
	

: 	. 

	

, 
I 	

CODEMIG 
	

PROCESSO INTERNO: 265/07 

1, 
• NViigkilUttde de Licitação: CONCORRÊNCIA 05/07 

afj,ktor Lidtação para contratação , em regime de empreitada por 
, 	;.Fártna gibbál, da execução das obras e serviços de engenharia, 

duMve fornecimento, montagein e instalação de equipamente e 
• :$.1s1,42rnas necessáriOS para a implantação do Centro 

Administrativo do Estado de Mines Gerais. 
1 too:teúdo: , 1 : 	Esclarecimento n° 05/07 ê Arquivos Técnicos 

'•I 1 /431.08.2007 

10.} 



Édbs20,(Ã,Q0 	05 v 
4irÁ42 I-C4~) - C),, CODEMIG 

Companhia de Deurrolvirnento Económico de Ib., Geral, 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — 
CODEMIG 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Licitação para contratação, em regime de empreitada por preço global, 
da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a 
implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

ESCLARECIMENTO 19 - PARCIAL 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR SANTA BÁRBARA ENGENHARIA 
LTDA EM 14.08.07 

14. Informar qual é a defasagem para a data de início dos Lotes 1, 2 e 3. 
15. Esclarecer a diferença de prazo de execução das obras, conforme item 

7.3 (b) do edital e os cronogramas físico-financeiros (vol.13) 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
Em resposta às questões 14 e 15: 
O prazo da letra "b" do item 7.3 é de execução das obras e serviços. O prazo da 
cláusula sétima é de vigência do contrato e consigna o maior prazo dos três lotes 
que será ajustado a cada contrato. Os prazos dos cronogramas também é o de 
execução e declina o momento da ordem de serviço de cada lote que será 
diferenciada com previsão de que todos os contratos se encerrarão no mesmo 
mês. 

ESCLARECIMENTO 27- PARCIAL 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
CAMARGO CORREA S.A EM 16.08.07 
1 a 8 já respondidas 

9 - Porque não estão considerados na planilha de arquitetura do auditório os 
vasos sanitáàos e válvulas de descargas que não são do sistema a vácuo? 

10 - Qual o acabamento a ser empregados nos registros de gaveta e pressão dos 
banheiros de todos os prédios? 

11 — Os metais dos lavatórios, cubas e mictórios devem ser considerados na 
planilha de arquitetura junto com respectivas peças? 

12 já respondida 
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EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

9. Os vasos e válvulas de descarga do auditório deverão ser considerados. 

10. Ver Memorial Descritivo da Arquitetura: 
item 12— Equipamentos Sanitários — página 23 e 24. 

11. Sim, deverão ser considerados todos os metais necessários e especificados 
no Memorial Descritivo da Arquitetura. 

ESCLARECIMENTO 37 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUTORA ANDRADE 
GUTIERREZ S.A EM 20.08.07 

• 
1. Analisando a documentação técnica de acabamentos, notamos que 

existem diversas especificações para o item parede de gesso, no 
entanto, as mesmas estão diferenciadas na planilha de quantidades 
somente pela sua espessura, não levando em conta sua real 
especificidade. Entendemos que, o que está descrito em planilha é a 
especificação que deve ser considerada em nosso orçamento. Está 
correto o nosso entendimento? 

• 
2. Nos itens de planilha referentes aos revestimentos de piso, notamos 

que existem incompatibilidades entre o que está referenciado na 
especificação técnica no item Piso em Tapete, uma vez que sobre o 
piso elevado estruturado, não se justifica o uso de tapete em rolo, 
perdendo desse modo toda a flexibilidade que o mesmo proporciona. 
Entendemos que devemos considerar para esse item, carpete em 
placas, nas mesmas especificações encontradas para o de rolo. Está 
correto o nosso entendimento? 

3. Nas especificações de arquitetura e acabamento no item referente a 
persianas entre vidros está discriminado o seguinte: 

Nas áreas de vão luz das fachadas os vidros duplos 
possuirão persianas orientáveis entre vidros para 
auxílio no controle térmico e controle de luminosidade. 
As lâminas da persiana possuem largura de 12,5 mm, 
com câmara de 20 mm, permitindo movimento de 
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orientação. Há opção de substituição, a qualquer 
momento, do acionamento manual (haste flexível)  
por motorização, a qual pode ser operada à  
distância, por interruptor ou telecomando (controle 
remoto), um único controle remoto pode operar 
diversas persianas, individualmente ou em grupos. 
A pintura das lâminas deverá ser no fogging, o que 
garante que pigmentos e solventes utilizados na pintura 
das lâminas não evaporem, com isso elimina-se o risco 
de turvar ou embaçar o lado interno dos vidros, mesmo 
quando o sistema é submetido a temperaturas 
elevadas. O acionamento deve ter por base a 
transferência do movimento através de transmissão 
magnética por imãs rotativos coaxiais, um do lado 
interno da câmara e outro posicionado do lado 
externo, sobre o vidro. O movimento se dá por ação 
do campo magnético através do vidro, sem 
perfurações. A ausência de perfurações na câmara 
é garantia de sua permanente estangueidade.  

a. Estamos entendendo que o orçamento básico já deverá 

prever que estas persianas tenham acionamento motorizado. 

Está correto o nosso entendimento? 

b. Solicitamos ainda a indicação dos locais onde a substituição 

do mecanismo de acionamento das persianas entre vidros de 

manual para motorizado com acionamento por controle 

remoto poderá ocorrer para que possamos elaborar 
orçamento com maior precisão 

4. Na planilha de orçamento das Secretarias 1 e 2 constam os serviços de Painéis 
de Madeira, porém não existe qualquer referencia desses painéis nas 
especificações técnicas. 	Solicitamos documentação técnica que permita o 
orçamento dos itens de planilha Painéis de Madeira. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. Não, deverá ser seguida a orientação do Memorial Descritivo da Arquitetura 
no que se refere a paredes de gesso, sendo também respeitadas as espessuras 
indicadas no Projeto Executivo de Arquitetura. 

2. Sim 
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3. (Itens a e b) - No orçamento está previsto acionamento manual e só esta 
possibilidade deve ser considerada. 

4. Os painéis de madeira estão no desenho D311. A indicação do 
folheado em madeira será definida posteriormente pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer. 

ESCLARECIMENTO 38  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR TECNO ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA EM 20.08.07 
"1) Gostaria que enviasse para a Tecno por e-mail, os projetos citados abaixo, 
pois não estamos conseguindo visualizar no computador, pois ocorre um erro 
impossibilitando a abertura do arquivo. Os arquivos são 
CD do LOTE 3 e CD do LOTEI 

BHCAMG EXEELE 1053-1069-R1-A1.pdf (projetos de elétrica do lote 
3) 
BHCAMGEXETEL 	3015-3054-R1-A0.pdf( 	projeto 	de 
telecomunicação Secretaria 2-lote3) 
BHCAMPG EXESPD 3003a-3009-RO.A0.pdf(projeto de SPDA-lote 3) 
BHCAMGEXEELE 1053-1069 R1-A1.pdf (prédio do palácio — 
instalações elétricas do lote 1) 

As questões numero 02 e 03 se refere aos painéis/cubículos de média tensão: 

2. O uso de relé de arco em painéis de média tensão, não é comumente utilizado 
para instalações com corrente de curto-circuito menores que 31,5 KA. O uso 
destes equipamentos é recomendado em casos onde a corrente de curto-circuito 
mais elevada pode causar sérios danos à instalação. Resultando em danos 
materiais e financeiros gravíssimos decorrentes da alta força de destruição de 
uma corrente de curto-circuito elevada. Além disso, todos os painéis e saídas com 
seccionadora estão protegidas contra falhas de sobrecorrente, funções 50/51, seja 
através de relés de proteção digital ou fusíveis. Como este não é o caso de uma 
elevada corrente de curto-circuito, gostaríamos de confirmar se é necessário 

• considerar relés de arco em todos os painéis e em todos os cubículos de média 
tensão. 

3. O sistema de digitalização, sistema supervisório e software de parametrização e 
análises são utilizados em indústrias que possuem um corpo permanente de 
manutenção, instalação e gerenciamento de toda a instalação elétrica. 
Gostaríamos de saber se existirá uma sala elétrica para controle remoto do status 
de todos os painéis de média tensão no CAMG. Caso não exista a sala, o sistema 
de digitalização, sistema supervisório e software de análises não se fazem 
necessários. Favor confirmar se é realmente necessário considerar o fornecimento 
do sistema e softwares supracitados. 
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4. Favor confirmar se é realmente necessário considerar o fornecimento de 
fusíveis primários para os transformadores de potencial. 

5. Os projetos de SDAI e Automação não constam a distribuição dos cabos, os 
diâmetros dos eletrodutos e as dimensões das eletrocalhas. Gostaríamos de saber 
se consta revisão dos projetos citados com os dados que estão faltando. Em caso 
de resposta negativa o que devemos considerar? 

6. Existe algum projeto que mostre a subestação principal ou implantação das 
instalações elétricas? Encontramos dificuldade em identificar a alimentação 
partindo da Subestação Principal até as outras subestações. Verificar o projeto 
Unifilar BHCAMG EXE EMT 8040/8040-R1.pdf. Neste projeto nos mostra quais 
cabos deverão alimentar cada uma das subestações partindo da Principal, mas a 
distância não. Como proceder a esta questão. 

7. Os transformadores a seco deverão ser padrão Cemig, desta forma 
gostaríamos que esclarecessem os seguintes pontos técnicos como: - utilização 
de terminais plug-in, - perdas reduzidas, quais? — Quais Tap's? 

8. O projeto BHCAMG EXE TEL 3041.3054-R1-A0.pdf para Cabeamento 
Estruturado do Lote 3 existe. Caso positivo enviar. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. O arquivo citado, BHCAMG-EXE-ELE-1053-1069-R1-A1.pdf, não existe. 
O arquivo BHCAMG-EXE-EL-3015-3054-R1-A0.pdf foi enviado anteriormente. 
O arquivo BHCAMPG-EXE-SPD-3003a-3009-RO.A0.pdf será enviado. 
O arquivo BHCAMG-EXE-ELE-1053-1069 R1-A1.pdf será enviado. 

2. Considerar fornecimento deste relé. Nível de Icc em 13,8 kV poderá ser 
modificado em função das condições de fornecimento pela CEMIG. 

3. Sim, existirá uma sala elétrica e será necessário sistema supervisório. 

4. Sim. Será necessário. 

5. Condutores de SDAI estão indicados nos formatos com diagramas verticais. 
Para Sistemas de Automação predial, nas redes horizontais, deverão ser 
previstos condutores 3x1,0mm2/750V para redes MODBUS e 2x0,75mm2  para 
redes de 1/0. Para as interligações verticais os sistemas de automação usam a 
infra-estrutura prevista no projeto de cabeamento estruturado. 

6. A subestação principal não é escopo desta licitação. 

7. a - Utilizações de terminais plug in conforme detalhamento em projeto: 

5 

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

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



• 



CODEMIG 
Companhia de Desemolimento Econteke de Ninas Gerai. 

MT por terminal a compressão em barra de cobre - 01 furo/BT por terminais 
contrapostos a compressão em barra de cobre - 02 ou 04 furos. Todas as 
conexões são para saída/entrada de cabos pela parte superior; 

b- As perdas a plena carga e a vazio são as nominais para cada tipo/modelo, 
devendo atender exigências da CEMIG, conforme previsto no Memorial 
Descritivo; 

c- Taps conforme previstos no Memorial Descritivo — ver derivações primárias. 

8. O arquivo BHCAMG-EXE-ELE-1053-1069 R1-Ai.pdf deverá ser trocado. 

ESCLARECIMENTO 41  

QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR SCHAHIN ENGENHARIA S/A EM 

•
17.08.07  

"1. Favor fornecer a especificação qual será o tipo de madeira a ser utilizado no 
revestimento dos paineis , item 2.2 da Planilha da Secretaria 2. 

2. Favor fornecer especificação das micropersianas a serem utilizadas no vidro 
duplo das fachadas. 

3. Não identificamos na planilha os serviços abaixo , confirmar se fazem parte da 
proposta: 

. Pintura do corrimão e escada de marinheiro 

.Cimentado ranhurado em rampas do subsolo do Prédio da Secretaria 

.Pintura de faixas e vagas especiais no subsolo do Prédio da Secretaria 

.Enchimento com alvenaria (rampa) - Centro Convivência 

.Tento Mármore - (aparece detalhes da porta PM1) 

.Torneira de uso geral - 
. Forro de gesso curvo da Galeria —" 

• EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. Os painéis de madeira estão no desenho D311. A indicação do folheado em 
madeira será definida posteriormente pelo arquiteto Oscar Niemeyer 

2. A descrição da micropersiana está incluída no item Esquadrias. 

3. A pintura dos corrimãos e escadas de marinheiro está na Planilha de 
Quantidades no item Pintura sobre Superfícies Metálicas; 
A laje de concreto como piso acabado está indicada no projeto Estrutural; 
O enchimento da rampa do Centro de Convivência está indicado no projeto 
Estrutural; 
O tento de mármore foi considerado nas divisórias de mármore; 
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A torneira de uso geral é da Deca ou similar, linha Optima, ref.1154-c com 
arejador; 
O forro de gesso da Galeria está na Planilha de Quantidades no item 
Forro em Placa de Gesso Natura1.4. 

ESCLARECIMENTO 42  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
CAMARGO CORREA S.A 

1- Nas Secretarias, em iluminação e tomadas, faltam legenda de cabos para 
consulta de dimensionamentos. Exemplo do des. 3045/3088. Favor fornecer esta 
legenda. 

2- O diagrama des. 8040/8040 não coincide na capacidade dos transformadores 
da SE-S1.15, com o des. 8019/8040 e com a planilha itens 2.8. Qual é a 
capacidade correta? 

3- No des. 8017/8040 encontramos citação do des. 8028/8040. Não recebemos 
este desenho, ele existe? Se sim, favor enviar. 

4- Os alimentadores de média tensão não coincidem entre os des.8040, 
8015,8017,8019,8021/8040. Qual deve ser considerado? 

5- A subestação SE-PA2 está fora do escopo do lote 2. Está correto nosso 
entendimento? Inclusive a infra-estrutura? 

6- Não foram localizadas as subestações SE-DC e SE-CG3 . Estão fora dos lotes 
1, 2 e 3. Está correto nosso entendimento? 

7- A capacidade de interrupção dos disjuntores das caixas de derivação dos 
barramentos blindados difere entre projeto, planilha e caderno técnico. Favor 
definir. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. As legendas de trechos de condutores-iluminação e de condutores-tomadas 
são 	apresentadas, 	respectivamente, 	nos 	desenhos 
BHCAMG-EXE-ELE-3097-R0.pdf 	e 	BHCAMG-EXE-ELE-3098-R0.pdf 
(arquivos serão enviados). 

2. Considerar transformadores indicados no desenho 8040/8040. 

3. O desenho BHCAMG-EXE-EMT-8028-8040-R1.pdf. será enviado. 

4. Considerar ligações informadas no desenho 8040/8040. 
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5. Sim. O entendimento está correto. 

6. Sim. O entendimento está correto. 

7. As informações solicitadas estão contidas nos desenhos 3001/3088, 
3002/3088, 3003/3088 e 3004/3088 

ESCLARECIMENTO 44 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN 
ENGENHARIA EM 21.08.07 

"1 Na planilha de custo, consta tijolo de bloco cerâmico furado, e há no projeto 
alvenaria do perímetro das escadas que deveriam ser em bloco de concreto, este 
só mencionado no memorial descritivo. Como proceder na composição do custo 
unitário neste caso? 

