, 19 de novembro de 2007 09:52 
Para: eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; adf@odebrecht.com; 
jamorim@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; filialmg@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
Engenharia; dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; carlosb@grupovia.com.br; 
proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/2007 08:30 horas 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos O resultado do julgamento das propostas de preços da Concorrência n° 05/2007, cuja 
publicação foi no dia 15 de novembro de 2007, no órgão oficial do Estado de "Minas Gerais" e o jornal 
"O Tempo", cujo teor transmitimos na íntegra: 

RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS 
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. 
LOTE 1 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e 
Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
2° lugar: — Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 

Proposta desclassificada: 
• Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz 

Gaivão S/A 
Motivo: Na forma do item 7.10 por descumprimento do item 7.3 "d" do Edital. 
LOTE 2 
10 lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz Gaivão S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e 
Santa Bárbara Engenharia S/A 
LOTE 3 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora 
Barbosa Mello S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz Gaivão 
S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e 
Santa Bárbara Engenharia S/A 
Belo Horizonte, 14 de novembro 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 20/11/07 e término às 18 horas do dia 26/11/2007, prazo em que os autos 
ficam com vista franqueada. 

19/11/2007 



• 
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Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

411 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 e/ou seu conteúdo, 
exceto se ratificado formalmente, por seus representantes legais devidamente autorizados para o fim. 

This message and /Is attachments may contam n confidential and/or privileged information. The sender authodzes lhe use of lhe attached matenel only by lhe intended 
receiver. if you are not lhe intended receiver of such information you are not authodzed to use lhe materiais in any way. We request that you notify immediately and directly 
the sender of this event and delate this message. 
The contents of this message and its attachments do not necessadly represent lhe opinion, condusion or intention of the company providing access to this e-mail account, 
not implying in any obligation or liability of such company, regarding opinions, statements, data, dispositions, declara bons and/or their con fent, unless formally ratified by 
their legal representatives, duly authodzed for such purpose. 

19/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Jose. marcos [Jose.marcos@mendesjunior.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:04 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

ATT03842.bct (323 
13) 

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

• 

e 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:52 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

A1T03408.txt (409 	Resultado do 
B) 	Julgamento das P... 

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. 

engenharia@mendesjunior.com.br  

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Djaniro Silva - Desenvolvimento de Negocios [dj.silva@santabarbarasa.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 08:56 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Confirmamos o recebimento da mensagem. 
Atenciosamente, 

Djaniro Silva 
Desenvolvimento de Negócios 
Santa Bãrbara Engenharia e Construção. 
WWW„Se.nteber.baraSa.:Oora.br 
(31) 2121-7870 
(31) 9362-4421 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 10:52 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos O resultado do julgamento das propostas de preços da Concorrência n° 
05/2007, cuja publicação foi no dia 15 de novembro de 2007, no órgão oficial do 
Estado de "Minas Gerais" e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos na íntegra: 

RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS 
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. 
LOTE 1 

Cl 	1° lugar (vencedora) - Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes 
Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
2° lugar: — Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
Proposta desclassificada: 
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz 
Galvão S/A 
Motivo: Na forma do item 7.10 por descumprimento do item 7.3 "d" do Edital. 
LOTE 2 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS 
Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora 
Barbosa Mello S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading 
e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
LOTE 3 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 

19/11/2007 
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2° lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e 
Construtora Queiroz Gaivão S/A 
30 lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading 
e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
Belo Horizonte, 14 de novembro 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 20/11/07 e término às 18 horas do 
dia 26/11/2007, prazo em que os autos ficam com vista franqueada. 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

19/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:52 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

El E 
ATT03424.1xt (563 	Resultado do 

B) 	Julgamento das P... 
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. 

dj.silva@santabarbarasa.com.br  
natalia.almeida@santabarbarasa.com.br  

1 



1. • 

r- 



Page 1 of 2 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

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

Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:07 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	RES: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Acusamos o recebimento da mensagem. 
Sds, 

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

,De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  

011 	Enviada em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 10:52 
Para: eduardo.cannargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; 
adf@odebrecht.com; jamorim@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; filialmg@oas.com; 
alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; engenharia@imendesjunior.com.br; Djaniro Silva - 
Desenvolvimento de Negocios; Maria Natalia Nogueira de Almeida - Orcamentos/Matriz; 
carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  
Assunto: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/2007 08:30 
horas 
Prioridade: Alta 

Senhores Licitantes: 

Comunicamos O resultado do julgamento das propostas de preços da Concorrência n° 
05/2007, cuja publicação foi no dia 15 de novembro de 2007, no órgão oficial do 
Estado de "Minas Gerais" e o jornal "O Tempo", cujo teor transmitimos na integra: 

RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS 
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. 
LOTE 1 
,1° lugar (vencedora) - Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes 
Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
2° lugar: — Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
Proposta desclassificada: 
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz 
Gaivão S/A 
Motivo: Na forma do item 7.10 por descumprimento do item 7.3 "d" do Edital. 
LOTE 2 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS 

o Ltda e Construtora Queiroz Gaivão S/A 

119/11/2007 
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2° lugar: Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora 
Barbosa Mello S/A 
30 lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading 
e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
LOTE 3 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e 
Construtora Queiroz Gaivão S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading 
e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
Belo Horizonte, 14 de novembro 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 20/11/07 e término às 18 horas do 
dia 26/11/2007, prazo em que os autos ficam com vista franqueada. 

Favor enviar  resposta de confirmação de  recebimento.  
Comissão Especial de Licitação 
E-mail: gml@çodemig.com.br  
Tel.: (31) 3213-8930 
Fax: (31) 3273-1331 

19/11/2007 
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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, 19 de novembro de 2007 09:05 
Assunto: 	 Lida: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Sua mensagem 

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

foi lida em 19/11/2007 09:05. 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Carlos [carlosb@grupovia.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:09 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lido: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Prioridade: 	 Afta 

ATT03698.txt (517 
B) 

Mensagem 

Para: eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; 
mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; adf@odebrecht.com; 
pamorim@odebrecht.... 

Assunto: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 
19/11/2007 08:30 horas 

Enviado: 19/11/2007 10:51 

410 lidoem 19/11/2007 10:03. 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Carlos Eduardo Rezende Braga; Proposta - Via Engenharia S/A 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:52 
Assunto: 	 Entregue: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 

05/2007 - 19/11/200708:30 horas 

Sua mensagem 

Para: 	eduardo.camargo@camargocorrea.com.br; mario.guedes@agnet.com.br; omorais@cbmsa.com.br; adf@odebrecht.com; 
jamorim@odebrecht.com; elias.costa@oas.com; filialmg@oas.com; alvim@queirozgalvao.com; inoronha@queirozgalvao.com; 
engenharia@mendesjunior.com.br; dj.silva@santabarbarasa.com.br; natalia.almeida@santabarbarasa.com.br; 
carlosb@grupovia.com.br; proposta@grupovia.com.br  

Assunto: 	Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 19/11/2007 08:30 horas 
Enviada em: 	19/11/2007 09:52 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Carlos Eduardo Rezende Braga em 19/11/2007 09:59 
Proposta - Via Engenharia S/A em 19/11/2007 09:59 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
I 

De: 	 Proposta - Via Engenharia S/A [proposta@grupovia.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 19 de novembro de 2007 10:15 
Assunto: 	 Lida: Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Concorrência 05/2007 - 

19/11/2007 08:30 horas 

Sua mensagem 

Para: 	proposta@grupovia.com.br  
Assunto: 

foi lida em 19/11/2007 10:15. 

• 

1 
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MINAS GERAIS - CADERNO I 
	

DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 	Quinta-feira, 15 de Novembro de 2007.z ,87 
PIUM 30/06/2008. Valor 125 /659.125,00: Data assinatura: 
30/10/2007 - Homologada en) 30/10/2007 -Partes: Cernig x RO- 

' MAGNOLE PROL). ELÉTRICOS S.A.. Pregão Eletrônico - 
MS/MT-G70354/07 - Objeto: braço para ilurninação pública - Prazo: 
07/12/2007. Valor: R$ 617.400,00. Data assinatura: 16/10/2007 - Ho-
mologada cor 16/10/2007 Parte. Cernig x INTELL1 IND. TER. 
ELÉTRICOS LTDA. Pregão Eletrônico - MS/MT-G70357/07 - Obje-
Lo; corretor derivação / terminal cabo ai - Prazo: 30/10/2008. Valor R$ 
303.523,50. Data assinatura: 26/10/2007 - Homologada mu 26/10/2007 
- Partes: Cerni g x INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA.. Pregão 
Eletrônico - MS/MT-070358/07 - Objeto, manga iSolante Prazo: 

' 

	

	30/11/2007. Valor: R$ 382.577,00. Data assinatura: 26/10/2007 - Ho- 
roologada cor 26/10/2007 - Partes: Carnig x FESP FERRAM. EQUIP. 
SEG. PROT. LTDA. Pregão Eletrônico - MS/MT-G70359/07 - Objeto: 
corda para cargas - Prazo: 05/11/2007. Valor R$ 66.600,00. Data assi-
natura, 17/10/2007 - Homologada era 17/10/2007 • Panes: Cemig x 
FUNDIÇÃO ÁLEA LTDA. Pregão Eletrônico - MS/MT-G70360/07 - 
Objeto: aro caixa az, ah, ar, ad - Prazo; 05/12/2007. Valor: R$ 
198.460,00. Data assinatura: 26/10/2007 - Homologada cor 26/10/2007 
- Panes: Cernig x ANCORA METAL. PLAST. INJF,CTION LTDA. 

'Pregão Eletrônico - MS/MT-G70363/07 - Objeto: escuda simples fibra 
vidro e degrau portátil - Prazo: 16/1112007. Valor: RS 88.550,00. Data 
assinatura: 26/10/2007 Homologada era 26/10/2007 - Partas: Ceorig x 
R11Z DO BRASIL S.A. Pregão Eletrônico --MS/MT-070363/07 Ob-
jeto: escada simples fibra vidro e degrau portátil - Prazo: 10/12/2007. 
Valor R$ 23.887,50. Data assinatura: 26/10/2007 - Homologada em 
26/10/2007 -Panes: Cemig 	ESTADO DA ARTE 
INFO.TECNO.LTDA.. Pregão Eletrônico - MS/MT-070366/07 - Oh-
jeto:.sisterna de automação e controle - Prazo: 19/11/2007. Valor: R$ 
20,566,00. Data assinatura: 25/10/2007 - Homologada.] 25/10/2007 - 
TOMADA DE PREÇOS - (MS/MT-l0/2007)- Partes, Cemig x AR-
TECHE EDC EQUIP. E SISTEMAS S/A. Tornada de Preços - 
MS/MT-T70265/07 Objeto: chave imenurnora tripolar 200a, 12,5kv - 
Prazo: 28/12/2007. Valor: R$ 113.014,09. Data assinatura: 03/10/2007 
- Homologada cor 03/10/2007 - Partes: Cenrig a ADELCO SISTE-
MAS DE ENERGIA LTDA.. Tomada-de Preços. MS/MT-270272/07 
- Objeto: retificador, can'egador de bateria salda 25a - Prazo, 
20/12/2007. Valor: R$ 264.735,20. Data assinatura: 11/10/2007 - Ho-
mologada em 11110/2007 - Panes: Centig x ROMAGNOLE PROD. 
ELÉTRICOS S.A.. Tornada de Preços - MS/MT- T70285/07 - Objeto: 
parafuso, porca e arruela - Prazo: 24/10/2007. Valor: R$ 1.588,40. 
Data assinatura: 03/10/2007 - Homologada cor 03/10/2007 Partes: 
Cernig x COMERCIAL ELEKO LTDA. Tomada de Preços - 
MS/MT-T70285/07 - Objeto: parafuso, porca e arruela - Prazo;' 
23/11/2007, Valor: R$ 71/00,00. Data assinatura: 03/10/2007 - Ho-
mologada elo 03/10/2007 - Panes: Cemig a IND.METALURGICA 
SANTA UBERA LTDA.. Tourada de Preçr. MS/MT-T70285/07 - 
Objeto, parafuso, porca e arruela - Prazo: 23/11/2007. Valor: R$ 
145.031,37. Data assinatura: 03/10/2007 - Homologada on 03/10/2007 
- Partes: Ca:nig aSIDER COMERCIAL IND. LTDA. Tornada de Pre-

ços - MS/MT-T70285/07 - Objeto: parafuso, poma e arruela - Prazo: 
24/10/2007. Valor: R$ 34.301,00. Data assinatura, 03/10/2007 - Ho-
mologada cru 03/10/2007 - Partes: Conig x INCESA IND. COMP. 
ELÉT. LTDA. Tornada de Preços MS/MT-T70288/07 - Objeto: co-
rretor aterramento e gram. I,v. - Prazo: 30/11/2007. Valor: R$ 
84.525,00. Data assinatura: 05/10/2007 - Homologada aro 05/10/2007 - 
Partes: Cemig rr FCI BRASIL LTDA.. Tomada de Preços 
MS/MT-T70288/07 - Objeto: corretor aten'amento e grampo 1.v. - Pra-
zo: 14/11/2007. Valor R$ 3.042,90. Data assinatura: 05/10/2007 - Ho- 

- 	~Jogada em 05/10/2007 
Partes: Cenrig x INTELL1 IND. TER. ELÉTRICOS LTDA. Tornucla 
de Preços - MS/MT-T70288/07 Objeto: corretor aterramento e gram-
po I.v. - Prazo: 21/11/2007. Valor R$ 2.782,50. Data assinatura: 
05/10/2007 - Homologada em 05/10/2007 - Punes: Cernig x MA-
XXWELD CONECTORES ELETR. LTDA. Tourada de Preços - 
MS/MT-T70288/07 - Objeto: corretor uterrarnento e grampo I.v. - Pra-
zo: 14/11/2002 Valor R$ 2.304,50. Data assinatura: 05/10/2007 Ho- 