2.Toda parte de terraplenagem (escavação e reaterro) consta no LOTE 1, no caso 
o subsolo, a escavação será toda feita pelo ganhador do LOTE 1 e somente a 
seguir o ganhador do LOTE 2 e 3 (caso não seja a mesma construtora) poderá 
começar a fundação. Está correto meu entendimento? 
3.Todo reaterro após conclusão do subsolo feito pelo ganhador do LOTE 2 e 3 
será executado pelo ganhador do LOTE 1 até a cota do terreno? 
4.Caso haja necessidade de escoramento para escavação do subsolo, será esta 
contemplada aonde no custo unitário? E de qual LOTE? 
5.Quais serão os limites de canteiro de obra do LOTE 2 e 3 em relação ao LOTE 
1? 
6.No 90  pavimento das Secretarias e no Térreo, consta paisagismo (grama, etc) 
estes não estão contemplados na planilha de custo unitário. Estes estão fora do 
escopo? LOTES 1, 2 e 3? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. As alvenarias das caixas de escadas de incêndio e elevadores poderão ser 
em tijolos cerâmicos ou em blocos de concreto, o que fôr mais conveniente. 

2. Sim, está correto. 

3. Não, os acertos finais no terreno (reaterro e corte, caso necessário), junto às 
edificações, ficarão a cargo dos responsáveis pela implantação das estruturas das 
edificações. 

4. Não serão necessários escoramentos, uma vez que na implantação dos 
subsolos estão indicados taludes para contenção do terrapleno. Eventual 
escoramento considerado necessário, por questões/facilidades construtivas, 
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deverá ter o seu custo considerado no item de serviço mais pertinente, a critério 
da proponente. 

5. A área destinada para implantação dos escritórios de obra, vestiário, refeitórios 
e sanitários de todos os lotes será no local, onde funcionava a pista do 
kartódromo. Quanto às praças de trabalho, as mesmas deverão ser criadas nas 
áreas contíguas às edificações, de forma que não haja conflito entre os lotes. 

6. Não, o paisagismo do pavimento térreo e do 9° pavimento deverá ser 
contemplado nos lotes 2 e 3. 

ESCLARECIMENTO 46  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT S/A de 21.08.07 

A Construtora Norberto Odebrecht S/A interessada em participar da licitação em 
referência, e conforme estabelecido no item 1.7 do edital, solicita os seguintes 
esclarecimentos: 
10. Tendo em vista que nos projetos elétricos dos prédios das Secretarias 1 e 2, 
Palácio, Auditório e Convivência é dito que: "Os bancos de capacitores serão 
dimensionados em projetos específicos" Entendemos que não devemos 
considerá-los no escopo desta licitação. Está correto nosso entendimento? Se 
não, favor especificar 

11. No projeto de automação predial (SAP) das Secretarias 1e 2 favor definir a 
bitola, tipo, formação e rota dos condutores da instrumentação, o diâmetro dos 
eletrodutos, e dimensão das eletrocalhas. 

12. Verificamos nos projetos de instalações elétricas (Tomo 4) e projetos de 
iluminação (Tomo 3) diferenças nos tipos e quantitativos de luminárias. Qual 
devemos adotar? 

• 13. Favor definir o tipo, seção e rota dos condutores do sistema de iluminação de 
emergência das Secretarias 1 e 2, auditório, convivência. 

14 Existirá uma área previamente destinada à implantação dos canteiros de obras 
de cada lote ou, ao contrário, tais áreas serão de livre escolha das contratadas 
(escritórios, área de serviços — concreto, forma, armação, instalações, etc)? 

15 Entendemos que o licitante vencedor de cada lote ou lotes será o responsável 
pela infraestrutura de seu canteiro, porém não está claro quem será o responsável 
pelas áreas adjacentes. Por exemplo: 

a) Quem será o responsável por fazer iluminação provisória e sinalização 
nos acessos a cada lote? 

  

9 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

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

 



• 



CODEMIG 
Companhla de DesetwoMmento Económico ã Ena, Geral, 

16. Nas planilhas de Ar condicionado dos lotes 1 e 2 — Secretarias 1 e 2 — item 
69.11.1 existe um erro de multiplicação. O valor correto é R$ 1.145,82 e não o que 
está nas planilhas que é R$ 167.360,06. Que valor considerar? 

17. Na secretaria 1 o projeto n° 8017/8040 mostra os cabos de alimentação dos 
QGTB's das subestações do 2°, 6° e 100  pavimentos, com as seguintes 
configurações: 

• QGTB 1: 3x1/C#240mm2/F + 3x1/C#240mm2/N 
• QGTB 2: 7x1/C#240mm2/F + 7x1/C#240mm2/N 

Entretanto, os projetos n°s. 3001/3002/3003/3088 das subestações do 2°, 
6° e 100  pavimentos da mesma Secretaria 1 mostram estes mesmos cabos, 
de alimentação dos QGBT's com as seguintes configurações: 

• QGTB 1: 2x1/C#240mm2/F + 2x1/C#240mm2/N 
• QGTB 2: 5x1/C#240mm2/F + 5x1/C#240mm2/N 

Favor esclarecer qual das configurações é a correta. 

18Visto que não há alvenaria de blocos de concreto na planilha, as alvenarias das 
caixas de corrida de elevador e escadas de incêndio serão em bloco cerâmico? 

19Deverá ser considerado selamento de shafts de instalação como proteção 
passiva de incêndio? 

20Posto que já foi esclarecido que o piso elevado deverá ser estruturado tipo 
PISOAG ou similar e não monolítico, o tapete deverá ser em rolo conforme 
especificado, ou em placas? 

21No esclarecimento n° 9, em resposta à Villarta Elevadores, foi definido que o 
fornecimento e instalação dos elevadores não faz parte do escopo, pode-se 
considerar que as aduelas de aço escovado dos seus vãos de porta também 
serão fornecidos pela empresa de elevadores, ou devem ser considerados em 
nosso orçamento? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

10. Sim. Entendimento está correto 

11. Para Sistemas de Automação predial, nas redes horizontais deverão ser 
previstos condutores 3x1,0mm2/750V para redes MODBUS e 2x0,75mm2  para 
redes de 1/0. Para as interligações verticais os sistema de automação usa a infra-
estrutura prevista no projeto de cabeamento estruturado. Eletrocalhas de 
automação na rede horizontal terão dimensões transversais 100mmx100mm . 
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12. Considerar informações do projeto de instalações elétricas 

13. A seção e rota dos condutores de iluminação de emergência das Secretarias 
estão nos desenhos BHCAMG-EXE-ELE-3099-R0.pdf e a BHCAMG-EXE-ELE-
3104-R0.pdf (serão enviados) 

14. A área destinada para implantação dos escritórios de obra, vestiário, refeitórios 
e sanitários de todos os lotes será no local, onde funcionava a pista do 
kartódromo. Quanto às praças de trabalho, as mesmas deverão ser criadas nas 
áreas contíguas às edificações, de forma que não haja conflito entre os lotes. 

15. O responsável pelas áreas adjacentes e pela manutenção das ruas de 
trabalho (acessos) será a empresa vencedora do lote 1. 

16. Os itens 69.11.1 das planilhas de serviços dos lotes 2 e 3 deverão ser 
suprimidos. 

17. Considerar alimentações para os QGBTS conforme desenhos 3001/3002/3003 
e demais folhas dos projetos de instalações elétricas de baixa tensão das 
Secretarias. 

18. As alvenarias das caixas de escadas de incêndio e elevadores poderão ser em 
tijolos cerâmicos ou em blocos de concreto, o que fôr mais conveniente. 

19. O selamento dos shafts de instalações está indicado no projeto de 
Instalações 

20. O piso em tapete deverá ser em placa. 

21. As aduelas de aço escovado dos vãos das portas dos elevadores não fazem 
parte do escopo da obra. 

ESCLARECIMENTO 47  
• QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN 

ENGENHARIA AS EM 15.08.07 
Notamos que toda a parte de movimento de terra será de única responsabilidade 
do vencedor do LOTE 1, inclusive a parte de escavação. 
Gostaríamos de saber se a escavação do subsolo e/ou fundações também estão 
inclusas no LOTE 1 ou se ficarão na responsabilidade dos vencedores do LOTE 
2 e LOTE 3? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

As escavações do subsolo serão de responsabilidade do vencedor do lote 1, 
sendo de responsabilidade dos vencedores dos lotes 1, 2 e 3, os acertos finais no 
terreno (reaterro e corte, caso necessário), junto às edificações. 
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ESCLARECIMENTO 48  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN 
ENGENHARIA AS EM 15.08.07 
na planilha quantitativa das Secretarias, existe um item na família 5.2 - PISOS, 
5.2.3 PISO ELEVADO ESTRUTURA TIPO PISOAG OU EQUIVALENTE, que trata 
o piso elevado como sendo do tipo PISOAG. Já nas especificações das 
secretarias, mais precisamente na página 12, consta que o piso elevado deverá 
ser fabricado pela WERDEN. Qual dos dois pisos deverá ser utilizado? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

Item respondido em esclarecimento anterior. 

ESCLARECIMENTO 51  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR 	CONSTRUCAP-CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A EM 22.08.07 

1. Palácio — Não foi identificado em memorial e ou projetos quais serão 
as peças que terão o concreto e formas descritas abaixo. Como 
proceder: 

- item 3.1.2 — fornecimento e lançamento de concreto estrutural fck D35 mpa com 
adição de, no mínimo, 7% de sílica ativa e adição de fibras de polipropileno 
multifilamentos na proporção de 0,6 kg/m3. 

- item 3.1.8 — fornecimento , colocação e desmoldagem de forma 
curva. 

• 
2. Sistema Ar Condicionado, esclarecer: 

- solicitamos os diagramas de controles e definição das áreas de 
aplicação, porque as informações presentes no memorial descritivo são 
muito abrangentes, não parametrizando de forma específica o sistema de 
controle a ser aplicado. 

- Bloco C — sistema 24 horas do Auditório — A planilha não contempla este 
serviço, devemos incluir? 

3. Estamos aguardando a resposta dos esclarecimentos n's 01/02/03 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. 	- Para adições minerais ao concreto, ver item 3.6 da Especificação Técnica 
das Estruturas de concreto. 

- As formas curvas, obviamente, deverão ser utilizadas nas estruturas 
curvas 	como na parede do prédio do Heliponto anexo ao Palácio, por 
exemplo, e em 	outros itens levantados na planilha de quantidades. 
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2. a - Não foram detalhados diagramas de controle. Ver texto descritivo 	do 

Sistema de Controle e Supervisão no arquivo CAMG-

SISTEMA_CONTROLE_SUPERVISÃO.doc (será enviado). 

b- As unidades split's (operação 24 hs) devem ser incluídas no 
escopo de fornecimento. 

3. Todos os questionamentos estão sendo respondidos pelo presente expediente. 

ESCLARECIMENTO 52  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR EXPENERT TELEMÁTICA LTDA 

1. Prédio do CPD, Co-Geração e de Serviços 
a. As instalações dos Prédios do CPD, Co-Geração e de Serviços 

fazem parte do escopo de fornecimento desse Edital? Caso a 
resposta seja positiva, precisaremos dos projetos executivos para 
elaborarmos o orçamento. 

2. Backbone óptico Externo/Interno 

a. Deverão ser considerados na proposta os backbones ópticos 
externos que interligam o Prédio CPD com os Prédios de Co-
Geração e Serviços? 

b. Caso o Prédio do CPD não faça parte do escopo dessa 
concorrência, será necessário o fornecimento dos equipamentos 
(DIO's, cordões ópticos, etc.) de distribuição do backbone óptico 
para os outros Prédios? 

c. Nas planilhas de materiais, constam apenas cabos ópticos CFO-SM-
12F e CFO-MM-6F, porém nos projetos executivos, também temos o 
cabo de backbone para as secretarias que não está na planilha e 
tem como como descrição CFO-MM-12F. Devemos incluir esse cabo 
como omisso na planilha orçamentária? 

3. Racks Fechados 

a. Tanto na especificação técnica quanto na planilha de materiais, é 
exigido que os Racks tenham grau de proteção IP55 e que possibilite 
uma dissipação de até 500W com gabinete fechado. Segundo os 
fabricantes de racks é impossível um equipamento ter grau de 
proteção IP-55 e possuir ventilação forçada. Segundo informações 
dos fabricantes de Rack com os quais conversamos, é impossível 
manter o grau de proteção IP55 com a instalação de Ventiladores ou 
condicionadores de ar. Entendemos que por se tratar de um 
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ambiente indoor, e que os Racks estarão em salas isoladas sem 
acesso de pessoas não autorizadas, não se faz necessária a 
instalação de Racks com IP55. Nosso entendimento está correto? 

b. Em relação às bases dos Racks, elas serão fixas ou móveis com 
rodízios? A especificação técnica não é clara neste ponto. 

c. A especificação técnica exige para os Racks o TESTE DE 
VIBRAÇÃO E CHOQUE CFE MIL-STD 810 E ETS 300 019-2-2. Isso 
é realmente necessário já que esses testes são utilizados para 
equipamentos de uso militar embarcados? 

d. A especificação técnica exige para os Racks o TESTE DE 
TERREMOTO CFE BELMORE (NEBS) TR-NVVT-000063, EDIÇÃO 
5, Isso é realmente necessário já que estamos em um país onde não 
há esse tipo de ocorrência? 

e. Existe a real necessidade de TESTE DE GRAU PROTEÇÃO IP 55 
CFE DIN 40050/ IEC 529? Os equipamentos especificados são para 
utilização em ambientes fechados nos quais não são necessários 
esse tipo de teste, onde o usual é IP40 ou inferior. 

4. Cabo UTP 

a. Nas planilhas orçamentárias dos lotes 1, 2 e 3 datadas do dia 06 de 
Junho de 2007, onde se descrevem as exigências e características 
do Cabo UTP 04 pares categoria 6, é descrito um código de produto 
que amarra a solução de cabling à somente um fabricante. 
Entendendo que, apenas o fabricante Systimax atenderá esta 
exigência, e que os demais fabricantes de 1a linha como Siemon, 
Tyco, Ortronics e Panduit, podem fornecer o mesmo produto com 
qualidade equivalente ou até superior, e não tendo esta exigência 
qualquer amparo técnico ou jurídico dentro das normas e legislação 
vigente, entendemos que tal exigência fere o Art. 2° da Resolução 
1102 de 20 de fevereiro de 2.006, frustrando o caráter competitivo 
deste certame. Isto posto, entendemos que o fornecimento de cabos 
UTP nas mesmas características exigidas, atenderão integralmente 
as premissas editalícias, nosso entendimento está correto? 

b. Os itens existentes na planilha orçamentária referentes aos cabos 
UTP para a rede horizontal de dados e voz a serem utilizados nesse 
projeto (categoria 6a do tipo CMR) estão em contradição com o 
projeto executivo que pede a instalação de cabos categoria 6 do tipo 
CM. Entendemos que o correto é utilizar o Cabo Cat.6 CM pelo fato 
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de o texto da norma EIA/TIA 568 que especifica a utilização de 
materiais "Categoria 6a" ainda encontra-se na fase que conhecemos 
como "draft", ou seja, ela ainda pode ser modificada e alterada, 
portanto entendemos que uma instalação nessas condições pode 
causar possíveis problemas futuros no enquadramento às normas 
vigentes. 
A utilização de cabos CMR "Categoria 6a" ocasionaria um aumento 
desnecessário no custo desse sistema, já que o cabo representa 
aproximadamente 60% do custo do sistema de cabeamento 
estrututado. 
Cabos com classe de flamabilidade CMR são normalmente 
empregados para instalação vertical, ou seja, backbone entre 
pavimentos. 
Por todos esses motivos e conforme projeto executivo, entendemos 
que o correto será utilizar cabos UTP, categoria 6 com classe de 
flamabilidade CM. Nosso entendimento está correto? 

5. Conector RJ45 Categoria 6 

a. Nas planilhas orçamentárias dos lotes 1, 2 e 3 datadas do dia 06 de 
Junho de 2007, onde se descrevem as exigências e características 
do conector fêmea RJ45 Cat.6, é descrito um código de produto que 
amarra a solução de cabling à somente um fabricante. Entendendo 
que, apenas o fabricante Systimax atenderá esta exigência, e que os 
demais fabricantes de la linha como Siemon, Tyco, Ortronics e 
Panduit, podem fornecer o mesmo produto com qualidade 
equivalente ou até superior, e não tendo esta exigência qualquer 
amparo técnico ou jurídico dentro das normas e legislação vigente, 
entendemos que tal exigência fere o Art. 2° da Resolução 1102 de 
20 de fevereiro de 2.006, frustrando o caráter competitivo deste 
certame. Isto posto, entendemos que o fornecimento de conectores 
fêmea RJ45 Cat.6 nas mesmas características exigidas, atenderão 
integralmente as premissas editalícias, nosso entendimento está 
correto? 

6. Patch Panei 24 portas Categoria 6 

a. Nas planilhas orçamentárias dos lotes 1, 2 e 3 datadas do dia 06 de 
Junho de 2007, onde se descrevem as exigências e características 
do Patch panei 24 portas Categoria 6, é exigido que o produto tenha 
24 portas e seu guia horizontal incluso totalizando um altura de 2U's 
no Rack, o que amarra a solução de cabling à somente um 
fabricante. Entendendo que, apenas o fabricante Systimax atenderá 
esta exigência, e que os demais fabricantes de 1a linha como 
Siemon, Tyco, Ortronics e Panduit, podem fornecer o mesmo 
produto com qualidade equivalente só que fornecendo o guia 
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organizador à parte ocupando os mesmos 2U's sem onerar o valor 
do produto, e não tendo esta exigência qualquer amparo técnico ou 
jurídico dentro das normas e legislação vigente, entendemos que tal 
exigência fere o Art. 2° da Resolução 1102 de 20 de fevereiro de 
2.006, frustrando o caráter competitivo deste certame. Isto posto, 
entendemos que o fornecimento de Patch paneis 24 portas 
Categoria 6 nas características acima citadas, atenderão 
integralmente as premissas editalícias, nosso entendimento está 
correto? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. As edificações correspondentes ao Prédio do CPD, Co-Geração e de Serviços 

não fazem parte do escopo da obra. 

2. Backbone Externo 

a- Deverá ser previsto o fornecimento de todos os condutores ópticos 

externos, bem como dutos e caixas indicados nos projetos. Ver arquivos 

BHCAMG-EXE-TEL-0001-0002-R1 .pdf e BHCAMG-EXE-TEL-0002-0002-

R1.pdf. Os backbones a serem considerados referem-se a interligação do 

CPD aos prédios em licitação. 

b- Deverá ser previsto o fornecimento de todos os componentes de redes 

óticas e metálicas interligação do CPD aos prédios em licitação. 

c- Idem resposta item a acima. 

3. Racks fechados 

a- Não será necessário racks IP-55 para ambientes internos. Para estes 

locais poderão ser fornecidos racks IP-40. 

b- Racks deverão possuir bases fixas. 

c- Não é necessário testes de vibração e choque conforme MIL-STD 810E e 

ETS 300 019-2-2. 

d- Não é necessário teste de terremoto conforme Bellcore (NEBS) 

TR-NVVT-000063, edição 5. 

e- Não será necessário testes de grau de proteção ' IP 55 conforme 

DIN 40050/IEC 529. 
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4. Cabo UTP 
a- As marcas e modelos de componentes indicadas nos projetos e nas 

planilhas de materiais são referenciais. Poderão ser utilizados produtos 

equivalentes, de outros fabricantes, desde que apresentem características 

técnicas, físicas, de flamabilidade e de desempenho equivalentes ou 

superiores ao produto referenciado. As dimensões físicas destes 

componentes deverão ser respeitadas de modo a não criar necessidade de 

aumentar os espaços técnicos disponibilizados. 

b- Sim. Adotar solução de projeto. 

5. Idem resposta item 4a. 

6. Idem resposta item 4.a 

ESCLARECIMENTO 53  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA 
EM 22.08.07 

1. No item 7.3.2. do presente edital, o licitante deve apresentar o 
planejamento de instalação do canteiro de apoio das obras e 
serviços, seu lay out de implantação e o local escolhido. Pergunta-
se: Podemos definir o local para sua implantação por nossa conta 
conforme o texto do edital, ou já existe uma definição da área por 
parte da CODEMIG. 

2. 	 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. A área destinada para implantação dos escritórios de obra, vestiário, refeitórios 
e sanitários de todos os lotes será no local, onde funcionava a pista do 
kartódromo. Quanto às praças de trabalho, as mesmas deverão ser criadas na 
áreas contíguas às edificações, de forma que não haja conflito entre os lotes. 

ESCLARECIMENTO 55  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR OLTEC ENGENHARIA, 
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EM 23.08.07 
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1) Dos Fatos 
A planilha de materiais constante da documentação do edital de concorrência 
05/2007 — Processo Interno 265/07, apresenta na descrição do material "Cabo 
UTP" os códigos 1091 e 3071, referências estas alusivas a uma marca e modelo 
específicos de um fabricante de materiais de rede estruturada. Esta indicação se 
faz presente ao longo de todas as planilhas de materiais a serem empregados na 
rede estruturada do empreendimento. 

2) Das Considerações 

A LEI 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações versam que: 
Na Seção II — Das Definições, em seu artigo 6°, item IX, alínea C, abaixo 
transcrito: 
"c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução." 
Na Seção III — Das Obras e Serviços, em seu artigo 7°, item IV, parágrafos 5° e 6°, 
abaixos transcritos: 
"§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de 
tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, 
previsto e discriminado no ato convocatório." 
"§ 6o A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou 
contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa." Oltec 
Engenharia, Consultoria e Projetos Ltda. Av. Barão Homem de Melo, 4.500 
Sala 310 Edifício Point Office - CEP 30450-250 Estoril - Belo Horizonte - Minas 
Gerais Telefax: (31) 3247-6131 comercial@oltecengenharia.com.br  
3) Da Solicitação 

A licitante proponente pede esclarecimento, embasada nos artigos anteriormente 
transcritos da LEI 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualização, no que se 
refere à aceitação de fornecimento de materiais similares ao solicitado e que 
atendem plenamente a todas as características técnicas solicitadas nas planilhas 
apresentadas, inclusive no que se refere aos quesitos de durabilidades, 
performance, segurança, entre outros. Destaca ainda que seu material é detentor 
de reconhecimento mundial, atendendo a todas as normas que regulamentam a 
fabricação e emprego para estes. 
Faz saber também que da maneira como apresentada a planilha, esta sugere o 
favorecimento a uma marca de um fabricante, suprimindo do processo o caráter 
competitivo para sua execução e mais do que isso, ferindo as leis sob as quais o 
mesmo é regido 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
Conforme estabelecido no edital em seu item 4.2. "Todos os serviços e obras 
estão especificados nos Anexos deste Edital que passam a fazer parte integrante 

77."•\  
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do presente edital independente de transcrição. Os projetos, especificações, 
anexos e demais documentações da licitação são complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento, mesmo que omitido 
em outro, será considerado especificado para essa licitação". 

Dessa forma, o TERMO DE REFERÊNCIA, que é anexo e parte integrante do 
edital diz expressamente: "As referências a marcas de produtos ou equipamentos 
constantes nas especificações, projetos, planilhas orçamentárias e demais 
documentos que compõem o Edital de Licitação representam mera referência. Em 
toda a documentação fornecida, seja em projetos, planilhas, especificações, etc, a 
palavra SIMILAR deve ser entendida como RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE." 

Resta consignado no objetivo do termo de referência que ele tem por objetivo, 
dentre outros dirimir possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto 
executivo, a planilha orçamentária, o memorial descritivo e as especificações 
técnicas. 

Diante de tanto, já consta expressamente do edital que as marcas e modelos de 
componentes indicadas nos projetos e nas planilhas de materiais são 
referenciais. 

Poderão ser utilizados produtos equivalentes, de outros fabricantes, desde que 
apresentem características técnicas, físicas, de flarnabilidade e de desempenho 
equivalentes ou superiores ao produto referenciado. 

As dimensões físicas destes componentes deverão ser respeitadas de modo a 
não criar necessidade de aumentar espaços técnicos disponibilizados. 

Diante da previsão já integrante do edital e expressamente consignada no termo 
de referência não há que se falar em indicação de marca, senão de forma 
referencial. 

ESCLARECIMENTO 56  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CAMARGO CORREA 
CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES EM 22.08.07 
1 - Não recebemos a armadura de fretagem das ancoragens dos cabos dos 
tirantes do Palácio. Favor fornecer-nos estes projetos. 

2 - Favor esclarecer se existe algum outro projeto de armação dos prédios que 
estejam faltantes. 

3 — Para monitoramento das deformações das estruturas solicitamos esclarecer 
quais os pontos a serem monitorados e quais as deformações permitidas para 
estes respectivos pontos. 

4 — Favor esclarecer se faz parte do objeto os reservatórios de água, ETE, 
serviços das centrais de água gelada, substações, estações elevatórias águas e 
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águas de reuso, estações elevatórias de esgoto, central de gás, centrais de 
utilidades. Caso positivo favor fornecer todos os projetos civis e de instalações 
pertinentes. 

5 — Todos os projetos executivos serão fornecidos já aprovados na prefeitura, 
meio ambiente, corpo de bombeiros, concessionárias de água, energia, 
telecomunicações, sanitária e demais órgãos públicos ou concessionárias. 

6 - No des. 4000/4015 indica o barramento blindado do QGBT-CV3 de 700A. 
Consideramos 800A, conforme des. 4001/4015. Está correto nosso entendimento? 

7 - Os transformadores da convivência não coincidem em especificação com o 
diagrama geral, des. 8040/8040, consideramos que o diagrama geral substitui o 
des. 8009/8040. Está correto nosso entendimento? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. As armaduras de fretagem no topo dos tirantes estão apresentadas no desenho 
EXE-ARM-153. Nos pavimentos intermediários serão adotados detalhes similares 
a serem incluídos nos desenhos de armadura das vigas quando da emissão 
destes documentos com liberação para a construção. 

2. O projeto emitido, composto pelos desenhos de forma, armadura, armadura de 
protensão, memorial descritivo, especificação técnica das estruturas de concreto e 
planilhas de quantidades, contem todas as informações necessárias e suficientes 
para a sua licitação. Quando da emissão destes documentos com liberação para a 
construção alguns detalhes poderão ser a eles acrescentados como no caso 
citado acima. 

3. Para dúvidas quanto ao monitoramento das deformações, ver item 6.1 do 
Memorial Descritivo do Palácio: EXE-EST-101, CONFORME A SEGUIR: 

"A protensão da estrutura de sustentação do prédio, incluindo as vigas de 
cobertura e os tirantes metálicos, deverá obedecer rigorosamente à 
seqüência estabelecida no projeto, devendo-se prever um programa de 
monitoramento dos deslocamentos observados em pontos notáveis da 
estrutura durante as diversas fases construtivas. Como pontos notáveis 
podem ser citados os níveis da base e do topo dos pilares provisórios, os 
níveis do fundo das vigas transversais da cobertura e das vigas dos 
pórticos nos cruzamentos dos eixos longitudinais (1 a 4) e transversais 
(A a R)." 

4. ETE, reservatórios externos de água, estações elevatórias externas, centrais 
externas de gás e de utilidades não fazem parte da licitação. Deverão ser 
previstos fornecimento das estações elevatórias e sistemas de bombas internas às 
edificações. No que se refere ao projeto de condicionamento de ar , apenas a 
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CAG 1 (Palácio e Auditório) faz parte do escopo de fornecimento desta etapa, 
sendo que seus projetos estão inseridos no detalhamento do Palácio desenho 
BHCAMG-EXE-VEN-1014-1027-R2.dwg. 

5. O projeto de prevenção e combate a incêndio encontra-se em processo de 
aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. A solução de entrada de energia 
encontra-se em análise pela CEMIG. 

6. Sim. Entendimento está correto. 

7. Sim. Entendimento está correto. 

ESCLARECIMENTO 57  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR 
CONSTRUCAP — CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A 

1. No desenho 3074/3088 não consta o QIE S151 e QDA 8152, que são 
indicados no desenho 3005/3088 no 15° pavimento. Qual indicação esta correta? 

2. No desenho 3005/3088 indica alimentação do QA-S151 pelo QDC-S151 e no 
desenho 3073/3088 indica alimentação do QA-S151 pelo QNBK-SX151. Qual 
indicação esta correta? 

3. No desenho 3074/3088 esta indicado QGBT-S151 com 2 módulos e QGBT-
S153 com 3 módulos, no desenho 3005/3088 esta indicado QGBT-S153 com 2 
módulos e QGBT-SX151 com 3 módulos. Qual indicação esta correta? 

4. Faz parte do nosso escopo de fornecimento e instalação do QGBT-SX153 
(Elevadores)? 

5. No desenho 3005/3088 estão indicados os quadros QDC-SS1/2/3/4/5 no 
diagrama vertical de alimentação dos QDC's pavimento subsolo. Nos desenhos 
3006 do 3008/3088, a seqüência de indicação dos QDC's vai do n° 1 ao n° 6, 
sendo que entendemos estar indicado incorretamente o quadro QDC-S1S3 no 
eixo H desenho 3007/3088. Qual indicação esta correta? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. Considerar desenho 3074/3088 

2. Considerar desenho 3073/3088. 

3. Considerar desenho 3074/3088 

4. Sim. Este painel é parte do escopo de fornecimento. 
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5. O QDC SS3 indicado no subsolo junto ao eixo H deverá ser renomeado para 
QDC-CEV. O QDC-SS3 junto ao eixo J está correto 

ESCLARECIMENTO 58  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR ENGEFORM 

1. Na planilha de serviços do Lote 2 no item 69.11.1, consta: 
quantidade 2,00 um, preço unitário R$ 742,91 e preço total R$ 
167.306,06. Entendemos que devemos alterar este valor para R$ 
1.485,82. Está correto nosso entendimento. 

2. Na planilha de serviços do Lote 3, no item 69.11.1 consta: 
quantidade 2,00 um, preço unitário R$ 742,91 e preço total R$ 
167.36,06. Entendemos que devemos alterar este valor para R$ 
1.485,82. Está correto nosso entendimento. 

Desta forma, entendemos que o valor total do lote 2 passa a ser R$ 
350.818.118,95 e o valor total do lote 3, passa a ser R$ 374.595.114,71. Está 
correto nosso entendimento? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. O item 69.11.1 da planilha de serviços do lote 2 deverá ser suprimido. 
2. O item 69.11.1 da planilha de serviços do lote 3 deverá ser suprimido. 