: toologutla era 05/10/2007 - Partes: Cernis x PRYSMIAN ENERGIA 
CABOS SIST. BR.S/A. Tomada de Preços MS/MT-T70292/07 - Oh'-
jato: conexão isolada p/rds e rda - Prazo: 27/11/2007. Valor: R$ 
49.497.84. Data assinatura, 03/10/2007' Homologada elo 03/10/2007 - 
Partes: Cantiga TYCO SISTEMA DE ENERGIA LTDA.. Tornada de 
Preços MS/MT-T70292/07 - Objeto: conexão isolada p/rds e rda - 
Prazo: 27/11/2007. Valor: R$ 1.596,00. Data assinatura:, 03/10/2007 - 

• Homologada eco 03/10/2007 - Partes: Cemig x TOSHIBA DO BRA-
SIL S/A - DIV.TRANSF.. Tornada de Preços - MS/MT-T70301/07 

_Objeto: bucha de passagem condensiva Prazo; 01/02/2008. Valor: R$ 
128.906121. Data assinatura: 26/10/2007 - Homologada em 26/10/2007 
- Panes: Cenrig x PLP PROD, P/L1NHAS PREF. LTDA.. Tomada de 
Preços - MS/MT-T70316/07 - Objeto: espaçador losangular e monofá- 

' 	- Prazo: 21/01/2003. Valor: R$ 164.680,00. Data assinatura: 
25/10/2007 Homologada em 25/10/2007 - RETIFICAÇÃO DO MÊS 

• DE SETEMBRO/2007 - Punes: Cemig X FÁBRICA PEÇAS ELÉT. 
DELMAR LTDA. Pregão Eletrônico - MS/MT-G70278/07 - Objeto: 
chave fusível base 300A 15KV - Prazo, 28/08/2008. Valor 

• R52.090.800,00. Data assinatura: 28709/2007 - Homologada em 
28/09/2007.- Partes: Conig X FÁBRICA PEÇAS ELÉT, DELMAR 
LTDA. Pregão Eletrônico MS/MT-G70278/07 - Objeto: chave fusí-
vel base 300A I5KV - Prazo: 14/09/2009. Valor: R$775.152,00, Data 

r assinatura: 28/09/2007 - Homologada em 28/09/2007 - Panes: Cemig 
X MAURÍZIO & • CIA. LTDA. Pregão Eletrônico 
MS/MT-G70328/07 - Objeto: chave fusível repetidora monofásica - 

r 	Prazo: 01/10/2008. Valor: R$825.000,00. Data assinatura, 28/09/2007 
- Homologada era 28/09/2007 - ADITIVO - (MS/MT-10/07) - Partes 

: (CT-4500017722-MS/MT): Cenrig x Metalfunde Ind. Coni, Ltda. Ob-
f jeto: promover amigavelmente por amveniência administrativa o can- 

celamento rias quantidades contratadas de grampo parti finímragern no 
- valor de R51.800,00, conforme limite legal. Prazo: 08/12/2007. Dama 

- da assinatura: 03/10/2007. - Partes (CT-4500017923-MS/M1): Cemig 
_ x Cannense Comercial Ltda. Objeto: promover amigavelmente por 

conveniência administrativa o d.réscimó nas quantidades contratadas 
de aro p/ caixa za e zb com tampa e aro para caixa zd no valor inicial 

a de R$138.050,00 para R$83.380,00, conforme limite legal. Prazo, 
. 11/10/2007. Data da assinatura: 19/10/2007. 	- Partes 

(CT-4500018239-MS/MT): Cernig a Maxtemper Energia Solar Ltda. 
Objeto: promover amigavelmente por conveniência administrativa a 

• alteração da datada entrega nas quantidades contratadas de aquecedor 
solar no mesmo valor, conforme limite legal. Prazo: 29/11/2007. Data 

_, da assinatura: 0310/2007. - Partes (CT-4500018307-MS/MT): Cemig 
x Quick Marrai. Aeronave Ltda. Objeto: promover amigavelmente por 

r; conveniência administrativa o deereschno nus quantidades contratadas 
., de kit de material e serviços paru king air b200 no valor inicial de 
, R$32.830,00 para R$29.810,00, Gordon. limite legal. Prazo: 

18/06/2007. Data da assinatura: 03/10/2007. - Partes 
(CT-4500018309-MS/M1): Cernig x Confexfone Ind. e Coro. Ltda. 
Objeto: promover amigavelmente por conveniência administrativa o 
decréscimo nas quantidades contratadas de uniforme no valor inicial de 
R$42.426,30 para RS41.414,00. conforme limite legal. Prazo: 
10/09/2007. Data da assinatura: 03/10/2007. 	- Partes 
(CT-4500018553-MS/MT): Cerniu x Prystuian Energia Cabos Sist. Br. 

, S/A. Objeto: promover amigavelmente por conveniência administrativa 
o acréscimo nas quantidades contratadas de cabo condutor nO valor ini-

,:, ciai de R5726.862,50 para R885 1.812,50, conforme limite legal. Pra- 
rol: 23/11/2007. Data da assinatura: 26/10/2007. 	- Panes 
(CT-4500018560-MS/MT): Cemig a TenSillig-Telef. e Eletrificação 

„ Ltda. Objeto: promover arnigavelinente pôr conveniência udrninistrati-
va o cancelamento nas quantidades contratadas de perneira, couro sin- 

.?, %tico no valor de R$10.000,00. conforme limite legal. Prazo: 
25/07/2007, Data da assinatura: 17/10/2007. 	Partes 
(CT-4500018654-MS/M1): Conig x WKA Eiapreermdinrrenitiss Elét. 
Ltda. Objeto: promover ailligavelmente por conveniência administruti- 

,_ va a alteração da aliquota do ICMS de 0% para 12% sem alteração do 
_ valor nas quariridadm contratadas de antena direcional e transeepor 

digital no mesmo valor, conforme limite legal. Prazo: 03/09/2007. 
, Data da assinatura, 03/10/2007. - Partes (CT.4500018740-MS/M1): 
ci Cemig a Ritz do Brasil S/A. Objeto: promover amigavelmente por 

conveniência administrativa o decréscimo nas quantidades contratadas 
- de cobertura protetora no valor inicial de R$144.900,00 para 

R$181,044,50, conforme limite legal. Prazo: 19/11/2007. Data da assi-
natura: 19/10/2007. - Partes (CT-4500018858-7,48/MT): Ca:nig e Ritz 
do Brasil S/A. Objeto: promover unrigavelincille por conveniência al. 
mirlistrativa o cancelamento nas quantidades contratadas de adaptador 
rosca no valor de R$4:600,00, conforme limite legal. Prazo: 
10/09/2007. Data da assinatura: 17/10/2007. - Partes 
(CT-4500018866-MS/M1): Cernig x Imanar. Instr. Testes Ltda. Obje- 

, e, to: promover•arniguvelmente por conveniência administrativa a altera- 
, ção Um prazo nas quantidades Maculadas de medidor analisador no 

r.  mesmo valor, conforme limite legal. Prazo: 16/10/2007. Data da assi-
", tratara: 03/10/2007, - Panes (CT-4500018867-MS/MT): Cernig x los-

tronic Instr. Testes Lula. Objeto: promover arnigavehriente por couve- 
. - meneia administrativa a alteração do prazo nas quantidades mina-atadas  

de illedidOr analisador no mesmo valor, conforme limite legal. Prazo: 
16/10/2007. Data da assinatura,' 02/10/2007, 	,- Partes 
(CT-4500018948-MS/MTk Cemig o Tad de Freitas Lopes - ME. Ob-
jeto: promover amigavelmente lor conveniência administrativa o 
acréscimo nus quantidades ranitnitadaS de uniformes paru atendernte de 
agências no valor inicial' de R$133.465,85 para R$135.288,70, confor-
me limite legal. Prazo:,26/I 1/2007. Datado assinatura: 03/10/2007, - 
Partes (CT-4500019051-MS/MT): Conig o Nuns. S/A Instrumentos 
de Precisão. Objeto: promover amigavelmente por conveniência admi-
nistrativa O cancelantellto nas quantidades contratadas de medidor digi-
tal no valor de R$9.502,50, conforme limite legal. Prazo, 05/11/2007. 
Data da assinatura: 30/10/2007. - Partes (CT-4500019094-MS/M1): 
Cmoig Ritz do Brasil S/A. Objeto: promover amigavelmente por 
conveniência administrativa o acréscimo nas quantidades contratadas 
de esfera de sinalização no valor inicial de R$211.140,00 para 
R5263.925,00, codorna limite legal. Prazo: 04/11/2007. Data da assi-
natura, 26/10/2007. - Punes (C1'-4500019107-MS/M1): Conig 
Hewlett Packard Brasil Ltda. Objeto: promover ainigavelmente 'por 
conveniência:administrativa o cancelamento nas quantidades contrata-
das de rack é servidor no valor de R$205.704,53, e sua substituição 
pelos PC,, 4500019313 no valor de RS181.285,29 e 4500019316 no 
valor de 24419,24, conforme limite legal. Prazo: 12/11/2001. Data da 
assinatura, 24/10/2007. - Panes (CT-4500019179-MS/M1): Cemig x 
AG Caldas Com. Representações Ltda. Objeto: promover ranigavel-
mente por conveniência administrativa a alteração da alíquotacle ICMS 
de 18% para 0% nas quantidades contratadas de corrião decorativo, na-
talino, microllimpadas no mesmo valor, conforme limite legal. Prazo: 
15/10/2007. 	Data ' da assinatura: 	19/10/2007. 	- 	Partes 
(CT-4530000532-MS/MT): Conig x Prysmian Energia Cubos Sist, Br. 
S/A Ltda. Objeto: promover amigavelmente por conveniência adminis-
trativa o acréscimo nas ~idades de cabos no valor inicial de 
USD449.274,00 para USD56I.592,39, confonne limite legal. Prazo: 
20/12/2007. pata da assinatura: 03/10(2007. 
07T-4630000892-MS/M1); Cernig x Cominas Cond. Mina.; 

Partes
Batrias 

Ltda. Objeto: promover amigavelmente por conveniência administrati-
va o acréscirno nas quantidades de bateria para veículos no valor inici-
al de R$50.367,59 para .R$53.039,08, conforme limite legal. Prazo: 
15/01/2009. - Data 	da • assinatura: 	10/10/2007. 	Partes 
(CT-4630000915-MS/M1), Cernig x Nansen S/A Instrumentos Preci-
são. Objeto: prornover amigavelmente por move:lie:roia administrativa 
o acréscimo nas quantidades de medidor dê energia ativa no valor ini-
cial de RS10.010.843,90 para R$12.513.537,70, conforme halita legal. 
Prazo: 28/03/2008. Data da assinatura: 26/10/2007. 	- Partes 
(CT-4630000942•MS/MT), Cemig x Isoladores Santana S/A. Objeto: 
promover amigavelmente por conveniência adiniaistrativa o acréscimo 
nas quantidades de isoladores de pino e roldana no valor inicial de .  
R$254.495,00 para • R$318.117,54, conforme limite legal. Prazo: 
31/03/2008. -Data da assinatura: 26/10/2007. - Partes 
(CT-4630000945.MS/MT): Cernig x Clamper Ind. e Com. S/A. Obje-
to, Tnimover amigavelmente por conveniência administrativa o acrés-
cimo rias quantidades de para-raios distribuição 280kv no valor inicial 
de R5285.839,40 para R$357.299,25, conforme limite legal. Prazo: 
15/06/2009. Data da assinatura: 26/10/2007. 	- Partes 
(CT-4630000952-MS/MT): Cemig o Soe. Mineira de Pneus Lula. Ob-
jeto: promover amigavelmente ror conveniência administrativa o 
acréscimo nas quantidades de prieu, câmara e protetores no valor ini-
cial de R$176.367,30 para R$220.455,90, conforme limite legal. Pra- 
zo: 24/07/2008. Data da assinatura: 04/10/2007. 	- Partes 
(CT-4630000954-MS/M1), demig x Minas Empresarial Com. Pneus 
Ltda. Objeto: promover unrigavelinente por conveniência adoliniStrati-
va o acréscimo rias quantidades de pneu e protetores no valor inicial 
de R$300.856.70 para R$376.062,58, conforme 'limite legal. Prazo: 
24/07/2008. Data da assinatura: 02/10°007. • 	- Partes 
(CT-4630000956-MS/MT): Cernig x Distribuidora Veicular. Ltda. Ob-
jeto: promover amigavelmente por ronverriência administrativa o 
uCréseirrlo nas quantidades de pneu e câmara no valor inicial de 
R$327.141,12 para R$399.093,92, conforme limite legal. Prazo: 
24/07/2008. Data da assinatura: 02/10/2007. 	- Partes 
(CT-4630000958-MS/MT): Cemig x Enuel S/A Comercial. Objeto: 
promover amigavelmente por conveniência administrativa o acréscimo 
nas quantidades de pneu 825x15 no valor inicial de R$12.500,00 para 
R$15.000,00, confimmie limite legal. Prazo: 24/07/2008. Data da assi-
natura: 01/10/2007. -Partem' (CT-4630000959-MS/M1): Cernig 
Braspel Ind. Eletrometalárgicu Ltda. Objeto, promover tatrigavelMente 
por conveniência adininistrativa o acreschno nas quantidades de trans-
formador potencial 14kv no valor inicial de .R$563.904,00 para 
R$704.880,00, conforme balite legal. Prazo: 13/06/2008. Data da anui' 
imatura; 26/10/2007. - Partes (CT-4630000966-MS/MT): Cemig x lá. • 
Eletromee. Balastro Ltda. Objeto: promover amigavelmente por conve-
niência administrativa o acréscimo rias quantidades de pará-raios de 
distribuição uo valor inicial de .R$829.927,80 para R$998.964,75, 
conforme limite legal. Prazo: 01/09)2008. Data da assentura: 
26/10/2007. - Licitações canceladas conforme Artigo 49 da Lei 
8.666.(MS/MT-10/07) - Licitação C70546/07 - Objeto: corretor. Itens 
03 e05. - Licitação C70589/07 - Objeto: betonim Irem 01. - Licitação 
C70607/07 - Objeto: microscópio. Rein 01. - Licitação C70615/07 , 
Objeto: transformador de potencial de 15kv. liam 01. - Pregão Ele. 
irônico G70279/07 - Objeto: solução annazenamerito de discos. Item 
Cl. - Pregão Eletrônico 070306/07 Objeto: banco baterias estacioná-
rias. Itens 01 ao 04. - Pregão Eletrônico G70353/07 - Objeto: transfor-
orador subten-rineo 15kv, 70 kva. Item 01. - Licitação M70070/07 - 
Objeto, alicate amperímetro digital. Item 01. - Licitação '1'70292/07 - 
Objeto: conexão isolada par rds e Na. Item 01. 