ESCLARECIMENTO 59 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR EXPERNET TELEMÁTICA LTDA 

1. Backbone óptico 

b. Existe uma divergência entre as planilhas quantitativas e o projeto 
executivo, em que no projeto consta a instalação de backbone óptico 
redundante para a parte externa e interna, porém notamos que a 
metragem de cabo óptico constante na planilha é exata para o 
backbone principal sem a redundância. 
Entendemos que o backbone redundante foi excluído do escopo e 
não deve ser orçado para esse projeto. Está correto nosso 
entendimento? 

2. Cabling para pontos de Sonorização, SCA e Segurança 

c. O projeto executivo contempla toda a solução de cabeamento UTP 
para atender aos pontos de sonorização, sistema de controle de 

- acesso e segurança definindo-se um sistema TCP-IP para esses 
Sistemas. Nas planilhas orçamentárias porém não são citados estes 
sistemas nem os materiais para executa-los. 
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Entendemos que estes sistemas não estão sendo considerados para 
esse projeto e devem ser ignorados para efeito de orçamento. Está 
correto nosso entendimento? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. Deverá ser previsto o fornecimento de todos os condutores ópticos, bem como 
dutos e caixas indicados nos projetos. 
Ver arquivos BHCAMG-EXE-TEL-0001-0002-R1-AO.pdf e BHCAMG-EXE-TEL-
0002-0002-R1-AO. pdf 

2. Os sistemas de sonorização, segurança e controle de acesso compartilham 
infra-estrutura do cabeamento estruturado/telecomunicações conforme projeto 

ESCLARECIMENTO 60  
• QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUCAP — CCPS 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A EM 24.08.07 

1. Auditório - Não foi identificado em memorial e/ou projetos se haverá 
impermeabilizar a laje de cobertura do Auditório. Caso positivo qual o tipo? 
Haverá proteção mecânica? 

2. Canteiro de Obra — Em visita foi apresentado um projeto com a disposição 
e lay-out sugerido pela CODEMIG. Gostaríamos de saber se haveria a 
possibilidade de enviar o arquivo eletrônico deste projeto. 

3. Com relação ao item "E" da página 17 do edital —" Cronograma físico 
financeiro" estamos considerando que podemos utilizar o modelo recebido 
junto com a documentação do edital. Nossa consideração está correta? 

4. As datas indicadas nesse cronograma poderão ser alteradas em função do 
planejamento executivo? 

5. No item "F" da página 17 do edital, estamos entendendo que o cronograma 
de eventos e pagamentos é o mesmo cronograma apresentado no item "E" 
porém com a defasagem de 30 dias conforme a forma de pagamento 
definida no edital. Nosso entendimento está correto? Caso negativo, seria 
possível exemplificar a solicitação para este item? 

6. Como eventos para montagem do cronograma solicitado no item "F" 
estamos entendendo que se trata dos subitens descritos no cronograma do 
edital. Nosso entendimento está correto 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
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1. A especificação técnica da impermeabilização da cobertura do Auditório está 
descrita no Memorial Descritivo(ON-CE-AMG/07 AUDITÓRIO) - página 13. 

2. O arquivo será disponibilizado. 

3. Sim 

4. Sim, porém a data final não poderá ser modificada. 

5. Sim 

6. Sim 

Todos os cronogramas serão de responsabilidade da proponente, sendo os 
mesmos fruto de análise aprovação da Comissão Especial de Licitação. 

ESCLARECIMENTO 61  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUTORA ANDRADE 
GUTIERREZ S.A EM 24.08.07 

Pedido de Esclarecimentos 

Prezados Senhores: 

A licitante acima identificada, de acordo com a cláusula 1.7 do Edital em 

referência, vem solicitar os seguintes esclarecimentos: 

1. Solicitamos seja esclarecida a incoerência entre o disposto na alínea "b" do 

item 7.3 do Edital e o determinado na Cláusula 7 da Minuta do Contrato e, 

finalmente, entre os prazos dos Cronogramas físico financeiros 

apresentado nos volumes 13 da documentação de todos os lotes. 

Perguntamos qual o prazo correto a considerar para cada lote? 

2. Entendemos que o prazo para conclusão das obras estabelecido no item 

7.3 b e na Cláusula 7 da Minuta do Contrato não inclui o tempo necessário 

para o Recebimento do objeto, nos termos da Cláusula Décima Terceira da 

Minuta do Contrato. 

Nosso entendimento está correto? 
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3. O Regime de Contração é o de empreitada por preço global, no entanto 

entendemos existe conflito entre alguns itens do Edital que influenciam na 

apresentação da proposta comercial. 

O critério de medição integrante do Edital é •concebido em nosso 

entendimento, para uma obra de preço unitário. Entretanto o Edital pede 

que seja apresentado Cronograma de Eventos de Pagamento com 

periodicidade de 30 dias. O edital apresenta ainda o Anexo VIII onde 

consta o preenchimento de lista de equipamentos e sistemas que possam 

ser pagos nos eventos. 

Com base no exposto perguntamos: 

a. Entendemos que o detalhamento da itemização deste Cronograma 

de Eventos de Pagamentos será responsabilidade da proponente 

quanto à quantidade de eventos de pagamentos e percentual de 

avanço financeiro de cada evento. Nosso entendimento está correto? 

b. Entendemos que este Cronograma de Eventos de Pagamentos 

poderá ter valores mensais diferentes do Cronograma físico 

financeiro apresentado no volume 13 do Edital referente a todos os 

lotes. Nosso entendimento está correto 

c. Entendemos que este Cronograma Físico Financeiro a ser 

apresentado na proposta comercial deve refletir o planejamento 

elaborado pela licitante podendo ter duração e época diferente de 

execução do Cronograma físico financeiro apresentado no volume 

13 do Edital referente a todos os lotes. Nosso entendimento está 

correto 

d. Entendemos que o anexo VIII do Edital não deverá ser preenchido 

para esta fase da licitação por não ser exigida a sua apresentação 

tanto na documentação de Habilitação como na proposta comercial. 

Nosso entendimento está correto? 
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4. Entendemos que por não constar da planilha e cronograma do Lote 01 na 

documentação do Edital, não será necessário o preenchimento dos itens 

1.1 - Mobilização e instalações do Canteiro e 1.3 - Desmobilização dos 
Serviços Preliminares da Planilha do Palácio do Governo — Lote 01. E 

também que o não preenchimento destes valores não terá por 

conseqüência a desclassificação da proposta comercial conforme item 9.5.d 

do Edital. Nosso entendimento está correto? Em caso de negativa, 
perguntamos como proceder? 

5. Entendemos que apesar da possibilidade da CODEMIG vir a gozar de 

isenção futura de aliquota interna de ICMS, as licitantes deverão apresentar 

as propostas comerciais sem levar em conta qualquer desconto relativo a 

esta possibilidade, considerando neste momento em seus custos o ICMS 

completo. Nosso entendimento está correto? 

6. Solicitamos seja esclarecido a quem caberá a obrigação de cumprir as 

condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos que, nos 

termos do item 8.7 cabe à Contratada e, nos termos do item 11.6, cabe à 

CODEMIG. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. O prazo da letra "b" do item 7.3 é de execução das obras e serviços. O prazo 
da cláusula sétima é de vigência do contrato e consigna o maior prazo dos três 
lotes que será ajustado a cada contrato. Os prazos dos cronogramas também é o 
de execução e declina o momento da ordem de serviço de cada lote que será 
diferenciada com previsão de que todos os contratos se encerrarão no mesmo 
mês. 

2. Sim. 

3. A contratação é de empreitada por preço global mas os pagamentos serão 
efetivados por medições: 

a) Sim 
b) Sim 
c) Sim 
d) O Anexo VIII é exigência da letra "f" do item 7.3 da proposta de preços. 

4. Sim, Questionamento respondido em esclarecimento anterior. 
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5. Sim.. 

6. Ficará a cargo da CODEMIG 

ESCLARECIMENTO 62  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUCAP CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A EM 24.08.07 

Questão 1: Item 6.1.4, alínea "d", do edital — Entendemos que atende 
plenamente ao exigido no edital, a apresentação do Anexo II, por lote e 
individualmente para cada profissional integrante da equipe técnica, não sendo 
obrigatória a apresentação em uma única via do referido Anexo contendo todas as 
assinaturas. Nosso entendimento está correto? 

Questão 2: Item 6.1.4, alínea "m", do edital — Entendemos que a presente 
exigência refere-se apenas aos profissionais detentores dos Atestados de 
Capacidade Técnica utilizados para a comprovação do item 6.1.4 alínea "h" do 
edital. Nosso entendimento está correto? 

Questão 3: Item 6.1.4, alínea "m", do edital — Caso a resposta acima seja 
negativa, entendemos que os currículos podem ser apresentados em modelo 
diverso do Anexo III, sendo este meramente sugerido, podendo ou não ser 
seguido pelas licitantes, uma vez que não existe a previsão de tal obrigatoriedade 
na Lei Federal de Licitações. Nosso entendimento está correto? 

Questão 4: Item 6.1.4, alínea "m" e Anexo III, do edital — Entendemos que a 
observação apresentada ao final do Modelo do Anexo IV ("Obs.: Recomenda-se 
que as informações acima constem de, no máximo, de 2 (duas) folhas, 
obedecendo este modelo"), pode ou não ser aplicada, a critério de cada empresa 
licitante, não sendo assim, item passível de inabilitação. Nosso entendimento está 
correto? 

Questão 5: Item 6.1.3, alínea "a" — Anexo I, do edital — Entendemos que em 
caso de consórcio, o Anexo I deverá ser apresentado uma única vez, pelo 
Consórcio, e deverá estar firmado por todas as empresas integrantes do mesmo. 
Nosso entendimento está correto? 
Questão 6: Item 6.1.3, alínea "a.4" — Anexo I, do edital — Entendemos que a 
indicação de credenciamento exigida na alínea acima citada e apresentada 
mediante o preenchimento no Anexo I, refere-se ao representante da 
empresa/consórcio que estará presente na sessão de entrega e abertura dos 
documentos de habilitação e proposta comercial. Nosso entendimento está 
correto? 
Caso negativo, esclarecer a quem se refere para o perfeito preenchimento do 
referido Anexo. 
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Questão 7: Item 6.1.3, alínea "a.4" — Anexo I, do edital — Entendemos que a 
licitante poderá credenciar um ou mais representantes para o referido certame, 
conforme faculta o edital em seu item 3.3, devendo constar tal credenciamento no 
Anexo I ao edital. Nosso entendimento está correto? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
1. Sim. 
2. Sim. 
3. Nada a responder. 
4. Sim. 
5. Sim. 
6. Sim. Ressalta-se que os poderes são de representação para todos os atos 

do certame. 
7. Sim. 

ESCLARECIMENTO 63 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR EIT EMPRESA INDUSTRIAL 
TÉCNICA SA 

1. Analisando 	o Anexo IX (Planilha de Serviços e Quantidades- Ar 
condicionado) do Lote 02, verificamos que no item 69.11.1 encontramos 
uma diferença para menos de R$ 165.874,22, alterando assim o valor 
global do referido lote para R$ 350.818.118,95. Como devemos proceder? 

2. A Planilha de Referência para Construção do Escritório de Obras do Centro 
Administrativo, deverá ser apresentada juntamente com as planilhas do 
Anexo IX — Lote 01. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
1. O item 69.11.1 da planilha de serviços do lote 2 e do lote 3 deverá ser 

suprimido. 
2. A Planilha de Referência para Construção do Escritório de Obras deverá 

ser também deverá ser apresentada preenchida com seus respectivos 
preços unitários. 

ESCLARECIMENTO 64 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR OLEMAR ENGENHARIA LTDA EM 
27.08.07 
Para as empresas que não visitaram a obra na data agendada para visita técnica 
(23/08) e que tem interesse em participar do processo, solicitamos informar se 
haverá um novo agendamento para realização de uma segunda visita técnica? 
Será mantida a data para entrega das propostas no dia 03 de setembro de 2007? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
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As empresas que não visitaram a obra poderão participar da licitação em 
consórcio com empresa que tenha feito a visita técnica porquanto somente será 
exigido um atestado de visita técnica por licitante, no caso, somente uma para o 
consórcio que pode ser de duas ou três. 
A data para recebimento dos envelopes de habilitação e da proposta de preços foi 
alterada para as 10 horas do dia 13.09.07 e da sessão pública de abertura dos 
envelope foi alterada par as 10 horas do dia 17.09.07, conforme publicado no 
jornal oficial do Estado em 31.07.07 e no jornal O TEMPO na mesma data. 

ESCLARECIMENTO 65  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CARIOCA CRRISTIANI NIELSEN 
ENGENHARIA SA EM 23.08.07 
Conforme foi informado na visita ao site da obra do Centro Administrativo ocorrida 
hoje, dia 23.08.07, há uma planta do local dos estacionamentos que será 
aproveitado para a construção dos acampamentos das obras. 
Assim, solicitamos que nos seja fornecida tal planta, para facilitar os estudos para 
a apresentação da proposta. 
Favor informar como a mesma será disponibilizada e onde poderemos apanha-la. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
O arquivo referido na visita técnica está disponível para consulta no link do 
presente esclarecimento 

ESCLARECIMENTO 66  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CAMARGO CORREA 
CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES EM 27.08.07 
1. Backbone Óptico Externo/Interno 

a) Deverão ser considerados na proposta os backbones 
ópticos externos que interligam o Prédio CPD com os 
Prédios de Co-Geração e Serviços? 

b) É necessário considerar o fornecimento dos equipamentos 
(DIO's, cordões ópticos, etc), de distribuição do backbone 
ópitco entre o Prédio do CPD e os outros prédios? 

2.Racks Fechados 

a) Tanto na especificação técnica quanto na planilha de materiais, é 
exigido que os Racks tenham grau de proteção IP55 e que possibilite 
uma dissipação de até 500W com gabinete fechado. Segundo os 
fabricantes de racks é impossível um equipamento ter grau de 
proteção IP-55 e possuir ventilação forçada. Segundo informações 
dos fabricantes de Rack com os quais conversamos, é impossível 
manter o grau de proteção IP55 com a instalação de Ventiladores ou 
condicionadores de ar. Entendemos que por se tratar de um 
ambiente indoor, e que os Racks estarão em salas isoladas sem 
acesso de pessoas não autorizadas, não se faz necessária a 
instalação de Racks com IP55. Nosso entendimento está correto? 
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b. Em relação às bases dos Racks, elas serão fixas ou móveis com 
rodízios? A especificação técnica não é clara neste ponto. 

c. A especificação técnica exige para os Racks o TESTE DE 
VIBRAÇÃO E CHOQUE CFE MIL-STD 810 E ETS 300 019-2-2. Isso 
é realmente necessário já que esses testes são utilizados para 
equipamentos de uso militar embarcados? 

d. A especificação técnica exige para os Racks o TESTE DE 
TERREMOTO CFE BELMORE (NEBS) TR-NWT-000063, EDIÇÃO 
5, Isso é realmente necessário já que estamos em um país onde não 
há esse tipo de ocorrência? 

e. Existe a real necessidade de TESTE DE GRAU PROTEÇÃO IP 55 
CFE DIN 40050/ IEC 529? Os equipamentos especificados são para 
utilização em ambientes fechados nos quais não são necessários 
esse tipo de teste, onde o usual é IP40 ou inferior. 

3. Cabo UTP 

a. Os itens existentes na planilha orçamentária referentes aos cabos 
UTP para a rede horizontal de dados e voz a serem utilizados nesse 
projeto (categoria 6a do tipo CMR) estão em contradição com o 
projeto executivo que pede a instalação de cabos categoria 6 do tipo 
CM. Entendemos que o correto é utilizar o Cabo Cat.6 CM pelo fato 
de o texto da norma EIA/TIA 568 que especifica a utilização de 
materiais "Categoria 6a" ainda encontra-se na fase que conhecemos 
como "draft", ou seja, ela ainda pode ser modificada e alterada, 
portanto entendemos que uma instalação nessas condições pode 
causar possíveis problemas futuros no enquadramento às normas 
vigentes. 
Cabos com classe de flamabilidade CMR são normalmente 
empregados para instalação vertical, ou seja, backbone entre 
pavimentos. 
Por todos esses motivos e conforme projeto executivo, entendemos 
que o correto será utilizar cabos UTP, categoria 6 com classe de 
flamabilidade CM. Nosso entendimento está correto? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1- 	Backbones Ópticos: 

a. 

	

	Deverão ser considerados somente os backbones óticos entre o 

CPD e os prédios em licitação. 
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b. 	Sim. Deverão ser considerados os DlOs para backbones entre CPD 

e prédios licitados. 

2- 	Racks fechados: 

a. Não será necessário rack IP-55 para ambientes internos. Para estes 

locais poderão ser fornecidos racks IP-40. 

b. Racks deverão possuir bases fixas. 

c. Não são necessários testes de vibração e choque conforme MIL-

STD 810E e ETS 300 019-2-2. 

d. Não é necessário teste de terremoto conforme Bellcore (NEBS) TR-

NVVT-000063, edição 5. 

e. Não será necessário teste de grau de proteção IP 55 conforme DIN 

40050/IEC 529. 

3- 	Cabo UTP 

a. 

	

	Sim. Adotar solução considerando condutores com isolamento CM e 

LSZH nos locais indicados em projeto. 

ESCLARECIMENTO 67  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUCAP CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A EM 24.08.07 - Questões 01 a 03 

1. Escritório de Obra da Gerência - Na documentação recebida, temos uma 
planilha de quantidade sem a coluna de preço unitário. Mas o resumo dos 
serviços preliminares temos a verba de R$ 661.885,37. Gostaríamos de 
saber se irão enviar a planilha de preço que totaliza este valor. 

2. Não recebemos projetos civis e de instalações referentes ao prédio da co-
geração, o qual está excluso do escopo, segundo esclarecimentos. Porém, 
tanto o reservatório de água de incêndio como a casa de bombas de 
incêndio encontram-se neste edifício. Estes itens, reservatório e casa de • 
bombas de incêndio não farão parte do nosso escopo? Caso façam parte, 
favor enviar-nos os projetos. 

3. Estamos aguardando as respostas dos esclarecimentos 01 até 06. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
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1. A Planilha de Referência para Construção do Escritório de Obras deverá 
ser também deverá ser apresentada preenchida com seus respectivos preços 
unitários. 
2. O Prédio da Co-geração, Reservatórios de Água de Incêndio e Casa de 
Bombas não fazem parte do escopo da obra. 
3. As respostas a todos os pedidos esclarecimentos está sendo respondidas 
pelo presente expediente 

ESCLARECIMENTO 68  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUCAP CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A EM 27.08.07 
Gostaria de salientar que até a presente data não recebemos as respostas 
referentes aos esclarecimentos 01 até 07. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
As respostas a todos os pedidos esclarecimentos está sendo respondidas pelo 
presente expediente. 

ESCLARECIMENTO 69  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR EIT — EMPRESA INDUSTRIAL 
TÉCNICA S.A EM 27.08.07 
Observando as respostas aos esclarecimentos solicitados por outras empresas 
concorrentes, como também verificamos que alguns equipamentos, principalmente 
os" painéis elétricos" que fazem parte do escopo de fornecimento, e por não 
constar em planilha de quantidades e preços, esta Comissão por sua vez, sugeriu 
a inclusão dos mesmos nas planilhas respectivas a cada caso, como podemos 
citar as respostas aos esclarecimentos n° 18 - perguntas 2, 4, 8 e 11. 

Diante do exposto, entendemos que devemos incluir na planilha de quantidades 
os referidos equipamentos 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

Conforme letra 'd" do item 7.3 "....quantidades não poderão ser alterados pelas 
licitantes, exceto quanto devidamente estabelecido em ERRATA e/ou 
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS". 
Assim o conhecimento está unificado para todas as proponentes em forma de 
esclarecimento de dúvida, o que permite alteração da planilha pelos proponentes. 

ESCLARECIMENTO 70 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR SANTA BÁRBARA ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÃO EM 27.08.07 

1. Entendemos que as aduelas em aço inox das Portas dos Elevadores, não 
fazem parte do escopo. Nosso entendimento está correto? 
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2. Tendo em vista, o grande volume de esclarecimentos, principalmente no 
tocante aos serviços de Instalações, e à complexidade do empreendimento, 
solicitamos prorrogação da data de entrega das propostas para o dia 
18/09/2007. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. As aduelas de aço inox das portas dos elevadores não fazem parte do escopo 
da obra (esclarecimento anterior n° 46 — item 21). 
2. A data para recebimento dos envelopes de habilitação e da proposta de preços 
foi alterada para as 10 horas do dia 13.09.07 e da sessão pública de abertura dos 
envelope foi alterada par as 10 horas do dia 17.09.07, conforme publicado no 
jornal oficial do Estado em 31.07.07 e no jornal O TEMPO na mesma data. 

ESCLARECIMENTO 71  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUCAPP EM 28.08.07 
Até a presente data não recebemos as repostas referentes aos esclarecimentos 

enviados: 

Esclarecimento 03 e 04 — 22/08/07. 

Esclarecimento 05 — 23/08/07. 

Esclarecimento 06 e 07 — 24/08/07. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

As respostas a todos os pedidos esclarecimentos está sendo respondidas pelo 
presente expediente. 

ESCLARECIMENTO 72 

QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS POR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
CAMARGO CORRÊA S.A EM 28.08.07 

.Vimos através desta solicitar, em caráter de urgência, o adiamento da data de entrega 
dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preços em pelo 
menos 20 (vinte) dias, devido à extrema complexidade do empreendimento aliada à 
elevada quantidade de informações a serem analisadas e aos inúmeros 
esclarecimentos a serem respondidos e assimilados. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
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A data para recebimento dos envelopes de habilitação e da proposta de preços foi 
alterada para as 10 horas do dia 13.09.07 e da sessão pública de abertura dos 
envelope foi alterada para as 10 horas do dia 17.09.07, conforme publicado no 
jornal oficial do Estado em 31.07.07 e no jornal O TEMPO na mesma data. 

ESCLARECIMENTO 73  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR EIS EMPRESA INDUSTRIAL 
TÉCNICA S.A EM 28.08.07 
"Em análise as respostas da Comissão Permanente de Licitação referente ao 
Esclarecimento n° 18 — perguntas 2, 4, 8 e 11 onde se faz menção a inexistência 
dos equipamentos "painéis elétricos" na Planilha de Quantidades e Preços, e que 
em resposta confirma que os mesmos fazem parte do escopo de fornecimento e 
sugere a inclusão desses itens nas planilhas. Entendemos que a sugestão feita 
pela referida Comissão, seria a inclusão dos itens nas planilhas do ANEXO IX, 
está correto nosso entendimento? Caso afirmativo solicitamos o envio das novas 
planilhas com os devidos itens e suas quantidades, para que se possa unificar aos 
proponentes a apresentação de suas propostas. 
Diante do exposto, causado pela alteração de planilhas e a inclusão de novos 
itens a orçar, solicitamos abertura de prazo e deu devido adiamento da 
concorrência pelo prazo de no mínimo 15 dias". 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

Conforme letra 'd" do item 7.3 "....quantidades não poderão ser alterados pelas 
licitantes, exceto quanto devidamente estabelecido em ERRATA e/ou 
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS". 
Assim o conhecimento está unificado para todas as proponentes em forma de 
esclarecimento de dúvida, o que permite alteração da planilha pelos proponentes. 
A data para recebimento dos envelopes de habilitação e da proposta de preços foi 
alterada para as 10 horas do dia 13.09.07 e da sessão pública de abertura dos 
envelope foi alterada par as 10 horas do dia 17.09.07, conforme publicado no 
jornal oficial do Estado em 31.07.07 e no jornal O TEMPO na mesma data. 

ESCLARECIMENTO 74  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT S/A EM 28.08.07 

"A Construtora Norberto Odebrecht S/A interessada em participar da licitação em 
referência e conforme estabelecido no item 1.7 do edital, solicita o adiamento da 
entrega da proposta por 3 semanas, tendo em vista a complexidade de elaboração 
da mesma." 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
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A data para recebimento dos envelopes de habilitação e da proposta de preços foi 
alterada para as 10 horas do dia 13.09.07 e da sessão pública de abertura dos 
envelope foi alterada par as 10 horas do dia 17.09.07, conforme publicado no 
jornal oficial do Estado em 31.07.07 e no jornal O TEMPO na mesma data. 

ESCLARECIMENTO 75 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR TECNO ENGENHAIRA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA EM 29.08.07 
1. Gostaríamos de esclarecer se os painéis de média tensão abaixo são escopo 

do LOTE 1.Caso não sejam escopo do LOTE 1 indicar se serão fora de escopo 
ou se estão contempladas em outros lotes: SE-CG3, SE-SV, SE-IE1, SE-1E2, 
SE-IR. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. 	Os painéis elétricos de média tensão SE-CG3, SE-SV, SE-IE1, SE-1E2, SE- 

IR 	não fazem parte da licitação. 

ESCLARECIMENTO 76 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUTORA ANDRADE 
GUTIERREZ S.A." 

A licitante acima identificada, de acordo com a cláusula 1.7 do Edital em 

referência, vem solicitar os seguintes esclarecimentos: 

1. No item 11.2 do Contrato — OBRIGAÇÕES DA CODEMIG — está 

mencionado que a Contratante deverá "entregar desimpedida e 

desembaraçada a área indispensável à implantação das obras e 

serviços". Solicitamos a CODEMIG à definição sobre qual será o 

critério da para estabelecer o que é "área indispensável"; 

2. No Termo de Referencia Técnica, item 3 — PLANEJAMENTO 

GERENCIAL DAS ATIVIDADES NOS CANTEIROS DE OBRA, 

subitem 3.1.C2 está mencionado que a "CONTRATADA será 

responsável por quaisquer danos causados às redes das 

concessionárias, devendo estar de posse de todos os cadastros do 

local do objeto da obra" 
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a. Além da adutora mencionada na visita técnica do dia 23 de 

agosto, existe alguma outra rede de concessionária na área 
do Empreendimento? 

b. O remanejamento destas interferências estará a cargo da 
CODEMIG? 

c. A CODEMIG fornecerá o cadastro de todas as redes, das 

Concessionárias de serviços, existentes no local objeto da 

obra? 

3. Considerando que: 

a. O item 13.4 do Edital, bem como o parágrafo terceiro da 

Cláusula Quinta do Contrato determinam que "os pagamentos 

serão realizados até o 300  dia do mês subseqüente ao da 

medição"; 

b. O item 7 do Termo de Referência Técnica determina que "as 

medições serão elaboradas relativas aos serviços executados 

no período do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês em 

curso, pela Gerência da Obra, com participação da 

Contratada, e será formalizada e datada no último dia de cada 

mês, e pagas no mês subseqüente"; e 

c. A alínea "a" do inciso XIV do artigo 40 da lei 8.666/93 

determina que o Edital obrigatoriamente indicará condições de 

pagamento prevendo "prazo de pagamento, não superior a 30 

(trinta) dias, contado a partir da data final do período de 

adimplemento de cada parcela"; 

Entendemos que os pagamentos previstos no Contrato, conforme dita a 

lei, serão realizados dentro do prazo máximo de 30 dias após o 

adimplemento de cada parcela. Nosso entendimento está correto? 

4. Na clausula 15 do Contrato — RESCISÃO — afirma que a Contratada, 

em caso de rescisão fundamentada por razões de interesse público 
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ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, terá direito a receber 

os serviços realizados.  Entendemos que nesta hipótese que a 

desmobilização também é devida. Está correto o nosso 

entendimento? 

5. Em função destes questionamentos e ainda levando em 

consideração o elevado número de esclarecimentos pendentes até a 

data, solicitamos um adiamento de 20 dias na data prevista para a 
entrega das propostas.. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS TEMOS A ESCLARECER: 

1. A disposição do item 11.3 significa que compete à CODEMIG, dentre suas 

obrigações, entregar à CONTRATADA a área necessária (indispensável) à 

implantação da obra e serviços contratados, garantindo acesso ao canteiro e aos 

locais de realização do objeto contratual. 

2. 

a) Não é do conhecimento da CODEMIG, a não ser a adutora da COPASA, a 

existente técnica de quaisquer outras redes na área do Empreendimento. 

b) O remanejamento da adutora da COPASA ficará a cargo da CODEMIG. 

c) Caso existam outras redes de Concessionárias, na área do 

• Empreendimento, a CODEMIG fornecerá o cadastro. 

3. Conforme item 13.4 do edital os pagamentos serão feitos até o 30° dia do mês 
subseqüente ao da medição. Conforme parágrafo segundo da cláusula quinta da 
minuta contratual a medição será realizada ao final de cada mês civil , sendo que 
as medições serão feitas no período de 30 (trinta) dias corridos. O termo de 
referência informa as medições serão elaboradas relativas aos serviços 
executados no período do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês em curso. 
Isto porque, dado o volume das obras e das medições, cioso considerar a 
dificuldade de se fechar a medição com exata correspondência do mês civil . 
Assim, a medição será efetivada de 16 do mês anterior a 15 do mês em curso e 
será finalizada no dia 30 do mês em curso, de modo que o pagamento aconteça 
até o 30° dia do mês subseqüente ao da medição. Exemplificativamente: os 
serviços de 16 junho a 15 de julho, serão medidos no mês de julho e pagos até o 
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1 

dia 30 de agosto. Os prazos de medição e a forma de pagamento estão de acordo 
com o edital, minuta contratual e dispositivo legal aplicável. 

4. O artigo 79 da Lei de Licitações, em seu parágrafo segundo inciso III diz 
expressamente que o custo da desmobilização será devido quando a 
rescisão, sem que haja culpa do contratado, ocorrer base nos incisos XII a 
XVII do artigo 78 (onde se inclui as razões de interesse público, o caso 
fortuito e a força maior) . 

5. A data para recebimento dos envelopes de habilitação e da proposta de preços 
foi alterada para as 10 horas do dia 13.09.07 e da sessão pública de abertura dos 
envelope foi alterada par as 10 horas do dia 17.09.07, conforme publicado no 
jornal oficial do Estado em 31.07.07 e no jornal O TEMPO na mesma data. 

ESCLARECIMENTO 77  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR VIA ENGENHARIA S.A 
" 	considerando a exigüidade de prazo para elaboração da proposta, no intuito 
de apresentar proposta com apurado rigor técnico e preço competitivo, e ainda a 
complexidade técnica requerida para desenvolver os estudos técnicos e 
econômicos necessários à sua preparação, SOLICITA a V.Sa. o adiamento de 15 
dias para apresentação da proposta." 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
A data para recebimento dos envelopes de habilitação e da proposta de preços foi 
alterada para as 10 horas do dia 13.09.07 e da sessão pública de abertura dos 
envelope foi alterada par as 10 horas do dia 17.09.07, conforme publicado no 
jornal oficial do Estado em 31.07.07 e no jornal O TEMPO na mesma data. 