116cm 14 7.49.274 - X 
Companhia Energética 

‘aol,  de Minas Gerais 
COMPArrelar ABERTA - GNPJ 11.155.730,0031-64 

Efficientia S.A. 
" CNP.) 04.881.791/0001-67 

Assembléia Geral Extraordinária 
Convocação 

Fica a acionista Companhia Energética de Minas Gerais convocada 
The a Assembléia Geral Extraordinária o realizar-se enr 23 de novem-
bro de 2007.0,, 081130min, Da Av. Afirnso Pena, 1964;7" andar, Bairro 
Funcionários, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
a fon de deliberar-se sobre as seguintes matérias: 
I- celebração do Primeiro Teimo Aditivo a Contrato de Desempenho 
lin.do com a Cisam Siderúrgica Ltda., tendo cOrno intervenientes 
anuem. a Cemig Deu Ciafal Comércio Indústria Artefatos de Ferro e 
.Aço Ltda., para alteração do valor do projeto, da Nota Promissória, do 
Contrato, dos serviços de gestão, das futuras e, ainda, paru substitui-
ção do Anexo 1 e ajustes das cláusulas contratuais que se fizerem 
necessários; 
2- revisão da Proposta Orçamentária paru 2007. 

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2007. 

Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga 
thretor-Presidente 

6cm 14 749.051 -XX 

GA pau% Companhia de Gás 
de Minas Gerais 

CNPJ 22.261.473/0001-85 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
Conconincia GC0-003/07. Objeto: Contracação-de até imas empresas, 
ou consórcios de enrnesas, mediante regime de 50-concessão, para a 
construção e disponibilização de obrada infrmestnoura, compreenden-
do: (i) a construção, por corna e risco do Licitante vencedor, por rocio 
da SPE, de ativo:, de distribuição de gás canalizado, segundo ar:pacifi-
cações do Anexo XIII (Especificações Técnicas dos Ativos) do Corna- 
m de Sub-Concessão (os."Ativos"); (ii) a poSterior exploração dos Ati- 
v., por oleio de cessão onérosa JO uso, gozo e fruição à GASMIG, 
para uso desta iro exenrícits de sua competência exclusiva corno 
Concessionária de serviços de distribuição de gás canalizado no Estado 
de Minas Gereis; ("ui) a disponibilização Tela GASMIG dos Ativos 
Existentes para uso na Construção de pane do Lote A; e (iv) a transfe-
rência dos Ativos para u GASM1G 'nas hipóteses previstas no Contruto 
de Sub-Concessão. Resultado da licitação: Fracassada, uma vez que as 
propostas comerciais apreSerriudirs para os Lotei: A e B, pela única pro-
ponente participante do certame, a empresa Constrações e Comércio 
Camargo Conta S.A, foram desclassificadas. 

Convite GCC-023/07, - Objeto: Fornecimento de móveis pura compre-
mentação do nobiliário da Sede da GaNifrig, conforme Anexo 4, Resul-
tado da licitação: 1" - Diviplan Forvos e Divisórias Planejadas Ltda.; 2" 
- Marcenaria e Carpintaria Frarduc Ltda. 

• CONTRATOS 

Pedido de Compra n" 4500012666. Partes Gasmig x Furtado & 
Sclanidt Sist. e Equipam. Topog. Lula, Fundamento: Licitação Dispem • 
sada em decorrência do disposto no An. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. 
Processo 	GLD-559/07. Objeto: Aquisição de 02 (dois) aparelhos 
GPS e acessórios. Prazo: 20 dias, Valor R$1.960,00. Assinatura: 
14/11/07. 	• 

Pedido de Compra n" 4500012645. Panes Gasmig x Druck Brasil Ltda, 
Fundamento: Licitação Dispensada era decorrência do disposto no Art. 
24, Inciso II da Lei 8.666/93. Processo n" GLD-601/07. °Nem: Com 
natação dos serviços de manutenção em 03 (três) manômetros Sensin- 
g/Druck. Prazo, 60 dias. Valor: R$2.979,54. Assinatura: 13/11/07. 	, 

10cm 14 744.300.- X 

ICCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento EtroiOnlico de Minas Gerais 

• CODEMIG 
RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS 

Cornorrência 05/2007 
Processo Interno 265/07 

Objeto: Contrutução on regime de empreitada por preço global da exe-
cução das obras e serviços de engenharia, irnlusive fomechnento, 
montagem e instalação de eqUipaillentos e sistemas .ilectSqlOOS para 
implantação do Centro Administrativo do Estudo de Minas Gerais. 
LOTEI 

' 1" lugar (vencedora) -. Consórcio Construções e Comércio Camargo 
'Correu S/A, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Sarna Bárbara 
Engenharia S/A 
2" lugar - Consórcio Constrvtora Andrade Gutierrez S/A, Via Enge-
nharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
Proposta desólassificada: 	. 
Consórcio Construtora Norte. Odebrecht S/A, Construtora.  OAS 
Lida e Construtora Queiroz 	, 
Gaivão S/A 
Motivo: Na fonaa do item 7.10 por descarna-imano do irem 7.3 "d" 
do Edital. 
LOTE 2 • 
1" lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odeie.. S/A, 
Construtora OAS Lida e Construtora Queiroz Gaivão S/A 	. 
2" lugar: Consórrio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenha-
ria S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
3" lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Conta S/A, 
Mendes Junior Trading e Eng.1.ria S/A e Santa Bárbara Engenharia 
S/A 
LOTE 3 
I" lugar (vencedora) - Corernaio Construtora Andrade Gutienez S/A, 
Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa Mello S/A 
2" lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Cmrstrutora 
OAS Lida e Construtora Queiroz Gaivão S/A 
3" lugar: Consórcio Construções e Cornércio Camargo Conta S/A, 
Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia 
S/A 
Belo Hmixonte, 14 de novembro de 2007. 
Comissão Especial de Licitação 

DESPACHO DE JULGAMENTO DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 
Concorrência 06/2007 - Processo Imolo 321/07 
Objeto - Contratação de serviços técnicos de consultoria ciri engenha-
ria paru supervisão, fiscalização e apoio técnico no acompanhamento 
da execução das obras e serviços de implantação do Centro Adrainis-
nativo do Estado de MOias Gerais. 
À vista das informações e parecer da Comissão Especial de Licitação 
que acolho, ratifico a decisão proferida que MANTÉM o julgamento 
da habilitação da licitante SPE C Planejamento , Engenharia e Consul-
toria Ltda e inabilitação das licitantes Ductor Implantação de Projetos 
S.A e Ecoplan Engenharia Lida, indeferindo hrr reCtirsos adirliniStrati-
vos interpostos pelas cormmentes inabiliradas e pela Leme Engenharia 
Ltda, mantendo e ratificando o julgamento publicado em 25.10.2007. 
Belo Horizonte, 14 de novembro de 2007 . 
°Nivaldo Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente 

CONVOCAÇÃO 
Conconência 06/2007 
Processo Interno 321/07 
Objeto Contratação de serviços técnicos de consultoria em engenha-
ria paru supervisão. fiscalização e apoio técnico no acompanhantent0 
da execução das obras e serviços de implantação do Centro Adininis-
crvtivo do Estado de Minas Gerais. 
A Comissão Especial de Licitação tonta público que fruir realizar ses-
Nr10 pública para abertura dos Envelopes B -Proposta Técnica, que rica 
designada para as 9 horas do dia 20 de novembro de 2007 na sede da 
CODEMIG à Rua Arnorés, 1697, bairro Lourdes, BH/MG. 
Belo Horizonte, 14 de irovembro de 2007 • 
Comissão Especial de Licitação 

Ifiern 14 749.288 - X 

CODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

CODEMIG 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MI-
NAS.GERAIS - CODEMIG 
PREGÃO PRESENCIAL N" 30/2007 - PROCESSOS INTERNOS N" 
419/07 	• 
HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO 
Homologo o resultado do poScesso licitatório - Pregão Presencial n" 
30/2007, para aquisição de imagens de Satélite Oco-Referenciadas para 
os projeu. do Pólo de Microeletrônica no 111lIlliCípio de Vespaxiarro - 
MG e pura nns projetos do Distrito Industrial de Ribeinto das Neves - 
MG, cuja adjudicação foi feita em 13/11/2007, à empresa, Data Freitas 
Comércio Lula: Item 1. 
Belo Horizonte, 13 de novembro de 2007. 
Comissão PCi.111LIIICIRC de Licitação 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MI-
NAS GERAIS -CODEMIG 
Resultado de julgamento de processo licitatório 
Carta Convite 15/2007 - PI - 418/07 
Objeto LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ES-RI-
DOS, DIAGNÓSTICOS E RELATÓRIOS REFERENTES A ESTU-
DOS DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA, RELATÓRIO DE IMPAC-
TO AMBIENTAL - RIMA E PLANO DE CONTROLE AMBIEN-
TAL - PCA PARA LICENCIAMENTO DO DISTRITO INDUSTRI-
AL DE PEDRO LEOPOLDO- MG. 
I" - Lugar (vencedora): Biono Coráultoria Airniental Lula; 2" Lugar: 
Engequisa EngenhariaQuirnica Sanitaria e Ambiental S/C Lula e 3" - 
Lugar: Nicho Engenheiros Consuluwes Ltda. 
Belo Horizonte, 13 de novembro de 2007. 	• 
Comissão Permanente de Licitação 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MI- 
NAS GERAIS .CODEMIG 
Resultado de julgamento de processo lieitatério 
Carta Convite 14/2007 - PI - 400/07 
Objeto - LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECU- 
TIVOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUS- 
TRIAL DO MUNÍCIPIO DE CAMBUÍ - MG. • 
Empresas inabilitadas: Supuro Projetos e Engenharia-  Lida; motivo: 
não atendeu o kern 2 .6 do Edital. 
Empresa (vencedora): &chia Serviços de Engenharia ÊNIO Baurobart 
Ltda. 
Belo Horizonte, 13 de novembro de 2007. • 
Comissão Perniariente de Licitação 
Extrato de Contrato • 
I. Tenro Aditivo n" 2055.2 - entre SEDE X CODEMIG coou a inter-
veniencia dm: Municípios de EXTREMA e PATOS DE MINAS - Ob-
jeto: Viabilização das obras de implantação de infra-estrutura mis cida-
des de Extrema/MG e Patos de• Minas/MG. Prorrogação do prazo de 
vigência até 28/04/08 - valor inicial de R$/700.000,00 - aSSilladO em 
27/07/2007. 

12ern 14 749.146 - X 

ICCODEMIG 
Companhia de DCSCIIVOIVillICIM Econômico de Mirras Gerais 

CODEMIG 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial 32/2007, tipo menor preço. Processo Interno n" 
461/07, a ser realizado no dia 30 de novembro de 2007. 

.Objeto, Aquilação de pasta de polipropileno 
Sessão de Pregão: Rua Primores, 1697, Bairro de ',moles, Belo Hori-
zonte-MG, às 09:00 horas do dia 30 de novembro de 2007. 
Obteação do edital: no endereço supra das 9 às 12 e de 14 0, 17 horas, 
ou pelo NitC Imp://www.codernigamnbr/pregate 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2007. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregar Presencial 33/2007, tipo menor preço por item, Processo Inter-
no n" 466/07, a ser realizado no dia 30 de novembro de 2007. 
Objeto: Aquisição de mobiliário infantil para o Hotel da Previdencia 
em Arma - MG. 
Sessão de Pregão: Rua Aimorés, 1697, Bairro de falardes, Belo Hori-
zonte-MG, às 10:00 horas do dia 30 de novembro de 2007. 
Obtenção do edital: no endereço supra das 9 ãs 12 e de 140,, 17 horas, 
ou pelo sita http://www.codemig.com.br/preguo.  

Belo Horizonte, 14 de noveinbro de 2007. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 34/2007, ripo menor preço por Ore, Processo Interno 
ri" 465/07, a ser realizado no dia 30 de novembro de 2007. 
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos em geral para o Hotel da 
Previdência, era Araxé MG. 
Sessão de Pregão: Rua Ainorés, 1697. Bairro de Lounles, Belo Hori-
zonte-MG, as 14:30 horas do dia 30 de novembro de 2007. 
Obtenção do edital: no endereço supra das 9 hr 12 e de 14 às 17 listras, 
ou pelo site Imp://www.codenrig.eorundpregao. 

Belo Horizonte. 14 de novembro de 2007. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 35/2007, tipo menor preço por item, Processo I 
no n" 467/07 , a :ler realizado no dia 03 de dezembro de 2007. 
Objeto: Aquisição de jogos e play-ground para a Praça de Espor 
Hotel da Previdência, em Araxé MG. 
Sessão de Pregão: Rua Ainurrés, 1697, Bairro de Louriles. Belo 
zonte-MG, as 10:00 horas do dia 3 de dezembm de 2007. 
Obteação do edital: no endereço supra das 9 às 12 e de 14 às 17 bora. 
ou pelo sio latp://www.codenrig.combr/preguo. 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2007. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 36/2007, tipo menor preço por nein, Prucesso Inter-
no n" 468/07, a ser realizado no dia 03 de dezembro de 2007. 
Objeto: Aquisição de móveis para a recepção, refeitório e vestiários de 
funcionários do Hotel da Previdência, em Amã - MG. 
Sessão de Pregam Rua Airnorês, 1697, Bairro de Lounles, Belo Hori-
zonte-MG, às 14:00 horas do dia 3 de dezembro de 2007. 
Obtenção do edital: no endereço supra das 9 ás 12 e de 14 às 17 horas, 
ou pelo sina lutp://www.codeurig.cranbr/pregao. 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2007. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Extrato de Contratos 
I. Contrato n" 2261 - entre RAMON SETRAGNI X CODEMIG - Ob- 
jeto: Venda de 01 lote no bairro Frimisa cru S.ta Luzia por 12 meses 
- valor de R$25.700,00 - assinado cml 05/11/2007. 
2. Termo aditivo n" 1351.1 - entre FERTILIZANTES MITSUI S/A 
IND E COM X CODEMIG - FOrliecinrento de apatita. / Fixação de • 
novo preço de VC1111“. C0111 apuração de diferenças - valor de 
R$13.469,1 3 - assinado em 31/10/2007. 
3. Contrato n" 2260- entre DELICE ROSA VIEIRA DOS SANTOS X 
CODEMIG - Objeto: Compra de 01 loce ennr Suma Luzia pelo prazo de 
12 ores. - no valor de R$21.778,79 assinado em 31/10/07. 
4. Termo aditivo n" 2036.2 - entre CANTINA DO ITALO X CODE-
MIG - Objeto: Arvendamento do "Balneário Gabriel Passos" situado 
era Águas Santas no município de Tiradentes/MG / Exclusão de imóvel ' 
com cessão para o IEF no valor inicial de R$817.310,67 - assinado 
on 09/11/07. 

4:-.4.DETEL 	DEPARTAM,  ENTO P.STE 	T.EL,ECOMUNICAÇÕES 
MINAS 

 ' ATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O DIRETOR DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS no uso 
de suas atribuições, por meio da Portaria n" 08/2004 e .111, base nas 
informações do processo n" 2381035000043/07, do DETEL, HOMO-
LOGA a decisão do Pregoeiro tornada na Licitação Modalidade Pre-
gão EICIffilliCO, sob o n" 0014/2007, realizado no dia 13/11rz007 que 
adjudicou o objeto do processo a empresa MONOVALE COMERC11 
AL DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP no lote 01, no valor R$ 
125.150,00 (cento e vinte e cinco mil, cento e cinqüenta 
reais).VALDEIR .BELFORT DOS SANTOS MARQUES.Belo Hori-
zonte, 14 de novembro de 2007. 

• 
3cin 14 749.309 - X 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES 
DE MINAS GERAIS • 

• 

Resumo do Temo' de Cessão Gratuita n" 62/07 Panes: DETEL e a 
PMMG. OBJETO: Termo a Cessão Gratuita de uso do imóvel dos an-
dares 6", 7"9" e 10, 2 sala no 1" andar e 5 vagas na garageen do imóvel 
situado na rua da Buiria, 2200. PRAZO: 12 meses a partir de 
01/10/2007. OBS: A demora na publicação se deve ao atraso mIa devo-
lução do termo assinado pela PMMG, SIGNATÁRIOS: Ivan Alves 
Soares e Hélio dos Santos Júnior. 

3cro 14 749.1Õ8 - X 

16cm 14 749.287 -X 

4-;DETEL 	DEPARTAMENTO ESTADUAL rir TELECOMUNICAÇÕES 
DE MINAS DERMS 

Resumo do PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
N058/2007 Partes: DETEL/MG E MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO 
DO RIO VERDE/MG. Objeto: Permanência dos Equipamentos cedi-
dos por ces.rn gratuita no Terno de C,mmmv6mmi,r N" 013/06 e continuida-
de do serviço de manutenção. Dant da Assinatura 13/11/2007. Signatá-
rios: Ivan Alves Soares e Adilson Gonçalves de Oliveira Puganelli. 

Resumo do PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
N'099(2007 Partes: DETEL/MG E MUNICÍPIO DE SACRAMEN-
TO/MG Objeto: Permanência dos Equipamentos cedidos por cessão 
gratuita no Tenro de Convênio N" 076/06 e continuidade do serviço de 
manutenção. Data da Assinatura 13/11/2007. Signatários: Ivan Alves 
Soares e Joaquim Rosa Pinheiro, 

Resumo No PRIMEIRO TERMO ADITIVO .A0 CONVÊNIO 
N"089/2007 Partes: DETEL/MG E MUNICÍPIO DE ITANHOMUMG 
Objeto: Permanência dos Equipamentos cedidos [vir cessão gratuita no 
Tenor,, de Converti° N" 030/06 e xámtinuidade do serviço de manuten-
ção. Data da Assinatura 13/11/2007. Signatários: Ivan Alves Soares e 
Raimundo Fr:Incisa) Penaforte. 	 - 

Resinno do PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
N"064f2007 Panes: DETEUMG E MUNICÍPIO DE POTÉ/MG. Obje-
to: Permanência dos Equipamentos cedidos por CeNta, gratuita 110 Ter-
mo de Convênio N" 044/06 e continuidade do serviço de manutenção. 
Data da Assinatura 13/11/2007. Signatário. Ivan Alves Soares e Antô-
nio Pio Saldanha Mota. 

- Resumo do PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
N"101/2007 'Partes: DETEL/MG E MUNICÍPIO DE NOVA' PON-
TE/MG. Objeto: Permanência dos Equipamentos cedidos por cessão 
gratuita no Termo de COIIVelli0 N" 074/06 e continuidade do serviço de 
manutenção. Data da Assinatura 13/11/2007. Signatários: Ivan Alves 
Soares e Lindon Carlos Resende da Cruz. 

8cm 14 749.293 - X 

.51-gTEL 



rês, 1697, Bairro de Lourdes, 
Belo Horizonte-MG, às 09:00 
horas do dia 30 de novembro de 
2007. , 
Obtenção do edital: no endereço 
supra das 9 às 12 e de 14 às 17' 
horas, ou pelo site http://www. 
codemig.com.br/pregao.  

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007. 

COMISSÃO .PERMANENTE 
DE háiTAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Preiêncial 33/2007, 
tipo menor preço por item, Pro-
cesso Interno n° 466/07, a ser 
realizado no dia 30 de novembro 
de 2007. 
Objeto: Aquisição de mobiliário 
infantil para o Hotel da Previdên-
cia em Araxá - MG. 
Sessão de Pregão: Rua Aimo-
rés, 1697, Birro de Lourdes, 
Belo Horizonte-MG, às 10:00 
horas do dia 30 de novembro de 
2007. 	11 	ti iN 	, 

Obtenção do edital: no endereço 
supra das,9 às 12 e de 14 às 17 
horas, ou pelo site http://www. 
codemig.com.br/pregao.  

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007. 

COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO.  
Pregão Presencial 34/2007,, 
tipo menor preço por lote, Pro-
cesso Interno n2  465/07, a ser 
realizado no dia 30 de novembro 
de 2007. 
Objeto: Aquisição. de móveis , e" 

iP-erriéritõs -árn garã oe-re.-  -• 
Hotel da Previdência, em Araxá 
- MG. 
Sessão de Pregão: Rua Aimo-
rés, 1697, Bairro de Láur'cieá, 
Belo Horizonte-MG, às 111.:30 
horas do dia 30 de novembro de ' 
2007. 
Obtenção do edital: no endereço 
supra das 9 às 120 de 14 às 17 
horas, ou pelo site http://www. 
• codemig.com.br/pregao.  

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007. 

COMISSÃO PERMANENTE 
• DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 35/2007, 
tipo menor preço por item, Pro-
cesso Interno n2  467/07 , a ser 
realizado no dia 03 de dezembro 
de 2007. 
Objeto: Aquisição de jogos e 
play-ground para a Praça de Es-
porte do Hotel da Previdência, 
em Araxá. MG. 
Sessão de Pregão: Rua Aimo-
rés, 1697, Bairro de Lourdes, 
Belo Horizonte-MG, às 10:00 
horas do dia 3 de dezembro de 
2007. 
Obtenção do edital: no endereço 
supra das 9 às 12 e de 14 às 17 
horas, ou gelo site http://www. 
codemig.com.br/pregao.  

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007. 

COMISSAO PERMANENTE 
DE LiálTAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presenciai 36/2007, 
tipo menor preço por item, Pro-, 
cesso Interno n2  468/07, a ser 
realizado no dia 03 de dezembro 
de 2007. 
Objeto: Aquisição de* móveis 
para a recepção, refeitório e ves- 
tiários de funcionários do Hotel 
da Previdência, em Araxá - MG. 
Sessão de Pregão: Rua Aimo- 
rés, 1697,'. Bairro de Lourdes, 
Belo Horizonte-MG, às 14:00 
horas do dia 3 de dezembro de 
2007. 
Obtenção do edital: no endereço 
supra das 9 às 12 e de 14 às 17 
horas, ou pelo site http://www. 
codemig.com.br/pregao.  

Belo Horizonte, 14 de 
novembro,de,2007. , 

COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇAO 

Ligue 0800 703 4001, para assinar. 

Lula almoçou com o presidente da Guiné-Bissau, João Bernardo Vieira, no Palácio do Itamaraty; no cardápio, acordos comerciais entre os dois países 

Camara a ia 
MP do cornép . 
aos dommgoE 

BRASÍLIA- --;Irnpasse 
bre as modificàçõea 
medido provisória -na ,S6 
adiou ontem; triais:tun, 
votação de matérias no p.  
rio da Câmara dos Deputz 
A MP regulamenta a abei 
do.  comércio aos doming 
feriados: Os senad'arès int 
caram parte do texto, inc 
do a necessidade de cor 
ção coletiva para autoriz 
trabalho nesses dias. As i 
mações são da Agência Bi 

O parecer do relato 
matéria na Câmara, depu 
Sandro Mabel (PR-G0), e 

necimento, montagem e instala-
ção de equipamentos e sistemas 
necessários para implantação do 
Centro Administrativo do Estado 
de Minas Gerais. 
LOTE 1 
12  lugar (vencedora) - Consórcio 
Construções e Comércio Ca-
margo Correa S/A, Mendes Ju-
nior Trading e Engenharia S/A e 
Santa Bárbara Engenharia S/A 
22 lugar: — Consórcio Constru-
tora Andrade Gutierrez S/A, Via 
Engenharia S/A e Construtora 
Barbosa Mello S/A 
Proposta desclassificada: 
Consórcio Construtora Norber-
to Odebrecht S/A, Construtora 
OAS Ltda e Construtora Queiroz 
Gaivão S/A 
Motivo: Na forma do item 7.10 
por descumprimento do item 7.3 
"d" do Edital. 
LOTE 2 
12  lugar (vencedora) - Consórcio 
Construtora•  Norberto Odebrecht 
S/A, Construtora OAS Ltda e 
Construtora Queiroz Gaivão S/A 
2,  lugar: Consórcio Construtora 
Andrade Gutierrez S/A, Via En-
genharia S/A e Construtora Bar-
bosa Mello S/A 
32 lugar: Consórcio Construções 
e Comércio Camargo Correa S/ 
A, Mendes Junior Trading e En-
genharia S/A e Santa Bárbara 
Engenharia S/A 
LOTE 3 
1, lugar (vencedora) - Consórcio 
Construtora Andrade Gutierrez 
S/A, Via Engenharia S/A e Cons-
trutora Barbosa Mello S/A 
2, lugar: ,Consárcio Construtora 
Noperto Odebrecht S/A, Cons-
trutora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz Gaivão S/A 
32  lugar: Consórcio Construções 
e Comércio Camargo Correa S/ 
A, Mendes Junior Trading e En-
genharia S/A e Santa Bárbara 
Engenharia S/A 

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007. 
Comissão Especial 

de Licitação 

DESPACHO DE JULGAMEN- 
TO DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 

Concorrência 06/2007 - Pro- 
cesso interno 321/07 

Objeto — Contratação de servi-
ços técnicos de consultoria em 
engenharia para supervisão, 
fiscalização e apoio técnico no 
acompanhamento da execução 
das obras e serviços de implan-
tação do Centro Administrativo 
do Estado de Minas Gerais. 
À vista das informações .e pa-
recer da Comissão Especial de 
Licitação que acolho, ratifico a 
decisão proferida que MANTÉM 
o julgamento da habilitação da 
licitante SPE C Planejamento , 
EngenhZra"-e—Donsultoria Ltda e 
inabilitação das licitantes Dtuctor 
Implantação de Projetos S.A e 
Écoplaõ Engenharia Ltda, inde-
ferindo os recursos administra-
tivos interpostos pelas concor-
rentes inabilitadas e pela 1„,22. 
Engenharia Ltda, mantendo e 
ratificando o julgamento publica-
doem 25.10.2007. 