ESCLARECIMENTO 78  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR SCHAHIN ENGENHARIA S.A EM 
29.08.07 

1. No anexo VIII — Lista de equipamentos e sistemas a ser apresentado na 
Concorrência entendemos que esta lista refere-se a planilha de serviços e 
quantidades somente com a descrição dos serviços. Perguntamos se nosso 
entendimentos está correto. 

2. No cronograma de eventos e pagamentos devemos apresenta-lo conforme 
modelo recebido ou conforme especificado no edital no item 7.3.f, e 
subitens f.1.1, f.1.2., f.2.1, f.2.2, f.3.1 e f.3.2.? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. Atender ao Anexo VIII (quantidades e preços) 
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2. O cronograma de eventos e pagamentos deverá ser apresentado conforme 
modelo recebido. 

ESCLARECIMENTO 79  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUTORA OAS LTDA 
" 	com fulcro no artigo 5° inciso XXXIV alínea "a" da CF, requerer a dilação do 
prazo para entrega dos envelopes de habilitação e propostas, previsto no edital 
para ocorrer às 10:00 hs do dia 03 de setembro de 2007, nos termos a seguir 
expostos: 
A Requerente, no intuito de participar da presente licitação constatou dificuldade 
no cumprimento do referido prazo, em virtude da complexidade e amplitude da 
obra, objeto da licitação. 
Vale destacar que a Lei 8.666/93 prevê, em seu artigo 21, parágrafo segundo, que 
o prazo mínimo para recebimento das propostas ou da realização do certame 
licitatório será de 45 (quarenta e cinco) dias para regime de empreitada integral 
(turn key). 
Nota-se que foi respeitado o citado dispositivo legal, entretanto ressalta-se que o 
Edital previu o prazo mínimo disposto em lei. 
No dispositivo supracitado evidencia-se claramente a discricionariedade da 
Administração Pública, já que a lei não estabeleceu o prazo máximo de 
preparação dos licitantes para entrega dos envelopes. 
Assim considerando o grade vulto da presente licitação, a complexidade da 
elaboração da proposta e a extrema dificuldade na identificação de todos os 
fornecimentos necessários, faz-se razoável a dilação do prazo por 15(quinze) dias. 
O princípio da razoabilidade atua exatamente sob o domínio do Poder 
Discricionário da Administração, exigindo que o agente público, no exercício da 
discrição conferida em lei, adote o posicionamento mais adequado para a solução 
do caso concreto. 
Portanto, diante da complexidade na elaboração da proposta para a presente 
licitação e o exíguo prazo de entrega das propostas previsto pelo edital, faz-se 
salutar a aplicação do princípio da razoabilidade para permear o presente pedido 
de dilação do prazo. 
Destarte, diante do quanto supra argumentado, requer-se desta Digníssima 
Comissão de Licitação a dilação do prazo por 15(quinze) dias, para entrega dos 
documentos exigidos no edital (habilitação e proposta)." 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

Conforme identificado no edital o objeto da presente licitação será contratado em 
regime de empreitada por preço global. 
O prazo mínimo até os recebimentos da proposta, para as concorrências de 
empreitada por preço global é o previsto no inciso II, letra "a", do citado artigo 21 
da Lei de Licitações, que é de 30 dias. 
O prazo de 45 dias da letra "b" do inciso I do artigo 21 é para concorrências para 
contratação sob regime de empreitada integral ou quando for do tipo melhor 
técnica ou técnica e preço. 
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Assim, ofertando o prazo de 45 dias a CODEMIG observou o prazo legal de 30 
dias com um acréscimo de 50%, haja vista a complexidade da obra e amplitude do 
objeto a ser contratado. 
A data para recebimento dos envelopes de habilitação e da proposta de preços foi 
alterada para as 10 horas do dia 13.09.07 e da sessão pública de abertura dos 
envelope foi alterada par as 10 horas do dia 17.09.07, conforme publicado no 
jornal oficial do Estado em 31.07.07 e no jornal O TEMPO na mesma data. 

ESCLARECIMENTO 80  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONTRUTORA ANDRADE 
GUTIERREZ S.A EM 29.08.07 
3. 	Na resposta ao esclarecimento 18, a CODEMIG sugere que os licitantes 
devem incluir em sua planilha alguns quadros que deverão ser fornecidos. Estes 
quadros estariam em diagramas unifilares, mas não constam das diversas 

• 
planilhas de Instalações Elétricas do Edital. 
Estes quadros são os seguintes: 

Palácio do Governo — QDC — PGT- Pavimento Térreo 
QNBK — PGT — Pavimento Térreo 
QDC-EL — Pavimento Térreo 
QF — REC — quadros de Bombas 

Auditório 
QGBT-AC — Ar condicionado elevador 
QGBT —AD — Iluminação/Tomadas 

Convivência 
QDC-CS — Subsolo — Convivência 
QDC-QDC-C 
QNBK-CS 

Secretaria 2 
QDA — SX 141-14° Pavimento 

Entendemos que estes quadros estão fora do escopo por não ser possível o 
atendimento de tal sugestão, uma vez que não podemos alterar a planilha 
constante do Edital. 

1111 	Nosso entendimento está correto? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

Não. Todos os painéis elétricos listados deverão ser fornecidos. 

ESCLARECIMENTO 81  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR ESTACON ENGENHARIA S.A EM 
29.08.07 
1) Segundo o edital da licitação em referência: 

a) 

	

	Subitem 1.1: o regime de contratação dos serviços é de empreitada POR 
PREÇO GLOBAL. 
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b) Subitem 7.7: todas as quantidades constantes das planilhas devem ser 
"conferidas e analisadas detalhadamente pelas licitantes e NÃO PODERÃO 
SER ALTERADAS DEVENDO AS VARIAÇÕES, SE ENCONTRADAS,  
SEREM ASSUMIDAS INTEGRALMENTE PELA LICITANTE". (grifo nosso) 

c) Subitem 7.8: "em nenhuma hipótese a CODEMIG se responsabilizará por 
qualquer variação de quantidades, especificações, serviços que a licitante 
deixar de considerar em seu preço, alegando desconhecimento ou 
insuficiência de dados ou projetos". 

d) Subitem 9.1 - Do Julgamento das Propostas de Preços: os preços 
unitários serão examinados relativamente à sua adequação, 
proporcionalidade e exeqüibilidade. 

Com base no texto dos subitens acima citados entendemos que, se forem 
encontradas variações nas quantidades das planilhas, sejam acréscimo ou 
redução, estas variações devem ser diluídas no preço unitário do respectivo item. 

Assim sendo, perguntamos: 

1.1 Como devemos proceder na apresentação da proposta, caso sejam 
encontradas variações que venham a alterar significantemente o preço unitário de 
um determinado item? 

1.2 Entendemos que a empresa licitante não pode ser desclassificada pela 
avaliação específica de preços unitários eventualmente alterados em função do 
item 7.7 do edital. Está correto nosso entendimento? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
Conforme letra 'd" do item 7.3 "....quantidades não poderão ser alterados pelas 
licitantes, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou 
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS". 
Assim o conhecimento está unificado para todas as proponentes em forma de 
esclarecimento de dúvida, o que permite alteração da planilha pelos proponentes. 

ESCLARECIMENTO 82  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR SANTA BÁRBARA ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÃO EM 29.08.07 

1. Referente ao Lote 1 — Palácio do Governo, estamos entendendo que o 
tratamento anti-fogo das Estruturas metálicas, protetoras dos tirantes, está fora do 
escopo. Nosso entendimento está correto? 
Caso negativo, favor fornecer projetos/especificações para este tratamento, 
principalmente para a parte exposta, entre o pavimento técnico e a cobertura. 

ELÉTRICA 
2. A central de iluminação indicada nos projetos usou uma simbologia única para 
o MOD. LFC 1024. No palácio são 10 pç, na secretaria 1 e 2 são 77 pç, total de 
164 pç. Está correto nosso entendimento? 
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3. Na convivência temos o item 1.9.1.7 e 1.9.1.8 para MOD. CNH 024, conforme 
esclarecimentos. No item 1.11.1 da convivência, central de iluminação, devemos 
manter as 2 pç do MOD. LFC 1024, totalizará 166 pç. Está correto nosso 
entendimento? 

INFRA-ESTRUTURA 
4. Os subitens 7.9.3 e 8.5.3 indicam montagens especiais de ferro fundido. 
Estamos considerando nesses itens os valores da mão-de-obra para montagens 
das conexões de ferro fundido indicadas abaixo deles. Está correto nosso 
entendimento? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

• 
1. Ficará a cargo do proponente a opção que atenda a solicitação de proteção 

térmica, (esclarecimento anterior n° 04 — item 11) . 

2. Sim. Entendimento está correto 

3. Sim. Entendimento está correto 

4. Seguir planilha orçamentária. 

• 

ESCLARECIMENTO 83 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO QUEIROZ GALVÃO CONSTRUÇÃO EM 
29.08.07 

"Com relação à concorrência acima referenciada, vimos por meio desta 
solicitar que seja marcada uma nova data para a apresentação das propostas. 
É desejável que seja adiada em, pelo menos, 30 (trinta) dias, para que possam 
ser melhor estudados os projetos e especificações fornecidos por V.Sas, bem 
como sejam obtidos os menores preços de mercado para os materiais e 
serviços a serem fornecidos. 
No intuito de apresentar uma proposta que atenda os padrões habituais desta 
Empresa, com custo mais vantajoso para Vas.Sas., aguardamos, com 
brevidade, vossa decisão." 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
A data para recebimento dos envelopes de habilitação e da proposta de preços foi 
alterada para as 10 horas do dia 13.09.07 e da sessão pública de abertura dos 
envelope foi alterada par as 10 horas do dia 17.09.07, conforme publicado no 
jornal oficial do Estado em 31.07.07 e no jornal O TEMPO na mesma data. 
ESCLARECIMENTO 84 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO EXPERNET TELEMÁTICA LTDA POR 
EM 29.08.07 
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1.Cabo UTP cat. 6, Patch Panei CAT. 6 DE 24 portas, Patch Cord UTP 
categoria 6, Conector modular RJ45 categoria 6 (tomada de comunicação) 

a) No Caderno de Especificação e nas planilhas orçamentárias dos lotes 1, 2 
e 3, onde se descrevem as exigências e características dos Materiais para 
o Cabeamento Estruturado poderíamos ofertar uma solução BLINDADO 
cat.6 (FTP, F/FTP e ou S/FTP), uma vez que entendemos ser esta melhor 
do que a NÃO BLINDADA (UTP), por ficar livre de interferência 
eletromagnética externa, atendendo as características exigidas para cat.6, 
onde cumpre integralmente as premissas editalícias da similaridade e as 
normas pertinentes, ficando desta forma a critério do licitante a escolha 
entre uma destas duas solução, nosso entendimento está correto? 

b) No Caderno de Especificação e nas planilhas orçamentárias dos lotes 1, 2 
e 3, onde se descrevem as exigências e características de vários tipos de 
capa do cabo UTP a serem utilizados, poderíamos utilizar somente um 
único tipo de capa do cabo como o LSZH e ou CM, uma vez que analisando 
o projeto qualquer um destes dois tipos de capa atenderia plenamente as 
normas de Cabeamento Estruturado existentes , nosso entendimento está 
correto? 

7. Garantia do Cabeamento Estruturado 

a. Os fabricantes de Cabeamento Estruturado que estão instalados e 
comercializam seus produtos no Brasil, fornecem uma garantia 
estendida de no mínimo 20 anos quanto ao defeito de fabricação dos 
produtos e performance conforme a norma existentes, desde que a 
solução seja de um único fabricante que abrange, Cabo Par 
Trançado, Patch Panei, Patch Cord, Conectores RJ-45 Fêmeas, 
Cabos ópticos, DIO, Patch Cord ópticos, Conectores ópticos e Pig 
Tail, como é comum a exigência desta garantia entendemos que 
devemos ofertá-la e que todos estes produtos sejam de um único 
fabricante, nosso entendimento está correto? 

b. O fabricante da solução de cabeamento deverá fornecer uma carta 
de solidariedade direcionada ao órgão, ofertando esta garantia? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1- 

a. Não. Deverão ser mantidas as soluções apresentadas em projeto. 
b. Não. Adotar solução considerando condutores com isolamento CM e LSZH 

nos locais indicados em projeto 
2- 

a. A garantia dos produtos e serviços deverá ser fornecida pela empresa 
vencedora da licitação. 
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b. A garantia dos produtos e serviços deverá ser fornecida pela empresa 
vencedora da licitação. 

ESCLARECIMENTO 85  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR TYCI ELECTRONICS BRASIL 
LTDA EM 29.08.07 

1. De acordo com a resposta ao esclarecimentos n° 29 e 54 elaborada pela  
Comissão Especial de Licitação, estamos entendendo que quando se fala em a  
nova "AUGUMENTED CATGORIY 6", não estamos falando em norma existente e  
sim como o próprio nome diz DRAFT (ESBOÇO) para uma futura norma e ainda  
seus parâmetros são factíveis de mudanças, por isso que a ANATEL só homoloqa  
a comercialização do cabo com os parâmetros do cat.6 que existe norma  
aplicável, e não do "AUGUMENTED CATGORIY 6", o que esta escrito no Caderno  
de especificação é um produto especifico do fabricante Systimax e testado por ele  
como já foi dito em outros questionamentos. Quando menciona em vossa resposta  
em características "FISICAS" entendo que cada fabricante possui a sua e muitas  
vezes tem patentes destes parâmetros, por isso existe normas com parâmetros 
mínimos que tem de ser respeitadas por todos os fabricantes, pois estes 
parâmetros que estão sendo fornecido no caderno de especificação somente a  
Systmax atende integralmente estas características físicas.  
Compreendemos também que a solução de Cabeamento Estruturado que 
atendam os "padrões segurança, em obediência as Normas Técnicas Nacionais 
ou Internacionais, estabelecendo condições técnicas mínimas exigíveis, a fim de 
assegurar um bom desempenho, segurança na operação dos sistemas, economia,  
facilidade de manutenção, bem como flexibilidade de modificações futuras" 
conforme descrito na introdução e nos itens 6 e 12 do Caderno Técnico e 
parâmetros de performance estabelecidos pelas normas NBR-14703,  
ANSI/EINTIA 568 B.2.1 CAT.6, ISSO/IEC 11801 CLASS E e CENELEC EN50173,  
poderão ser fornecidos os Cabos UTP CAT.6, Patch Panei CAT.6, Conector RJ-45 
Fêmea CAT.6 e Patch Cords CAT.6, por serem produtos padrão de mercado e 
facilmente encontrado para reposição atendendo as normas existentes e não um  
Drafts (esboço). Está correto nosso entendimento? Favor esclarecer.  

2. De acordo com a resposta ao esclarecimentos n° 29 e 54 elaborada pela 

Comissão Especial de Licitação, estamos entendendo que na parte óptica que 

consta no Caderno Técnico nos item 6 e 12 que abrange Cabos Ópticos, DIO, 

Patch Cord ópticos, Conectores ópticos e Pig Tail, podemos ofertado produtos 

similares que atendam as especificações das normas e parâmetros por ela 

estabelecida, não importando diâmetro de cabo, comprimento, marcação entre 

outros, pois quando menciona em vossa resposta em características "FISICAS" 

entendo que cada fabricante possui a sua e muitas vezes tem patentes destes 

7--
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parâmetros, por isso existe normas com parâmetros mínimos que tem de ser 
respeitadas por todos os fabricantes, pois os parâmetros que estão sendo 
fornecido no caderno de especificação somente a Systmax atende integralmente 
estas características físicas, desta forma pode-se substituir por produto similar que 
atenda a normas existentes. Está correto nosso entendimento? Favor esclarecer. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1- As marcas e modelos de componentes indicadas nos projetos e nas planilhas 
de materiais são referenciais. Poderão ser utilizados produtos equivalentes, de 
outros fabricantes, desde que apresentem características técnicas, físicas, de 
flamabilidade e de desempenho equivalentes ou superiores ao produto 
referenciado. 
As características físicas dos componentes referem-se principalmente às 
dimensões externas dos mesmos, que deverão ser respeitadas de modo a não 
criar necessidade de aumentar os espaços técnicos disponibilizados. 