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007 

Oswaldo Borges da Costa 
Filho 

Diretor Presidente 

CONVOCAÇÃO 
Concorrência 06/2007 

Processo Interno 321/07 
Objeto — Contratação de servi-
ços técnicos de consultoria em 
engenharia para supervisão, 
fiscalização e apoio técnico no 
acompanhamento da execução 
das obras e serviços de implan-
tação do Centro Administrativo 
do Estado de Minas Gerais. 
A Comissão Especial de Licita-
ção torna público que fará reali-
zar sessão pública para abertura 
dos Envelopes B -Proposta Téc-
nica, que fica designada para as 
9 horas do dia 20 de novembro 
de 2007 na sede da CODEMIG à 
Rua Aimorés, 1697, bairro Lour-
des, BH/MG. 

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007 
Comissão Especial 

de Licitação . 

Lula defende Chávez e 
Venezuela no Mercosul 
Presidente afirma que há democracia no país vizinho e minimiza 
bate-boca filtre o venezuelano e o rei Juan Carlos, da Espanha 

cessidades de Cuba que vão além de 
acordos referentes a alimentação e 
petróleo. A idéia do presidente é ir 
para Cuba dentro de um mês. 

Lula viajaria a Cuba nos dias 22 
e 23 para visitar o presidente Fidel 
Castro, de quem é amigo, e que se 
mantém afastado do poder em de-
corrência de problemas de saúde. O 
presidente também pretendia tratar 
sobre biocombustíveis, embora Fi- 

	

porjfalta de democracia, na .Vene- 	_ OAresidente.4la desmoreou, a;del,.seja,contrArio à propbstabrast- 

	

u éla,nã o e;. O,,,qu e e ti',:se té que o 	 queíaria ái.à.;:p7,oxiiria ispin 	 ip ¡OS:, _ríticg,UO`le.S'SêQtik 
è1 á 	teVef,',ViirRfere ridos' 	a'Cti ba't  rq uf'pre 	 cíat, 

	

-ieíe. três eleiçõeshãbfSei:, para ori - 	pauta de' acordoebilatafais.'Se2  :,-atilbéiri'adiou às viagens—fdê.'farl, 
de, já teve quatro plebi•Scitos", afir- -Melo . ele, w'Vice-presidente cuba- 'para,dUtros dois ipaíses da América 
:Mou o presidente depois de almoçar no, Carlos Lááç apresentdu uma, Central: RepúblidáljaiiiinicanO 
rcom o colega de Guiné-Bissau, João série de 'reivindicações Sobre ne-.'Haiti. (Com agências) " 

DA REDAÇÃO 	 Bernardo Vieira, no Itamaraty. 
Lula, entretanto, evitou tomar parti-

O presidente Luiz Inácio Lula da do no bate-boca entre Chávez e o rei da 
Silva defendeu ontem' o colega ve-  Espanha Juan Carlos I no Chile. "Não 
nezuelano, Hugo Chávez, ao afirmar há divergência 'apenas entre o rei Juan 

• que no país vizinho há democracia. 	Carlos e o Chávez. Há muitas- divergên- 
Ele reiterou ainda que é favorável 

	
cias entre outros chefes de Estados. E, 

ao ingresso da Venezuela no Merco- a divergência faz parte de um encontro 
sul. "Podem criticar oo Chávez por 

	
democrático", disse. 

i.qualquer outra coisa. Inventem uma 
coisa para criticar o Chávez. Agora 	Cuba' 

Nome completo: 

Endereço: ' BOM: 

Cidade: 	
• CEP: 

Carteiro identidade: Dato de nascimento: 

Telefones:' 

E-mail: 

Nome do responsável: 
, 

Escola onde estuda atualmente: 'Série: 

Professor: 

Como tema "O VELHO CHICO E AS NOVAS GERAÇÕES - 
RIO São Francisco: os desafios atuais e a sua importância para as novas gerações" 

e muita imaginação concorra a prêmios como computadores e assinaturas do 
jornal O TEMPO. As escolas e os professores dos alunos participantes também 

Se você é estudante do 
Ensino Fundamental ou 
Ensino Médio, não perca 

essa oportunidade! 
inscrições prorrogadas 

até 21/11/07. 

a modifica• ção feita pelo S concorrerão a prêmios como Projetores Multimídia .e ,assinaturas de O TEMPO. 	do. Segundo ele, ela po( 
prejudicar a abertura dc 
mércio aos domingos e f 
dos. "O texto do Senado w 
zer com que a população 
sileira que vai ao com( 
aos domingos não tenha 
onde ir. As mulheres que 
dupla jornada de trabalhe 
terão como fazer suas ( 
pras aos domingos nem c 
levar seus filhos para st 
vertirem no comércio". 

De acordo com o depu 
Dagoberto Nogueira (I 
MS), o adiamento da vot, 
foi um acordo dos líderes 
tidários para que se discu 
ma proposta alternative 
texto do relator. 

Com o adiamento, a 
ta de votações no plen 
da Câmara ficará tranc 
A MP 388/07 só voltai 
ser debatida na próxima 
ça-feira, dia 20. Depoii 
votar essa MP, os deputi 
terão que votar outras 
medidas provisórias e 
projeto de lei com urgê 
constitucional. (Agêt 
Estado e Folhapress) 

Preencha a ficha de inscrição abaixo, leia o regulamento 
no site www.otempo.com.hr  e saiba como participar. 

SINDICATO DAS 
— ESCOLAS PARTICULARES 

bE MINAS DEFtAIS 

ALENTO) 

Jól•Itailmo Qualidade 



Nome do responsável: 

Escalo onde estirda atinIMente: 

Professor: Série: , 

LC9. PenjMe11130siimr• anrasina 

Companhia de Desenvolvi- 
mento Econômico de Minas 

Gerais CODEMIG 
RESULTADO JULGAMENTO 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Concorrência 05/2007 
Processo Interno 265/07 
Objeto: Contratação.em regime 
de empreitada por preço global 
da execução das obras e servi-
ços de engenharia, inclusive for-
necimento, montagem e instala-
ção de equipamentos e sistemas 
necessários para implantação do 
Centro Administrativo do Estado 
de Minas Gerais. 
LOTE 1 
12 lugar (vencedora) - Consórcio 
Construções e Comércio Ca- 
margo Correa S/A, Mendes Ju-
nior Trading e Engenharia S/A e 
Santa Bárbara Engenharia S/A 
22  lugar: — Consórcio Constru-
tora Andrade Gutierrez S/A, Via 
Engenharia S/A e Construtora 
Barbosa Mello S/A 
Proposta desclassificado: 
Consórcio Construtora Norber-
to Odebrecht S/A, Construtora 
OAS Ltda e Construtora Queiroz 
Gaivão S/A 	" 
Motivo: Na forma do item 7.10 
por descumprimento do item 7.3 
"d" do Edital. 
LOTE 2 
1° lugar (vencedora) - Consórcio 
Construtora Norberto Odebrecht 
S/A, Construtora OAS Ltda e 
Construtora Queiroz Gaivão S/A 
22 lugar: Consórcio Construtora 
Andrade Gutierrez S/A, Via En- 
genharia S/A e Construtora Bar-
bosa Mello S/A 
32  lugar: Consórcio Construções 
e Comércio Camargo Correa S/ 
A, Mendes Junior Trading e En- 
genharia S/A e Santa Bárbara 
Engenharia S/A 
LOTE 3 
12 lugar (vencedora) - Consórcio 
Construtora Andrade Gutierrez 
S/A, Via Engenharia S/A e Cons-
trutora Barbosa Mello S/A 

- 2°. ligar: Consórcio ,Construtora • No,rberiO Odebrecht S/A, Cons- 
trutora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz Gaivão S/A 
32  lugar: Consórcio Construções 
e Comércio Camargo Correa S/ 
A, Mendes Junior Trading e En-genharia S/A e Santa Bárbara 
Engenharia S/A 

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007. 
Comissão Especial 

de Licitação 

DESPACHO DE JULGAMEN- 
TO DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 

Concorrência 06/2007 - Pro- 
cesso Interno 321/07 

Objeto — Contratação de servi- 
ços técnicos de consultoria em 
engenharia para supervisão, 
fiscalização e apoio técnico no 
acompanhamento da execução 
das obras e serviços de implan-
tação do Centro Administrativo 
do Estado de Minas Gerais. 
À vista das informações e pa- 
recer da Comissão Especial de 
Licitação que acolho, ratifico a 
decisão proferida que MANTÉM 
o julgamento da habilitação da 
licitante SPE C Planejamento , 
Engenha-ria e Consultoria Ltda e 
inabilitação das licitantes Ductor 
Implantação de Projetos 

_Lo.2._n Engenharia Ltda, inde-
erindo os recursos administra
tivos interpostos pelas concor- 
rentes inabilitadas e pela ,Lorrie 
Engenharia Ltda, mantendo e 
ratificando o julgamento publica-
doem 25.10.2007. 

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007 

Oswaldo Borges da Costa 
Filho 

Diretor Presidente 

CONVOCAÇÃO 
Concorrência 06/2007 

Processo Interno 321/07 
)bjeto — Contratação de servi- 
os técnicos de consultoria em 
ngenharia para supervisão, 
scalização e apoio técnico no 
companhamento da execução 
as obras e serviços de implan- 
içá° do Centro Administrativo 
) Estado de Minas Gerais. 
Comissão Especial de Licita-

i() torna público que fará reali-
tf sessão pública para abertura 
e Envelopes B -Proposta Téc-
:a, que fica designada para as 
imas do dia 20 de novembro 
2007 na sede da CODEMIG à 

Aimorés, 1697, bairro Lour-
s, BH/MG. 

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007 
Comissão Especial 

de Licitação 

COMISSÃO.PERMANENTE 
DE tiCiTAÇÃO 

AVISO pe LICITAÇÃO 
Pregão 'Presencial 33/2007, 
tipo menor preço por item, Pro-
cesso Interno n2  466/07, a ser 
realizado no dia 30 de novembro 
de 2007. 
Objeto: Aquisição de mobiliário 
infantil para o Hotel da Previdên-
cia em Araxá - MG. 
Sessão de Pregão: Rua Aimo-
rés, 1697, Birro de Lourdes, 
Belo Horizonte-MG, às 10:00 
horas do dia 30 de novembro de 
2007. 	31 	, 

Obtenção do edital: no endereço 
supra das,9 às 12 e de 14 às 17 
horas, ou pelo site http://www. 
codemig.com.br/pregao.  

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007. 

Companhia de Desenvolvi- .  
mento Econômicó de Minas 

Gerais CODEMIG 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão .  Presenciai 32/2007, 
tipo menor preço, Processo In-
terno n° 461/07; a ser realizado 
no dia 30 de ricivembro de 2007. 
Objeto: Aquisição de pasta de 
polipropileno 
Sessão de Pregão! Rui Aini6-
rés, 1697, Bairro de Lourdes, 
Belo Horizonte-MG, às 09:00 
horas do dia 30 cie novembro de 
2007. , 
Obtenção do edital: no endereço • 
supra das 9 às 12 e de 14 às 17' 
horas, ou pelo site http://www. 
codemig.com.br/prebao.  

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007. 

E-mail: 

Telefones: 

Orlado: 

Endereço: 

Se você é estudante do 
Ensirio Fundamental ou 

Ensino Médio, não perca 
essa oportunidade! 

Inscrições prorrogadas 
até 21/11/07. 

Nome ennplelor 

Com o tema "O VELHO CIRCO E AS NOVAS GERAÇÕES - 
Rio São Francisco: os desafios atuais e a sua importância para as novas gerações" 

e muita imaginação concorra a prêmios como computadores e assinaturas do 
jornal O TEMPO. As escolas e os professores dos alunos participantes também 
concorrerão a prêmios como Projetores Multimidia e assinaturas de O TEMPO. 

Bernardo Vieira, no Itamaraty. 	cessidades de Cuba que vão além de Lula, entretanto, evitou tomar parti- 	acordos referentes a alimentação e 

	

O presidente Luiz Inácio Lula da 	do no bate-boca entre Chávez e o rei da 	petróleo. A idéia do presidente é ir Silva defendeu ontem 'ci colega ve- Espanha Juan Carlos 1 no Chile. "Não para Cuba dentro de um mês. 
nezuelano, Hugo Chávez, ao afirmar há divergência 'apenas entre o rei Juan 

Lula viajaria a Cuba nos dias 22 'que no país vizinho há democracia. 	Carlos e o Chávez. Há muitas divergên- 	e 23 para visitar o presidente Fidel 

	

Ele reiterou ainda que é favorável 	cias entre outros Chefes de Estados. E, 	Castro, de quem é amigo, e que se ao ingresso da Venezuela no Merco- a divergência faz parte de um encontro mantém afastado do poder em de- 

	

sul. "Podem criticar o Chávez 'por 	democrático", disse. , qualquer outra coisa. Inventem uma 	 corrência de problemas de saúde. O 
. coisa para criticar o Chávez. Agora 	Cuba 	 presidente também pretendia tratar 

sobre biocombustíveis, embora Fi-por„falta de democracia :na Yene-., , Q.:Rmsidente Lula desmarcou
..,ajel.seja contrário à proposta brast-

, 
Ziiela:,não é. Une 

 'etaei,é:que ay,p-;;iagem.Auekfarla,ria.:pfpxiiria:se.Ma2,:lpêira',,e,i;umkids.,Crític,oe.SSe4titiO flri3' etit,t 'e lá7j á tê yet réRireférerídU, r já . ,na'"" 	-a 'C ii bá ,porque 'jure farde-ampliar , ^ .:ClefjO'dttiO'Itila''alsse. a fiTelk q Lie .: teve três eleiçõe hãb'áei::'para cin-''.á,'Pa'ufa de"ácorcloS 'bilaEeSls.,Se2,t'.' .i'athb'éhi
.7'adiÓju ás vi.aéeijnil'efaria'- de, já teve quatro pleb4citos", afir- 	gtindo 'ele:" o,

Mce7presidente cuba-'' para outros dois países da Aniérica' mou o presidente depois de almoçar no; Carlos Láge:. apresentou uma: :Central: Repúb
1ica"'D6T-iiinicaná :,é• 

.. 	 . 

.com o colega de Guiné-Bissau, João ' série de reivindicações Sobre ne: 'Haiti. (Comagências) , 	... 	. 
. 	. 

Lula almoçou com o presidente da Guiné-Bissau, oão Bernardo Vieira, no Palácio do ltamaraty; no cardápio, acordos comerciais entre os dois países 

Lula defende Chávez e 
Venezuela no Mercosul 
Presidente afirma que há democracia no país vizinho e minimiza 
bate-boca entre o venezuelano e o rei Juan Carlos, da Espanha 

DA REDA ÃO 

Preencha a ficha de inscrição abaixo, leia o regulamento 
no sito usw.otempo.comár e saiba como participar. 

SINDICATO DAS 
ESCOLAS PARTIOU‘ANES 

DE MINAS GERAIS 

Doto de ROSCiffletn: 

Bairro: 

MOSTRAR 

TEMPO 

O TEMPO 

'BRASÍLIA. 2:- Iflipasse4s, - 
bre as modificaçõeS', ciettiO 
medida provisória no Senado 
adiou ()Men. MaWutualvéaa 
votação de matérias no plená-
rio da Câmara dos Deputados. 
A MP regulamenta a abertura 
'do .  Comércio aos domingos ,e 
feriados: Os serwidrés modifi-
caram parte do texto, incluin-
do a necessidade de conven-
ção coletiva para autorizar o 
trabalho nesses dias. As infor-
mações são da Agência Brasil. 

O parecer do relator da 
matéria na Câmara, deputado 
Sandro Mabel (PR-G0), exclui 
a modificação feita pelo Séna-
do. Segundo ele, ela poderia 
prejudicar a abertura do co-
mércio aos domingos e feria-
dos, "O texto do Senado vai fa-
zer com que a população'bra-
sileira que vai ao comércio 

'aos domingos não tenha para 
onde ir. As mulheres que têm 
dupla jornada de trabalho não 
terão como fazer suas com-
pras aos domingos nem como 
levar seus filhos para se di-
vertirem no comércio". 

De acordo com o deputado 
Dagoberto Nogueira (PDT-
MS);  o adiamento da votação 
foi' um acordo dos líderes par-
tidários para que se discuta u-
ma proposta alternativa ao 
texto do relator. 

Com o adiamento, a pau-
ta de votações no plenário 
da Câmara ficará trancárá. 
A MP 388/07, sé voltará a 
ser debatida na próxima ter-
ça-feira, dia 20. Depois de 
votar essa MP, os deputados 
terão que votar outras três 
medidas provisórias e um 
projeto de lei com urgência 

Câmara adi 
MP do comercio 
aos domingos 

COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial, 34/2007, . 
tipo menor preço por lote, Pro-
cesso Interno n° 465/07, a ser 
realizado no dia 30 de novembro 
de 2007. 
Objeto: Aquisição- de rnóveis,e• 

'ecitiii5-a-riiiintás 	"Orá-  pára' &- 
Hotel da Previdência, em Araxá 
- MG. 
Sessão de Pregão: Rua Aimo-
rés, 1697, Bairro de Lourdes, 
Belo Horizonte-M•G, às 14:30 
horas do dia 30 de novembro de ' 
2007. 
Obtenção do edital: no endereço 
supra das 9 às 120 de 14 às 17 
horas, ou pelo site http://www. • codemig.com.br/pregao.  

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007. 

COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 35/2007, 
tipo menor preço por item, Pro-
cesso Interno n2  467/07 , a ser 
realizado no dia 03 de dezembro 
de 2007. 
Objeto: Aquisição de jogos e 
play-ground para a Praça de Es- 
porte do Hotel da Previdência, 
em Araxá - MG. 
Sessão de Pregão: Rua Aimo-
rés, 1697, Bairro de Lourdes, 
Belo Horizonte-MG, às 10:00 
horas do dia 3 de dezembro de 
2007. 
Obtenção do edital: no endereço 
supra das 9 às 12 e de 14 às 17 
horas, ou pelo site http://www. 
codemig.corn.br/pregao.  

Belo Horizonte, 14 de 
novembro de 2007. 

COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 36/2007, 
tipo menor, preço por item, Pro-
cesso Interno n2  468/07, a ser 
realizado no dia 03 de dezembro 
de 2007. 
Objeto: Aquisição de móveis 
para a recepção, refeitório e ves-
tiários de funcionários do Hotel 
da Previdência, em Araxá - MG. 
Sessão de Pregão: Rua Aimo-
rés, 1697,, Bairro de Lourdes, 
Belo Horizonte-MG, às 14:00 
horas do dia 3 de dezembro de 
2007. 
Obtenção do edital: no endereço 
supra das 9 às 12 e de 14 às 17 
horas, ou pelo site http://www. 
codemig.com.br/pregao.  

Belo Horizonte, 14 de 
novembro Oet2007. 

COMISSÃO PERMANENTE , 
DE Llà1TAÇÃO 

Ligue 0800 ,703 4001, para assinar. 

Tempo de anunciar. 
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14/11/2007 

'PROTOCOLO 

1201/07 

'ASSUNTO/REFERENCIA 

,PUBLICAÇÃO RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA 05/07 

, Senhor Presidente, 

Solicitamos autorização para publicaçao nos jornais MINAS GERAIS e O TEMPO do resultado do 
julgamento das propostas de preços da Concorrência 05/07, nos seguintes termos: 

RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS 
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. 
LOTE 1 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior 
Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
2° lugar: — Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa 
Mello S/A 
Proposta desclassificada: 
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz 
Gaivão S/A 
Motivo: Na forma do item 7.10 por descumprimento do item 7.3 "d" do Edital. 
LOTE 2 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e 
Construtora Queiroz Gaivão S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa 
Mello S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e 
Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
LOTE 3 
1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A 
2° lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz Gaivão S/A 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e 
Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
Belo Horizonte, 14 de novembro de 2007. 
Comissão Especial de Licitação 

Atenciosago 

41 
1 

SUELY IZ J.  C RREA LIMA 
Presidente Comissão Especial de Licitação 
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Untitled Document 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Elias Guimarães [egj@cetestminas.com.br] 

Enviado em: quarta-feira, 14 de novembro de 2007 09:39 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: ATA DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E STATUS DO PROCESSO REF 
CONCORRÊNCIA 05/2007 - CENTRO ADMINISTRATIVO 

Prezados senhores: 

Solicitamos nos enviar a Ata referente a habilitação das empresas para a concorrência 05/2007 e o status 
atual da referenciada. 

4) Atenciosamente 

14,  die> CETEST 
, . 	_ 	, O I AU 	 .,0 N. '4re, vro:t 

Elias Guimarães Jorge 
55 31 2112-1050 
55 31 9737-0692 
egj@cetestminas.com.br  
www.cetestminas.com.br  

• 

19/11/2007 
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Untitled Document 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: segunda-feira, 19 de novembro de 2007 09:13 

Para: 	Suely Izabel Correa Lima 

Assunto: ENC: ATA DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E STATUS DO PROCESSO REF 
CONCORRÊNCIA 05/2007 - CENTRO ADMINISTRATIVO 

De: Elias Guimarães [mailto:egj@cetestminas.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 14 de novembro de 2007 09:39 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: ATA DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E STATUS DO PROCESSO REF CONCORRÊNCIA 05/2007 - 
CENTRO ADMINISTRATIVO • 
Prezados senhores: 

Solicitamos nos enviar a Ata referente a habilitação das empresas para a concorrência 05/2007 e o status 
atual da referenciada. 

Atenciosamente 

411r CE  
t liet r t. §1, é5;.4 

Elias Guimarães Jorge 
55 31 2112-1050 
55 31 9737-0692 

•
egi@cetestminas.com.br  
www.cetestminas.com.br  

26/11/2007 
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• CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2007 08:17 
Para: 	'egj@cetestminas.com.br' 
Assunto: ATA DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E STATUS DO PROCESSO REF 

CONCORRÊNCIA 05/2007 - CENTRO ADMINISTRATIVO 
Prioridade: Alta 

Prezado Senhor: 

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: quarta-feira, 14 de novembro de 2007 09:39 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: ATA DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E STATUS DO PROCESSO REF CONCORRÊNCIA 05/2007 - 
CENTRO ADMINISTRATIVO 

Prezados senhores: 

Solicitamos nos enviar a Ata referente a habilitação das empresas para a concorrência 05/2007 e o status 
atual da referenciada. 

010 Atenciosamente 

• 

Olgriniff CETEST 
Én1T,C.SI 41M ' ,ttvrer 

Elias Guimarães Jorge 
55 31 2112-1050 
55 31 9737-0692 
egj@cetestminas.com.br  
www.cetestminas.com.br  

26/11/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
• 
be: 
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 HABILITAÇÂO E STATUS DO PROCESSO REF 
CONCORRÊNCIA 05/2007 - CENTRO ADMINISTRATIVO 

ATT14953.1xt (444 
B) 

Esta 
<egj@cetestminas 

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

Esta confirmação 
22/11/2007 14:03 

verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 

• 

• 

1 
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CODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Económico de ',Unas GersIs 

dr' 

-.; 
' 

ATA DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 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 Habilitadas: 
1. Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa 

Mello S/A 
• 2. Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e 

Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A 
3. Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz 

Gaivão S/A 

PROCEDIMENTOS: 

A Comissão Especial de Licitação procedeu a análise dos documentos apresentados nas propostas 
de preços das licitantes participantes, conforme planilhas de conferência anexas que integram a 
presente ata independentemente de transcrição. 

Foram julgadas as propostas de preço, aferidas sua conformidade com as exigências edilalicias e 
prolatado o seguinte julgamento: 

LOTE 1 

Propostas classificadas: 

1° lugar (vencedora) - Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior 
Trading e Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A — Valor R$ 187.574.250,45 (cento oitenta 
e sete milhões, quinhentos setenta quatro mil, duzentos cinqüenta reais e quarenta cinco centavos) 
2° lugar — Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa 
Mello S/A - Valor R$ 189.472.302,78 

Proposta desclassificada: 
Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora Queiroz 
Gaivão S/A 
Motivo: Na forma do item 7.10 por descumprimento do item 7.3 "d" do Edital por não apresentação 
nas planilhas de serviços e quantidades (em papel e midia eletrônica) da Planilha de Referência para 
Construção do Escritório de Obras, cuja necessidade de apresentação foi reiterada em sede do 
esclarecimento n°. 63 prestado em 31/08/07. 

Ata Cal  nconência 0512007 

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 Demvolvirnento Económico cie Nino Gerais 

ANA LÚCIA GON 

ANA PAULA OU jr"  

LIMA — Presidente 

STA 

LO 
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LOTE 2 
Propostas classificadas: 

1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e 
Construtora Queiroz Gaivão S/A — Valor R$ 367.655.732,05 (trezentos sessenta sete milhões, 
seiscentos cinqüenta cinco mil, setecentos trinta dois reais e cinco centavos) 
2° lugar Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e Construtora Barbosa 
Mello S/A — Valor R$ 369.893.970,35 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e 
Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A - Valor R$ 379.413.100,00 

LOTE 3 
Propostas classificadas:  

1° lugar (vencedora) - Consórcio Construtora Andrade Gutierrez S/A, Via Engenharia S/A e 
Construtora Barbosa Mello S/A — Valor R$ 393.454.830,28 (trezentos noventa três milhões, 
quatrocentos cinqüenta quatro mil, oitocentos e trinta reais e vinte oito centavos) 
2° lugar: Consórcio Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS Ltda e Construtora 
Queiroz Gaivão S/A — Valor R$ 393.686.000,00 
3° lugar: Consórcio Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Mendes Junior Trading e 
Engenharia S/A e Santa Bárbara Engenharia S/A - Valor R$ 408.336.119,99 

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 inicio no dia 20 de novembro de 2007 e termo final às 18 horas do dia 26 de 
novembro de 2007. 
Bel. Horizonte, 14 de novembro de 2007. 

Cot • el  ES 	L DE L 'TACÃO 

2 	 Ata Concorrência 0512007 

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codernig.com.br  
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CONCORRÊNCIA: 0512007 - 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. 
CLASSIFICAÇA0 PROPOSTA DE PREÇOS - CONSORCIOS DE 

EMPRESAS PARTICIPANTES - LOTE 1 
Consórcio Consórcio Consórcio 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS - PROPOSTA DE PREÇOS - 

LOTE 1 ANDRADE GUTIERREZ, 
VIA ENGENHARIA e 

BARBOSA MELO 

NORBERTO 
ODEBRETCH, 

CONSTR. OAS e 
CONST. QUEIROZ 

GALVÃO 

CONST. CAMARGO 
CORREI, MENDES 

JÚNIOR, SANTA 
BÁRBARA 

ENGENHARIA 

7 - ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
7.1.1 — As licitantes deverão apresentar separadamente para cada lote que pretenda 

toda a documentação eidaida para a Proposta de Preços. Participar  
OK OK OK 

7.2 -Todos os documentos do ENVELOPE B deverão estar numerados • 
seqüencialmente, da primeira à Cittima folha, de modo a refletir o seu número exato; 

OK OK OK 

7.2.1 - A eventual falta de numeração, deverá ser suprida pelo representante da 
licitante ou por membro da Comissão de Licitação na seção de 	abertura das 
Propostas.  