Poderão ser ofertados produtos EQUIVALENTES, cujas características físicas 
sejam respeitadas de modo a não criar necessidade de aumentar os espaços 
técnicos disponibilizados. 

Belo Horizont731 e agosto de 2007 

SUELY IZABE 	RREA LIMA 

4111 	PRESIDENTE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
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2. a - Não foram detalhados diagramas de controle. Ver texto descritivo 	do 

Sistema de Controle e Supervisão no arquivo CAMG-

SISTEMA_CONTROLE_SUPERVISÃO.doc (será enviado). 

b- As unidades split's (operação 24 hs) devem ser incluídas no 
escopo de fornecimento. 

3. Todos os questionamentos estão sendo respondidos pelo presente expediente. 

ESCLARECIMENTO 52  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR EXPENERT TELEMÁTICA LTDA 

1. Prédio do CPD, Co-Geração e de Serviços 
a. As instalações dos Prédios do CPD, Co-Geração e de Serviços 

fazem parte do escopo de fornecimento desse Edital? Caso a 
resposta seja positiva, precisaremos dos projetos executivos para 
elaborarmos o orçamento. 

2. Backbone Óptico Externo/Interno 

a. Deverão ser considerados na proposta os backbones ópticos 
externos que interligam o Prédio CPD com os Prédios de Co-
Geração e Serviços? 

b. Caso o Prédio do CPD não faça parte do escopo dessa 
concorrência, será necessário o fornecimento dos equipamentos 
(DIO's, cordões ópticos, etc.) de distribuição do backbone óptico 
para os outros Prédios? 

c. Nas planilhas de materiais, constam apenas cabos ópticos CFO-SM-
12F e CFO-MM-6F, porém nos projetos executivos, também temos o 
cabo de backbone para as secretarias que não está na planilha e 
tem como como descrição CFO-MM-12F. Devemos incluir esse cabo 
como omisso na planilha orçamentária? 

3. Racks Fechados 

a. Tanto na especificação técnica quanto na planilha de materiais, é 
exigido que os Racks tenham grau de proteção IP55 e que possibilite 
uma dissipação de até 500W com gabinete fechado. Segundo os 
fabricantes de racks é impossível um equipamento ter grau de 
proteção IP-55 e possuir ventilação forçada. Segundo informações 
dos fabricantes de Rack com os quais conversamos, é impossível 
manter o grau de proteção IP55 com a instalação de Ventiladores ou 
condicionadores de ar. Entendemos que por se tratar de um 
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ambiente indoor, e que os Racks estarão em salas isoladas sem 
acesso de pessoas não autorizadas, não se faz necessária a 
instalação de Racks com IP55. Nosso entendimento está correto? 

b. Em relação às bases dos Racks, elas serão fixas ou móveis com 
rodízios? A especificação técnica não é clara neste ponto. 

c. A especificação técnica exige para os Racks o TESTE DE 
VIBRAÇÃO E CHOQUE CFE MIL-STD 810 E ETS 300 019-2-2. Isso 
é realmente necessário já que esses testes são utilizados para 
equipamentos de uso militar embarcados? 

d. A especificação técnica exige para os Racks o TESTE DE 
TERREMOTO CFE BELMORE (NEBS) TR-NVVT-000063, EDIÇÃO 
5, Isso é realmente necessário já que estamos em um país onde não 
há esse tipo de ocorrência? 

e. Existe a real necessidade de TESTE DE GRAU PROTEÇÃO IP 55 
CFE DIN 40050/ IEC 529? Os equipamentos especificados são para 
utilização em ambientes fechados nos quais não são necessários 
esse tipo de teste, onde o usual é I P40 ou inferior. 

4. Cabo UTP 

a. Nas planilhas orçamentárias dos lotes 1, 2 e 3 datadas do dia 06 de 
Junho de 2007, onde se descrevem as exigências e características 
do Cabo UTP 04 pares categoria 6, é descrito um código de produto 
que amarra a solução de cabling à somente um fabricante. 
Entendendo que, apenas o fabricante Systimax atenderá esta 
exigência, e que os demais fabricantes de 1a  linha como Siemon, 
Tyco, Ortronics e Panduit, podem fornecer o mesmo produto com 
qualidade equivalente ou até superior, e não tendo esta exigência 
qualquer amparo técnico ou jurídico dentro das normas e legislação 
vigente, entendemos que tal exigência fere o Art. 2° da Resolução 
1102 de 20 de fevereiro de 2.006, frustrando o caráter competitivo 
deste certame. Isto posto, entendemos que o fornecimento de cabos 
UTP nas mesmas características exigidas, atenderão integralmente 
as premissas editalícias, nosso entendimento está correto? 

b. Os itens existentes na planilha orçamentária referentes aos cabos 
UTP para a rede horizontal de dados e voz a serem utilizados nesse 
projeto (categoria 6a do tipo CMR) estão em contradição com o 
projeto executivo que pede a instalação de cabos categoria 6 do tipo 
CM. Entendemos que o correto é utilizar o Cabo Cat.6 CM pelo fato 
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de o texto da norma EIA/TIA 568 que especifica a utilização de 
materiais "Categoria 6a" ainda encontra-se na fase que conhecemos 
como "draft", ou seja, ela ainda pode ser modificada e alterada, 
portanto entendemos que uma instalação nessas condições pode 
causar possíveis problemas futuros no enquadramento às normas 
vigentes. 
A utilização de cabos CMR "Categoria 6a" ocasionaria um aumento 
desnecessário no custo desse sistema, já que o cabo representa 
aproximadamente 60% do custo do sistema de cabeamento 
estrututado. 
Cabos com classe de flamabilidade CMR são normalmente 
empregados para instalação vertical, ou seja, backbone entre 
pavimentos. 
Por todos esses motivos e conforme projeto executivo, entendemos 
que o correto será utilizar cabos UTP, categoria 6 com classe de 
flamabilidade CM. Nosso entendimento está correto? 

5. Conector RJ45 Categoria 6 

a. Nas planilhas orçamentárias dos lotes 1, 2 e 3 datadas do dia 06 de 
Junho de 2007, onde se descrevem as exigências e características 
do conector fêmea RJ45 Cat.6, é descrito um código de produto que 
amarra a solução de cabling à somente um fabricante. Entendendo 
que, apenas o fabricante Systimax atenderá esta exigência, e que os 
demais fabricantes de la linha como Siemon, Tyco, Ortronics e 
Panduit, podem fornecer o mesmo produto com qualidade 
equivalente ou até superior, e não tendo esta exigência qualquer 
amparo técnico ou jurídico dentro das normas e legislação vigente, 
entendemos que tal exigência fere o Art. 2° da Resolução 1102 de 
20 de fevereiro de 2.006, frustrando o caráter competitivo deste 
certame. Isto posto, entendemos que o fornecimento de conectores 
fêmea RJ45 Cat.6 nas mesmas características exigidas, atenderão 
integralmente as premissas editalícias, nosso entendimento está 
correto? 

6. Patch Panei 24 portas Categoria 6 

a. Nas planilhas orçamentárias dos lotes 1, 2 e 3 datadas do dia 06 de 
Junho de 2007, onde se descrevem as exigências e características 
do Patch panei 24 portas Categoria 6, é exigido que o produto tenha 
24 portas e seu guia horizontal incluso totalizando um altura de 2U's 
no Rack, o que amarra a solução de cabling à somente um 
fabricante. Entendendo que, apenas o fabricante Systimax atenderá 
esta exigência, e que os demais fabricantes de 1a  linha como 
Siemon, Tyco, Ortronics e Panduit, podem fornecer o mesmo 
produto com qualidade equivalente só que fornecendo o guia 
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organizador à parte ocupando os mesmos 2U's sem onerar o valor 
do produto, e não tendo esta exigência qualquer amparo técnico ou 
jurídico dentro das normas e legislação vigente, entendemos que tal 
exigência fere o Art. 2° da Resolução 1102 de 20 de fevereiro de 
2.006, frustrando o caráter competitivo deste certame. Isto posto, 
entendemos que o fornecimento de Patch paneis 24 portas 
Categoria 6 nas características acima citadas, atenderão 
integralmente as premissas editalícias, nosso entendimento está 
correto? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. As edificações correspondentes ao Prédio do CPD, Co-Geração e de Serviços 

não fazem parte do escopo da obra. 

2. Backbone Externo 

a- Deverá ser previsto o fornecimento de todos os condutores ópticos 

externos, bem como dutos e caixas indicados nos projetos. Ver arquivos 

BHCAMG-EXE-TEL-0001-0002-R1.pdf e BHCAMG-EXE-TEL-0002-0002-

Rtpdf. Os backbones a serem considerados referem-se a interligação do 

CPD aos prédios em licitação. 

b- Deverá ser previsto o fornecimento de todos os componentes de redes 

óticas e metálicas interligação do CPD aos prédios em licitação. 

c- Idem resposta item a acima. 

3. Racks fechados 

a- Não será necessário racks IP-55 para ambientes internos. Para estes 
locais poderão ser fornecidos racks IP-40. 

b- Racks deverão possuir bases fixas. 

c- Não é necessário testes de vibração e choque conforme MIL-STD 810E e 

ETS 300 019-2-2. 

d- Não é necessário teste de terremoto conforme Bellcore (NEBS) 

TR-NVVT-000063, edição 5. 

e- Não será necessário testes de grau de proteção IP 55 conforme 

DIN 40050/IEC 529. 
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4. Cabo UTP 

a- As marcas e modelos de componentes indicadas nos projetos e nas 

planilhas de materiais são referenciais. Poderão ser utilizados produtos 

equivalentes, de outros fabricantes, desde que apresentem características 

técnicas, físicas, de flamabilidade e de desempenho equivalentes ou 

superiores ao produto referenciado. As dimensões físicas destes 

componentes deverão ser respeitadas de modo a não criar necessidade de 

aumentar os espaços técnicos disponibilizados. 

b- Sim. Adotar solução de projeto. 

5. Idem resposta item 4a. 

6. Idem resposta item 4.a 

ESCLARECIMENTO 53  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA 
EM 22.08.07 

1. No item 7.3.2. do presente edital, o licitante deve apresentar o 
planejamento de instalação do canteiro de apoio das obras e 
serviços, seu lay out de implantação e o local escolhido. Pergunta-
se: Podemos definir o local para sua implantação por nossa conta 
conforme o texto do edital, ou já existe uma definição da área por 
parte da CODEMIG. 

2. 	 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. A área destinada para implantação dos escritórios de obra, vestiário, refeitórios 
e sanitários de todos os lotes será no local, onde funcionava a pista do 
kartódromo. Quanto às praças de trabalho, as mesmas deverão ser criadas na 
áreas contíguas às edificações, de forma que não haja conflito entre os lotes. 

ESCLARECIMENTO 55  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR OLTEC ENGENHARIA, 
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EM 23.08.07 
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1) Dos Fatos 
A planilha de materiais constante da documentação do edital de concorrência 
05/2007 — Processo Interno 265/07, apresenta na descrição do material "Cabo 
UTP" os códigos 1091 e 3071, referências estas alusivas a uma marca e modelo 
específicos de um fabricante de materiais de rede estruturada. Esta indicação se 
faz presente ao longo de todas as planilhas de materiais a serem empregados na 
rede estruturada do empreendimento. 

2) Das Considerações 

A LEI 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações versam que: 
Na Seção II — Das Definições, em seu artigo 6°, item IX, alínea C, abaixo 
transcrito: 
"c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução." 
Na Seção III — Das Obras e Serviços, em seu artigo 7°, item IV, parágrafos 5° e 6°, 
abaixos transcritos: 
"§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de 
tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, 
previsto e discriminado no ato convocatório." 
"§ 6o A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou 
contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa." Oltec 
Engenharia, Consultoria e Projetos Ltda. Av. Barão Homem de Melo, 4.500 
Sala 310 Edifício Point Office - CEP 30450-250 Estoril - Belo Horizonte - Minas 
Gerais Telefax: (31) 3247-6131 comercial@oltecengenharia.com.br  
3) Da Solicitação 

A licitante proponente pede esclarecimento, embasada nos artigos anteriormente 
transcritos da LEI 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualização, no que se 
refere à aceitação de fornecimento de materiais similares ao solicitado e que 
atendem plenamente a todas as características técnicas solicitadas nas planilhas 
apresentadas, inclusive no que se refere aos quesitos de durabilidades, 
performance, segurança, entre outros. Destaca ainda que seu material é detentor 
de reconhecimento mundial, atendendo a todas as normas que regulamentam a 
fabricação e emprego para estes. 
Faz saber também que da maneira como apresentada a planilha, esta sugere o 
favorecimento a uma marca de um fabricante, suprimindo do processo o caráter 
competitivo para sua execução e mais do que isso, ferindo as leis sob as quais o 
mesmo é regido 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
Conforme estabelecido no edital em seu item 4.2. "Todos os serviços e obras 
estão especificados nos Anexos deste Edital que passam a fazer parte integrante 
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do presente edital independente de transcrição. Os projetos, especificações, 
anexos e demais documentações da licitação são complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento, mesmo que omitido 
em outro, será considerado especificado para essa licitação". 

Dessa forma, o TERMO DE REFERÊNCIA, que é anexo e parte integrante do 
edital diz expressamente: "As referências a marcas de produtos ou equipamentos 
constantes nas especificações, projetos, planilhas orçamentárias e demais 
documentos que compõem o Edital de Licitação representam mera referência. Em 
toda a documentação fornecida, seja em projetos, planilhas, especificações, etc, a 
palavra SIMILAR deve ser entendida como RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE." 

Resta consignado no objetivo do termo de referência que ele tem por objetivo, 
dentre outros dirimir possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto 
executivo, a planilha orçamentária, o memorial descritivo e as especificações 
técnicas. 

Diante de tanto, já consta expressamente do edital que as marcas e modelos de 
componentes indicadas nos projetos e nas planilhas de materiais são 
referenciais. 

Poderão ser utilizados produtos equivalentes, de outros fabricantes, desde que 
apresentem características técnicas, físicas, de flarnabilidade e de desempenho 
equivalentes ou superiores ao produto referenciado. 

As dimensões físicas destes componentes deverão ser respeitadas de modo a 
não criar necessidade de aumentar espaços técnicos disponibilizados. 

Diante da previsão já integrante do edital e expressamente consignada no termo 
de referência não há que se falar em indicação de marca, senão de forma 
referencial. 

ESCLARECIMENTO 56 
• QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CAMARGO CORREA 

CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES EM 22.08.07 
1 - Não recebemos a armadura de fretagem das ancoragens dos cabos dos 
tirantes do Palácio. Favor fornecer-nos estes projetos. 

2 - Favor esclarecer se existe algum outro projeto de armação dos prédios que 
estejam faltantes. 