OK OK OK 

7.3 -O ENVELOPE B deverá conter todos os elementos a seguir relacionados: 

a) Carta de apresentação da proposta de preço (Modelo Anexo VI);  OK OK OK 

b) Prazo de execução das obras e serviços, em dias consecutivos, que não poderá 
aos seguintes prazos: Lotei: 27 (vinte e sete) meses ser superior  

810 dias 823 dias 810 dias 

c) Preço global em Real (R$) expresso em algarismos e por extenso  OK OK OK 

d)Planilhas de Serviços e Quantidades, com valores monetários, em Real (R$), 
conforme Lista de Serviços e Quantidades fornecida (Anexo IX), em papel e em 
mídia eletrônica (CD-ROM), cujos itens, discriminações, unidades de medição e 
quantidades não poderão ser alterados pelas licitantes, exceto quando devidamente 
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS expedidos pela 
Comissão de Licitação. Em caso de conflito entre as informações constantes no 
documento impresso e aqueles constantes em meio magnético, as primeiras 
prevalecerão sobre as segundas.. 

- planilhas impressas; OK 
Ausente a Plardika do 
Escritório de Obras OK 

- planilhas mldia eletrônica (CD-ROM). OK 
Ausente a Planilha do 
Escritório de Obras OK 

e) Cronograma de implantação ftsico-financeiro, detalhando os marcos contratuais 
principais e os correspondentes eventos com periodicidade de 30 (trinta) dias 
corridos:  

OK OK OK 

f) Cronograma de Eventos de Pagamentos com periodicidade de 30 (trinta) dias 
corridos para:  

OK OK OK 

f.1 ) Cronograma de Pagamentos do LOTE — 1 
f.1.1 —Obras 
Instalação de Canteiro, mobilizações, operação e manutenção do Canteiro e 
desmobilizações; 
Obras Civis de Infra-estrutura; 
Obras Civis do Palácio do Governo; 
Ohra Ciyin do Auditenin- 

OK OK OK 

f.1.2— Equipamentos e Sistemas 
Fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos e sistemas do: 
Palácio do Governo 
Auditório 
Praça Cívica 

OK OK OK 

7.3.1 - A Planilha de Serviços e Quantidades (Anexo IX) consta o item de 
mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e à instalação e do canteiro de 
apoio das obras e serviços, não devendo os custos serem diluídos ou acrescidos nos 
• preços unitários dos outros serviços. 

OK OK OK 

7.3.2 - A licitante apresentará o planejamento de instalação do canteiro de apoio das 
obras e serviços e seu Lav Out de implantação e o local escolhido. • 

OK OK OK 

• 7.3.3 - O escritório de apoio das obras e serviços será de propriedade da 
Contratante e deverá ser construido conforme projeto apresentado no lote 1. 

OK OK OK 

7.3.4 - A Planilha de Serviços e Preços em meio magnético (CD-ROM) deverá ser 
feita com base no programa MS-EXCEL da Microsoft e apresentada pela licitante 
junto com sua Proposta de Preços. 

OK OK OK 

7.10 - A não apresentação ou apresentação incompleta de quaisquer dos itens supra 
implicará a desclassificação do licitante. 

OK Nãoatendido o item 73.d OK 

Preço Ofertado 

Conferência de valores 

R$ 189.472.302,78 

OK 

R$ 188.378.000,00 

OK 

R$ 187.574.250,45 

OK 
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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. 
CLASSIFICAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS - CONSORCIOS DE 

EMPRESAS PARTICIPANTES - LOTE 2 
Consórcio Consórcio Consórcio 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS - PROPOSTA DE PREÇOS - 

LOTE 2 ANDRADE GUTIERREZ, 
VIA ENGENHARIA e 

BARBOSA MELO 

NORBERTO 
ODEBRETCH, 

CONSTR. OAS e 
CONST. QUEIROZ 

GALVÃO 

CONST. CAMARGO 
CORREA, MENDES 

JÚNIOR, SANTA 
BÁRBARA 

ENGENHARIA 

7- ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
7.1.1 —As licitantes deverão apresentar separadamente para cada lote que pretenda 

toda a documentação exigida para a Proposta de Preços. 
OK OK OK 

participar  
7.2 -Todos os documentos do ENVELOPE B deverão estar numerados 
seggencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato; 

OK OK OK 

7.2.1 - A eventual falta de numeração, deverá ser suprida pelo representante da 
licitante ou por membro da Comissão de Licitação na seção de abertura das OK OK OK 

propostas.  
7.3 - O ENVELOPE B deverá conter todos os elementos a seguir relacionados: 

a) Carta de apresentação da proposta de preço (Modelo Anexo VI);  OK OK OK 

b) Prazo de execução das obras e serviços, em dias consecutivos, que não poderá 
superior aos seguintes prazos: Lote 2: 26 (vinte e seis) meses ser  

780 dias 792 dias 780 dias 

c) Preço global em Real (R$) expresso em algarismos e por extenso  OK OK OK 

d)Planilhas de Serviços e Quantidades, com valores monetários, em Real (R$), 
conforme Lista de Serviços e Quantidades fornecida (Anexo IX), em papel e em 
rritclia eletrônica (CD-ROM), cujos itens, discriminações, unidades de medição e 
quantidades não poderão ser alterados pelas licitantes, exceto quando devidamente 
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS expedidos pela 
Comissão de Licitação. Em caso de conflito entre as informações constantes no 
documento impresso e aqueles constantes em meio magnético, as primeiras 
prevalecerão sobre as segundas. 

- planilhas impressas; OK OK OK 

- planilhas mldia eletrônica (CD-ROM). OK OK OK 

e) Cronograma de implantação físico-financeiro, detalhando os marcos contratuais 
principais e os correspondentes eventos com periodicidade de 30 (trinta) dias 
corridos:  

OK OK OK 

f) Cronograma de Eventos de Pagamentos com periodicidade de 30 (trinta) dias 
corridos para:  

OK OK OK 

(.2) Cronograma de Pagamentos do LOTE —2 
f.2.1 —Obras 
Instalação de Canteiro, mobilizações, operação e manutenção do Canteiro e 
desmobilizações; 
Obras Civis da Secretaria Prédio 1 

OK OK OK 

(.2.2 — Equipamentos e Sistemas 
Fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos e sistemas da: 
Secretaria Prédio 1 

OK OK OK 

7.3.1 - A Planilha de Serviços e Quantidades (Anexo IX) consta o item de 
mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e à instalação e do canteiro de 
apoio das obras e serviços, não devendo os custos serem diluídos ou acrescidos nos 
preços unitários dos outros serviços. 

OK OK OK 

7.3.2 - A licitante apresentará o planejamento de instalação do canteiro de apoio das 
obras e serviços e seu Lav Out de implantação e o local escolhido. 

OK OK OK 

7.3.3 - O escritório de apoio das obras e serviços será de propriedade da 
Contratante e deverá ser construído conforme proieto apresentado no lote 1. 

OK OK OK 

7.3.4 - A Planilha de Serviços e Preços em meio magnético (CD-ROM) deverá ser 
feita com base no programa MS-EXCEL da Microsoft e apresentada pela licitante 
iunto com sua Proposta de Preços. 

OK OK OK 

7.10 - A não apresentação ou apresentação incompleta de quaisquer dos itens supra 
implicará a desclassificação do licitante. 

OK OK OK 

Preço Ofertado 

Conferência de valores 

R$ 369.893.970,35 

OK 

R$ 367.655.732,05 

OK 

R$ 379.413.100,00 

OK 
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CONCORRÊNCIA: 0512007 - 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. 
CLASSIPICAÇAO PROPOSTA DE PREÇOS - CONSORCIOS DE 

EMPRESAS PARTICIPANTES - LOTES 
Consórcio Consórcio Consórcio 

EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS - PROPOSTA DE PREÇOS - 

LOTE 3 ANDRADE GUTIERREZ, 
VIA ENGENHARIA e 

BARBOSA MELO 

NORBERTO 
ODEEIRETCH, 

CONSTR. OAS e 
CONST. QUEIROZ 

GAIVÃO 

CONST. CAMARGO 
CORREJk, MENDES 

JÚNIOR, SANTA 
BÁRBARA 

ENGENHARIA 

7 - ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
7.1.1 — As licitantes deverão apresentar separadamente para cada lote que pretenda 
participar toda a documentação exiaida para a Proposta de Preços. 

OK OK OK 

7.2 -Todos os documentos do ENVELOPE B deverão estar numerados 
seqüencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato; 

OK OK OK 

7.2.1 - A eventual falta de numeração, deverá ser suprida pelo representante da 
licitante ou por membro da Comissão de Licitação na seção de abertura das 
propostas. 

OK OK OK 

7.3 - O ENVELOPE 13 deverá conter todos os elementos a seguir relacionados: 

a) Carta de apresentação da proposta de preço (Modelo Anexo VI); OK OK OK 

b) Prazo de execução das obras e serviços, em dias consecutivos, que não poderá 
ser superior aos seguintes prazos: Lote 2: 26 (vinte e seis) meses 

750 dias 762 dias 750 dias 

c) Preço global em Real (R$) expresso em algarismos e por extenso OK OK OK 

d)Planilhas de Serviços e Quantidades, com valores monetários, em Real (R$), 
conforme Lista de Serviços e Quantidades ("Ma (Anexo IX), em papel e em 
mídia eletrônica (CD-ROM), cujos itens, discriminações, unidades de medição e 
quantidades não poderão ser alterados pelas licitantes, exceto quando devidamente 
estabelecido em ERRATA &ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS expedidas pela 
Comissão de Licitação. Em caso de conflito entre as informações constantes no 
documento impresso e aqueles constantes em meio magnético, as primeiras 
prevalecerão sobre as segundas. 

- planilhas impressas; OK OK OK 

- planilhas mídia eletrônica (CD-ROM). OK OK OK 

e) Cronograma de implantação físico-financeiro, detalhando os marcos contratuais 
principais e os correspondentes eventos com periodicidade de 30 (trinta) dias 
corridos: 

OK OK OK 

f) Cronograma de Eventos de Pagamentos cem periodicidade de 30 (trinta) dias 
corridos para: 

OK OK OK 

f.3) Cronograma de Pagamentos do LOTE —3 
f.3.1 —Obras 
Instalação de Canteiro, mobilizações, operação e manutenção do Canteiro e 
desmobilizações; 
Obras Civis da Secretaria prédio 2 
Obras Civis do Prédio de Convivência 

OK OK OK 

f.3.2 — Equipamentos e Sistemas 
Fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos e sistemas da: 
Secretaria Prédio 2 
Prédio da Convivência 

OK OK OK 

7.3.1 - A Planilha de Serviços e Quantidades (Anexo IX) consta o item de 
mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e à instalação e do canteiro de 
apoio das obras e serviços, não devendo os custos serem diluldos ou acrescidos nos 
preços unitários do 

OK OK OK 

7.3.2 - A licitante apresentará o planejamento de instalação do canteiro de apoio das 
obras e serviços e seu Lav Out de implantacão e o local escolhido. 

OK OK OK 

7.3.3 - O escritório de apoio das obras e serviços será de propriedade da 
Contratante e deverá ser construído conforme projeto apresentado no lote 1. 

OK OK OK 

7.3.4 - A Planilha de Serviços e Preços em meio magnético (CD-ROM) deverá ser 
feita com base no programa MS-EXCEL da Microsoft e apresentada pela licitante 
iunto com sua Proposta de Precos. 

OK OK OK 

7.10 - A não apresentação ou apresentação incompleta de quaisquer dos itens supra 
implicará a desclassificação do licitante. 

OK OK OK 

Preço Ofertado 

Conferencia de valores 

R$ 393.454.830,28 

OK 

R$ 393.686.000,00 

OK 

R$ 408.336.119,99 

OK 
....-- 	ii 
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. iCCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minn Gerais 

ATA DE CONTINUIDADE DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE PROPOSTAS 
DE PREÇOS EM PROCESSO LICITATÓRIO INICIADA EM 31.10.07 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Licitação para contratação, em regime de empreitada por preço global, da 
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

REUNIÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS: 
Data: 12.11.2007 continuidade da sessão pública suspensa no dia 31.10.2007 
Horário: 14 horas 
Convocação publicada em 10.11.2007 no jornal MINAS GERAIS e O TEMPO 

EMPRESAS HABILITADAS: 

Via Engenharia S/A 
CONSÓRCIO 	Construtora Andrade Gutierrez S/A 

Construtora Barbosa Mello S/A 

Construtora Norberto Odebrecht S/A 
Construtora OAS Ltda CONSÓRCIO Construtora Queiroz Gaivão S/A 

Santa Bárbara Engenharia S/A 
CONSÓRCIO 	Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A 

Construções e Comércio Camargo Correa S/A 

PROCEDIMENTOS: 
Inicialmente a Presidente da Comissão Especial de Licitação abriu a sessão pública e 
esclareceu a todos os presentes que a presente sessão é continuidade da iniciada em 
31.10.2007 e suspensa por ato da Comissão em decorrência do recebimento de ordem 
judicial expedida pelo juízo do Plantão de Habeas Corpus e medidas urgentes de Belo 
Horizonte, prolatada a favor do Consórcio Construcap CCPS Engenharia e Comércio 
S/A, Construtora Ferreira Guedes S/A e Convap Engenharia e Construções Ltda, em 
sede de Mandado de Segurança com pedido liminar. 
A Presidente informou aos presentes que a referida ordem judicial referida, que foi 
expedida no processo que recebeu o número 0024.07.772.705-5 corrente perante a 3a  
Vara da •Fazenda, está suspensa em decorrência do efeito suspensivo conferido ao 
Agravo de Instrumento interposto pela CODEMIG perante a 4a Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, processo 1.0024.07.772.705-5/001, conforme despacho 
prolatado pelo Relator Desembargador Relator Dárc e• • @ardi Mendes. 

Rua Aimorés, 1697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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LCCODEMIG 
Companhia de DesenvoMmento Econdmito de Minas Gerais 

Diante do exposto, foi informado aos participantes que o processo licitatório segue seu 
curso normal com a abertura das propostas de preços das licitantes habilitadas 
administrativamente, cujo procedimento obedecerá a previsão integrante do edital 
licitatório, procedendo às orientações da seqüência dos atos que serão praticados na 
sessão pública. 

Após conferida a inviolabilidade, foram abertos os envelopes de Preços das licitantes 
participantes habilitadas, com imediata leitura dos valores propostos por cada 
proponente para cada lote, após o devido esclarecimento de que o preço ofertado será 
objeto de julgamento, na forma da lei e do edital, podendo vir a ser desclassificado. 
Os documentos foram rubricados pela Comissão Especial de Licitação e pelos 
representantes indicados pelos licitantes presentes: José Eduardo Amorim de Almeida 
da Construtora Norberto Odebrecht S/A e Cristiana Bahia Galante Boson da Construtora 
Andrade Gutierrez S/A. 

Ao final, após a leitura da presente ata, foi comunicado aos licitantes participantes que a 
Comissão Especial de Licitação procederá, internamente, o julgamento da proposta de 
preço dos participantes, cujo resultado será publicado no órgão oficial do Estado "Minas 
Gerais" e comunicado aos interessados via fax, após o que os autos ficarão com vista 
franqueada pelo prazo legal para interposição de recurso. 
A presente ata será assinada pela Comissão e pelos representantes das licitantes 
presentes e dela faz parte a lista de presença assinada. 
As 15:30 horas foi encerrada a sessão. 
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2007. 

Rua Aimorês, 1.697 - Lourdes - Belo Hoiizonte - MG 

CEP 	30140-071 - Te I.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG . 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 
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GOVERNO 
 MINAS GERAIS 	LICITANTES DA CONCORRÊNCIA 05/07 - CENTRO ADMINISTRATIVO DE MG - CAMG 

DO ESTADO 	 LCCODEMIG LISTA DE PRESENÇA - ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS - 12/11/2007 
N° EMPRESA REPRESENTANTE ASSINATURA 
1 Construtora Andrade Gutierrez S.A. C rt e+ to no 	--. 	. 	G <>I c: v--t 4 e 	--c:)::),-) cdc-&. 	

_ .7---,,,, 

2 Construtora Barbosa Mello S.A. .‘2,7-,~4., 	<d) 	KZ -..el,.--/s.1 9'54(4, d _...á„,_,,i- 	_e, 

3 Via Engenharia S.A. fi,  
, 1 il e'  f/aE-U.Df 

4 Construtora Norberto Odebrecht S.A. 
NYnO ( /sYr7 CÁ ili)rn et(j /7 

5 e--  Construtora OAS Ltda  cia\-s 	cosi-4 `%i_c_Ke4 
Construtora Queiroz Gaivão S. A. 

\

6 
I 

7 Construções e Com. Camargo Corrêa S. A. .,tx~1  ,w....  Us\?\V' 	k  
8 Mendes Júnior Trading e Eng. S.A. 

A 
... 

9 Santa Barbara Engenharia S.A. 
( "AIGV1&-i,Y/i0 5-ád a 	 (---merr- 
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ÁL, NAS GERAIS 

---, 

GovERNT; 
DO ESTADO 	 iCIODEMIG 	. 

LISTA DE PRESENÇA DA SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS REALIZADA NO DIA 12.11.07 às 
14 horas - CONCORRÊNCIA 05/2007 

Objeto: Contratação para 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. 

N° Empresa / Instituição Nome representante Assinatura 

1  Cor) c-iy- C., 4-ove, 	Andrade Gi .1- t orre3 Cr t s4-10,-,-, 	3. G40/4e. --boso,--)  - 	 -  
2 , I 	, 
3 17,4-urr e-fr<o 	P/ 	 ykti--t--L_ .-7 	..)-x./d7C-=--S 	ÇfC,A./2-Di- 	WAtE)/At 	&""7-‘, aLur, 
4 lUifu: K_an, C,t /\  C k) 0 

I 
i 	 

5  on 470 rd 10( 	o ( -1,$) (-20', líech s_ •- Éd-u_a(d3 	(,),1,2 	1 147' driz-kr", 
6 C,C) 	AN 	mr éor). • L' -?-  si/ 1,--mt .40,. 	-4.c. 	76, . &DA> StGeS  
7 ,25 	,,,,,,e,,,,—__,,....7,), .77 cr- ‘ lir -É"-r7 É 1 ,--?,-) 	(2-£/ 

8 y 	-qk 	Ri25 ,,Ç Â 4 I'ei_o_c „ ---jej.ijá ebo 2" 	1 xtewp465  
,---) 9 14-:- N2'5.r 	Ls 	‘ -D A_ 4 - , 	.fiN`N; 	'• r?/% "mgr 

10 00^JsTRoro RA 04s-  Cr- NI, E z- ‘ AS 	fteUick.ce.A Qc>5771 ,p4  I 
11 et, 	ir ,i1 	 c. 	'4u-e rç-z- 	a v-,-z 	- 4( 4,1-  o o: e. 	et 	0 )1 /4,1- ,ra_ 	Ai,___ I ,I 
12  
13 CL_53":5--,e._ ------- e.-N-,, 	ç)-c, 	-,);---,---x o ,t.:k 	--,-----2-t  , k__\ o 

/ 
14 &D.Z42, 8 -2;(.3Du..- 	-t--. s  . 	A - 'arY\Zrtz 	ç,= 1U .1 ___________> 

- '... 
15 CDOE ril IsG Lofe,..y Grzrc(k>, 

 ,, .:-. 
16 CO3C "1 (' G- tft? VA.-n 	11à1 e 
17  
18 -..0A-tece_-_-,1-0  

l ' 19 ~1--) L ,-,Q...íb 	- 	Lei P AWAL 
20 73 e /-rt - ,7----e2fuo  
21 (..0Cívx. \ Ck )4 )v-ttkd  Sb,S--c 	0}-4 0.1i/.1 /4:, 	de 
22  M 2,uda..4"2j7L, 10 CM", f,P,,P,O,,, 114 ci f; 4^-1 	da, bitN., 

Página 1 	 Lista de Presença 



1 

• 



LISTA 

I. 41111\,IMINAS GERAIS 

DA PROPOSTA DE PREÇOS 
- CONCORRÊNCIA 05/2007 

ICCODEMIG 
NO DIA 12.11.07 às 

GOVERNO DO ~DO 
DE PRESENÇA DA SESSÃO DE ABERTURA 

14 horas 
REALIZADA 

Objeto: Contratação para 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. 

N° Empresa / Instituição Nome representante Assinatura 

23 C911? Cl~ : (A)`C.  7 4 	Mal,f1; 2A.  pOtAll1/40,1‘ .(,, .' 11 9 

24 ..-.%:',P.---e( .5 fG-/ -22: 	(5 /3(---0 .'-5 Áfr  • 
25 e/o.,e_.4_,--- j 12.0c, 6 	‘tio,.  

1 

z0 
_ 26 ..5e-  C. 	15.e: 	1J Joultno.\0 erointrc 54vihmQçyk 605,04i piNi,  

27 .5.7zcCil4 
esis,OR.p 

28 coafri.-7, ‘-- /ir o ^-, 	. t • N." . 0,, t' x "" .1 

29 Alggu G 	gil-~ bilecf"2 
. 

30 
AkkirWGpt)-6.1MQ'ê, 
bkito si) 	com&gc to 

31 
32 32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
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Implantação do Centro Admunstraturtr-- 
do Estado de Minas Gerais 

oncorrência: 05/2007 - Processo Interno: 265/07  
ICCODEPAIG 

Corrponhk. de Desenvolviam. Etontako de Mim Ganis 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG 

Rua dos aimorés, 1697.- Bairro de Lourdes 
Belo Horizonte/BH 

ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS.: LOTE 1 

CONCORRÊNCIA: 05/07 

LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 
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. 

ME DO LICITANTE: CONSÓRCIO CAMARGO CORRÊA/MENDES JÚNIOR/SANTA BÁRBe4 

ENDEREÇO DO LICITANTE: Rua Funchal, 160 - Vila Olímpia - São Paulo 
TELEFONE/FAX: Tel:(011) 3841-5511 Fax: (11) 38415126 
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Implantação do Centro Administrativo? 
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MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 

NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GE. 
CONSORCIO 
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(T) queiroz goiva 
CONSTRUÇÃO 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

Envelope de Proposta de Preços - B 
LOTE 1 

INFRA-ESTRUTURA, PALÁCIO DO GOVERNO E AUDITÓRIO 

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 Implantação do 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

    

14(;)C9DEMIG 

 

A4EOVEjlirs  

    

Nome do Licitante: Consórcio CNO/OAS/QG 

Endereço do Licitante: Avenida Álvares Cabral, 1777/19° Andar - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG 

Telefone/fax: 031 -3516-1 601 / 3516-1675 





CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GE. 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

CONSÓRCIO 

  

(71-, queiroz galváo 
CONSTRUÇÃO 

Envelope de Proposta de Preços - B 
LOTE 2 

SECRETARIA PRÉDIO 1 
o 	 

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 Implantação do 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
ICC9DEMIG GOVERNO 
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Nome do Licitante: Consórcio CNO/OAS/QG 

Endereço do Licitante: Avenida Álvares Cabral, 1777/19°Andar - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG 

Telefone/fax: 031-3516-1601 / 3516-1675 



• 

• 



CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERI% 
	 CONSÓRCIO 
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Engenharia e Construção (7) queiroz gaivão 

CONSTIMOW 

Envelope de Proposta de Preços - B 
LOTE 3 

SECRETARIA PRÉDIO 2 E CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

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 Implantação do 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
iCOpDEMIG 
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Nome do Licitante: Consórcio CNO/OAS/QG 

Endereço do Licitante: Avenida Álvares Cabral, 1777/19° Andar - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG 

Telefone/fax: 031-3516-1601 / 3516-1675 





CENTRO ADMINISTRATIVO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

ANDRADE 
GUTIERREZ via 

engenharia sa 
BARBOSRA  
MELLO 

Construtora Andrade Gutierrez S/A 

À Comissão Especial de Licitação 
Rua dos Aimorés, 1697- Bairro de Lurdes - Belo Horizonte - MG 

LCCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

MINAS GERAIS 
GOVERNO DO ESTADO 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 
PROCESSO INTERNO: 265/07 

Licitação para contrataç o 
de Empresa para Execuça 
das Obras e Serviços 
Engenharia, inclus 
Fornecimento, Monta 
e Instalação de Equipame 
e Sistemas Necessários 
para a implantação dor, 

"strativo do Estado de Minas Geraii Centí 

Av. do Contorno, 8.123- CEP 30110-910 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG 
Tel.: (31) 3290 6640 - Fax: (31) 3290 6659 - Mário Sérgio M. Guedes 
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CENTRO ADMINISTRATIV0p0 
ESTAZD-0 DE MINAS GERAIS 

A Comissão Especial de Licitação 
, 	  

Rua dos Aimorés, 1697- Bairro de Lurdes - Belo Horizonte - MG 

CODEMIG MINAS GERAIS 
GOVERNO DO ESTADO Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

CONCORRÉNuA: 05/2007 
PROCESSO INTERNO: 265/07 
Licitação para contratação 
de Empresa para Execução 
das Obras e Serviços de 
Engenharia, inclusive 
Fornecimento, Montagem 
e Instalação de Equipamentos 
e Sistemas Necessários 
para a implantação do 

Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

CONSÓRCIO: 

ANDRADE 
GUTIERREZ 

 

Construtora Andrade Gutierrez SIA 

vengenglihaaria  sa 	
0 iliEtiFA  e 

Av. do Contorno, 8.123 - CEP 30110-910 Cidade Jardim.- Belo Horizonte - MG 
Tel.: (31) 3290 6640 - Fax: (31) 3290 6659 - Mário Sérgio M. Guedes 
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Comissão Especial de Licitação 
Rua dos Aimorés, 1697 - Bairro de Lurdes - Belo Horizonte - MG 

A MINAS GERAIS 
GOVERNO DO ESTADO 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 
PROCESSO INTERNO: 265/07 
Licitação para contratação 
de Empresa para Execução 
das Obras e Serviços de 
Engenharia, inclusive 
Fornecimento, Montagem 
e Instalação de Equipamentos 
e Sistemas Necessários 
para a implantação do 

Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

CENTRO ADMINISTRATIV_Op0 
ESTA-D-0 DE MINAS GERAIS 

ANDRADE 
GUTIERREZ 

CONSÓRCIO: 

El vengeninhaaria  sa 	
10 inikirgsRAA  

Construtora Andrade Gutierrez SIA 

Av. do Contorno, 8.123 - CEP 30110-910 - Cidade Jardim- Belo Horizonte - MG 
Tel.: (31) 3290 6640 - Fax: (31) 3290 6659 - Mário Sérgio M. Guedes 

CODEMIG 
Companhia de DesenvoMmento Econômico de Minas Gerais 
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FAIT ANDRADE 
GUTIERREZ 

Construtora Andrade Gutierrez SIA 
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À Comissão Especial de Licitação 
Rua dos Aimorés, 1697- Bairro de Lurdes - Belo Horizonte - MG 

 

 

A MINAS GERAIS 
GOVERNO DO ESTADO  

CONCORRÊNCIA: 05/2007 
PROCESSO INTERNO: 265/07 
Licitação para contratação 
de Empresa para Execução 
das Obras e Serviços de 
Engenharia, inclusive 
Fornecimento, Montagem 
e Instalação de Equipamentos 
e Sistemas Necessários 
para a implantação do 

Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 

LCCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

 

CENTRO ADMINISTRATIVO.D0 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

E engenharia sa 
via COTUTORA 

BARBOSA 
MELLO 

Av. do Contorno, 8.123 - CEP 30110-910 - Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG 
Tel.: (31) 3290 6640 - Fax: (31) 3290 6659 - Mário Sérgio M. Guedes 
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