3 — Para monitoramento das deformações das estruturas solicitamos esclarecer 
quais os pontos a serem monitorados e quais as deformações permitidas para 
estes respectivos pontos. 

4 — Favor esclarecer se faz parte do objeto os reservatórios de água, ETE, 
serviços das centrais de água gelada, substações, estações elevatórias águas e 
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águas de reuso, estações elevatórias de esgoto, central de gás, centrais de 
utilidades. Caso positivo favor fornecer todos os projetos civis e de instalações 
pertinentes. 

5 — Todos os projetos executivos serão fornecidos já aprovados na prefeitura, 
meio ambiente, corpo de bombeiros, concessionárias de água, energia, 
telecomunicações, sanitária e demais órgãos públicos ou concessionárias. 

6 - No des. 4000/4015 indica o barramento blindado do QGBT-CV3 de 700A. 
Consideramos 800A, conforme des. 4001/4015. Está correto nosso entendimento? 

7 - Os transformadores da convivência não coincidem em especificação com o 
diagrama geral, des. 8040/8040, consideramos que o diagrama geral substitui o 
des. 8009/8040. Está correto nosso entendimento? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. As armaduras de fretagem no topo dos tirantes estão apresentadas no desenho 
EXE-ARM-153. Nos pavimentos intermediários serão adotados detalhes similares 
a serem incluídos nos desenhos de armadura das vigas quando da emissão 
destes documentos com liberação para a construção. 

2. O projeto emitido, composto pelos desenhos de forma, armadura, armadura de 
protensão, memorial descritivo, especificação técnica das estruturas de concreto e 
planilhas de quantidades, contem todas as informações necessárias e suficientes 
para a sua licitação. Quando da emissão destes documentos com liberação para a 
construção alguns detalhes poderão ser a eles acrescentados como no caso 
citado acima. 

3. Para dúvidas quanto ao monitoramento das deformações, ver item 6.1 do 
Memorial Descritivo do Palácio: EXE-EST-101, CONFORME A SEGUIR: 

"A protensão da estrutura de sustentação do prédio, incluindo as vigas de 
cobertura e os tirantes metálicos, deverá obedecer rigorosamente à 
seqüência estabelecida no projeto, devendo-se prever um programa de 
monitoramento dos deslocamentos observados em pontos notáveis da 
estrutura durante as diversas fases construtivas. Como pontos notáveis 
podem ser citados os níveis da base e do topo dos pilares provisórios, os 
níveis do fundo das vigas transversais da cobertura e das vigas dos 
pórticos nos cruzamentos dos eixos longitudinais (1 a 4) e transversais 
(A a R)." 

4. ETE, reservatórios externos de água, estações elevatórias externas, centrais 
externas de gás e de utilidades não fazem parte da licitação. Deverão ser 
previstos fornecimento das estações elevatórias e sistemas de bombas internas às 
edificações. No que se refere ao projeto de condicionamento de ar , apenas a 
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CAG 1 (Palácio e Auditório) faz parte do escopo de fornecimento desta etapa, 
sendo que seus projetos estão inseridos no detalhamento do Palácio desenho 
BHCAMG-EXE-VEN-1014-1027-R2.dwg. 

5. O projeto de prevenção e combate a incêndio encontra-se em processo de 
aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. A solução de entrada de energia 
encontra-se em análise pela CEMIG. 

6. Sim. Entendimento está correto. 

7. Sim. Entendimento está correto. 

ESCLARECIMENTO 57  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR 

• 
CONSTRUCAP — CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A 

1. No desenho 3074/3088 não consta o QIE S151 e QDA S152, que são 
indicados no desenho 3005/3088 no 15° pavimento. Qual indicação esta correta? 

2. No desenho 3005/3088 indica alimentação do QA-S151 pelo QDC-S151 e no 
desenho 3073/3088 indica alimentação do QA-S151 pelo QNBK-SX151. Qual 
indicação esta correta? 

3. No desenho 3074/3088 esta indicado QGBT-S151 com 2 módulos e QGBT-
8153 com 3 módulos, no desenho 3005/3088 esta indicado QGBT-S153 com 2 
módulos e QGBT-SX151 com 3 módulos. Qual indicação esta correta? 

4. Faz parte do nosso escopo de fornecimento e instalação do QGBT-SX153 
(Elevadores)? 

5. No desenho 3005/3088 estão indicados os quadros QDC-SS1/2/3/4/5 no 
diagrama vertical de alimentação dos QDC's pavimento subsolo. Nos desenhos 
3006 do 3008/3088, a seqüência de indicação dos QDC's vai do n° 1 ao n° 6, 
sendo que entendemos estar indicado incorretamente o quadro QDC-S1S3 no 
eixo H desenho 3007/3088. Qual indicação esta correta? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. Considerar desenho 3074/3088 

2. Considerar desenho 3073/3088. 

3. Considerar desenho 3074/3088 

4. Sim. Este painel é parte do escopo de fornecimento. 
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5. O QDC SS3 indicado no subsolo junto ao eixo H deverá ser renomeado para 
QDC-CEV. O QDC-SS3 junto ao eixo J está correto 

ESCLARECIMENTO 58 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR ENGEFORM 

1. Na planilha de serviços do Lote 2 no item 69.11.1, consta: 
quantidade 2,00 um, preço unitário R$ 742,91 e preço total R$ 
167.306,06. Entendemos que devemos alterar este valor para R$ 
1.485,82. Está correto nosso entendimento. 

2. Na planilha de serviços do Lote 3, no item 69.11.1 consta: 
quantidade 2,00 um, preço unitário R$ 742,91 e preço total R$ 
167.36,06. Entendemos que devemos alterar este valor para R$ 
1.485,82. Está correto nosso entendimento. 

Desta forma, entendemos que o valor total do lote 2 passa a ser R$ 
350.818.118,95 e o valor total do lote 3, passa a ser R$ 374.595.114,71. Está 
correto nosso entendimento? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. O item 69.11.1 da planilha de serviços do lote 2 deverá ser suprimido. 
2. O item 69.11.1 da planilha de serviços do lote 3 deverá ser suprimido. 

ESCLARECIMENTO 59  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR EXPERNET TELEMÁTICA LTDA 

1. Backbone óptico 

b. Existe uma divergência entre as planilhas quantitativas e o projeto 
executivo, em que no projeto consta a instalação de backbone óptico 
redundante para a parte externa e interna, porém notamos que a 
metragem de cabo óptico constante na planilha é exata para o 
backbone principal sem a redundância. 
Entendemos que o backbone redundante foi excluído do escopo e 
não deve ser orçado para esse projeto. Está correto nosso 
entendimento? 

2. Cabling para pontos de Sonorização, SCA e Segurança 

c. O projeto executivo contempla toda a solução de cabeamento UTP 
para atender aos pontos de sonorização, sistema de controle de 

- acesso e segurança definindo-se um sistema TCP-IP para esses 
Sistemas. Nas planilhas orçamentárias porém não são citados estes 
sistemas nem os materiais para executa-los. 
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Entendemos que estes sistemas não estão sendo considerados para 
esse projeto e devem ser ignorados para efeito de orçamento. Está 
correto nosso entendimento? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. Deverá ser previsto o fornecimento de todos os condutores ópticos, bem como 
dutos e caixas indicados nos projetos. 
Ver arquivos BHCAMG-EXE-TEL-0001-0002-R1-AO.pdf e BHCAMG-EXE-TEL-
0002-0002-R1-AO. pdf 

2. Os sistemas de sonorização, segurança e controle de acesso compartilham 
infra-estrutura do cabeamento estruturado/telecomunicações conforme projeto 

ESCLARECIMENTO 60 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUCAP — CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A EM 24.08.07 

1. Auditório - Não foi identificado em memorial e/ou projetos se haverá 
impermeabilizar a laje de cobertura do Auditório. Caso positivo qual o tipo? 
Haverá proteção mecânica? 

2. Canteiro de Obra — Em visita foi apresentado um projeto com a disposição 
e lay-out sugerido pela CODEMIG. Gostaríamos de saber se haveria a 
possibilidade de enviar o arquivo eletrônico deste projeto. 

3. Com relação ao item "E" da página 17 do edital —" Cronograma físico 
financeiro" estamos considerando que podemos utilizar o modelo recebido 
junto com a documentação do edital. Nossa consideração está correta? 

4. As datas indicadas nesse cronograma poderão ser alteradas em função do 
planejamento executivo? 

5. No item "F" da página 17 do edital, estamos entendendo que o cronograma 
de eventos e pagamentos é o mesmo cronograma apresentado no item "E" 
porém com a defasagem de 30 dias conforme a forma de pagamento 
definida no edital. Nosso entendimento está correto? Caso negativo, seria 
possível exemplificar a solicitação para este item? 

6. Como eventos para montagem do cronograma solicitado no item "F" 
estamos entendendo que se trata dos subitens descritos no cronograma do 
edital. Nosso entendimento está correto 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
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1. A especificação técnica da impermeabilização da cobertura do Auditório está 
descrita no Memorial Descritivo(ON-CE-AMG/07 AUDITÓRIO) - página 13. 

2. O arquivo será disponibilizado. 

3. Sim 

4. Sim, porém a data final não poderá ser modificada. 

5. Sim 

6. Sim 

• Todos os cronogramas serão de responsabilidade da proponente, sendo 
mesmos fruto de análise aprovação da Comissão Especial de Licitação. 	

os 

ESCLARECIMENTO 61  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUTORA ANDRADE 
GUTIERREZ S.A EM 24.08.07 

Pedido de Esclarecimentos 

Prezados Senhores: 

A licitante acima identificada, de acordo com a cláusula 1.7 do Edital em 

referência, vem solicitar os seguintes esclarecimentos: 

• 
1. Solicitamos seja esclarecida a incoerência entre o disposto na alínea "b" do 

item 7.3 do Edital e o determinado na Cláusula 7 da Minuta do Contrato e, 

finalmente, entre os prazos dos Cronogramas físico financeiros 

apresentado nos volumes 13 da documentação de todos os lotes. 

Perguntamos qual o prazo correto a considerar para cada lote? 

2. Entende-mos que o prazo para conclusão das obras estabelecido no item 
7.3 b e na Cláusula 7 da Minuta do Contrato não inclui o tempo necessário 
para o Recebimento do objeto, nos termos da Cláusula Décima Terceira da 
Minuta do Contrato. 

Nosso entendimento está correto? 
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3. O Regime de Contração é o de empreitada por preço global, no entanto 

entendemos existe conflito entre alguns itens do Edital que influenciam na 

apresentação da proposta comercial. 

O critério de medição integrante do Edital é concebido em nosso 

entendimento, para uma obra de preço unitário. Entretanto o Edital pede 

que seja apresentado Cronograma de Eventos de Pagamento com 

periodicidade de 30 dias. O edital apresenta ainda o Anexo VIII onde 

consta o preenchimento de lista de equipamentos e sistemas que possam 

ser pagos nos eventos. 

• 
Com base no exposto perguntamos: 

a. Entendemos que o detalhamento da itemização deste Cronograma 

de Eventos de Pagamentos será responsabilidade da proponente 

quanto à quantidade de eventos de pagamentos e percentual de 

avanço financeiro de cada evento. Nosso entendimento está correto? 

b. Entendemos que este Cronograma de Eventos de Pagamentos 

poderá ter valores mensais diferentes do Cronograma físico 

financeiro apresentado no volume 13 do Edital referente a todos os 

lotes. Nosso entendimento está correto 

c. Entendemos que este Cronograma Físico Financeiro a ser 

apresentado na proposta comercial deve refletir o planejamento 

elaborado pela licitante podendo ter duração e época diferente de 

execução do Cronograma físico financeiro apresentado no volume 

13 do Edital referente a todos os lotes. Nosso entendimento está 

correto 

d. Entendemos que o anexo VIII do Edital não deverá ser preenchido 

para esta fase da licitação por não ser exigida a sua apresentação 

tanto na documentação de Habilitação como na proposta comercial. 

Nosso entendimento está correto? 
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4. Entendemos que por não constar da planilha e cronograma do Lote 01 na 

documentação do Edital, não será necessário o preenchimento dos itens 

1.1 - Mobilização e instalações do Canteiro e 1.3 - Desmobilização dos 
Serviços Preliminares da Planilha do Palácio do Governo — Lote 01. E 

também que o não preenchimento destes valores não terá por 

conseqüência a desclassificação da proposta comercial conforme item 9.5.d 

do Edital. Nosso entendimento está correto? Em caso de negativa, 

perguntamos como proceder? 

5. Entendemos que apesar da possibilidade da CODEMIG vir a gozar de 

isenção futura de aliquota interna de ICMS, as licitantes deverão apresentar 

as propostas comerciais sem levar em conta qualquer desconto relativo a 

esta possibilidade, considerando neste momento em seus custos o ICMS 

completo. Nosso entendimento está correto? 

6. Solicitamos seja esclarecido a quem caberá a obrigação de cumprir as 

condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos que, nos 

termos do item 8.7 cabe à Contratada e, nos termos do item 11.6, cabe à 

CODEMIG. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 

1. O prazo da letra "b" do item 7.3 é de execução das obras e serviços. O prazo 
da cláusula sétima é de vigência do contrato e consigna o maior prazo dos três 
lotes que será ajustado a cada contrato. Os prazos dos cronogramas também é o 
de execução e declina o momento da ordem de serviço de cada lote que será 
diferenciada com previsão de que todos os contratos se encerrarão no mesmo 
mês. 

2. Sim. 

3. A contratação é de empreitada por preço global mas os pagamentos serão 
efetivados por medições: 

a) Sim 
b) Sim 
c) Sim 
d) O Anexo VIII é exigência da letra "f' do item 7.3 da proposta de preços. 

4. Sim, Questionamento respondido em esclarecimento anterior. 
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5. Sim.. 

6. Ficará a cargo da CODEMIG 

ESCLARECIMENTO 62  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CONSTRUCAP CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A EM 24.08.07 

Questão 1: Item 6.1.4, alínea "d", do edital — Entendemos que atende 
plenamente ao exigido no edital, a apresentação do Anexo II, por lote e 
individualmente para cada profissional integrante da equipe técnica, não sendo 
obrigatória a apresentação em uma única via do referido Anexo contendo todas as 
assinaturas. Nosso entendimento está correto? 

Questão 2: Item 6.1.4, alínea "m", do edital — Entendemos que a presente 
exigência refere-se apenas aos profissionais detentores dos Atestados de 
Capacidade Técnica utilizados para a comprovação do item 6.1.4 alínea "h" do 
edital. Nosso entendimento está correto? 

Questão 3: Item 6.1.4, alínea "m", do edital — Caso a resposta acima seja 
negativa, entendemos que os currículos podem ser apresentados em modelo 
diverso do Anexo III, sendo este meramente sugerido, podendo ou não ser 
seguido pelas licitantes, uma vez que não existe a previsão de tal obrigatoriedade 
na Lei Federal de Licitações. Nosso entendimento está correto? 

Questão 4: Item 6.1.4, alínea "m" e Anexo III, do edital — Entendemos que a 
observação apresentada ao final do Modelo do Anexo IV ("Obs.: Recomenda-se 
que as informações acima constem de, no máximo, de 2 (duas) folhas, 
obedecendo este modelo"), pode ou não ser aplicada, a critério de cada empresa 
licitante, não sendo assim, item passível de inabilitação. Nosso entendimento está 
correto? 

Questão 5: Item 6.1.3, alínea "a" — Anexo I, do edital — Entendemos que em 
caso de consórcio, o Anexo I deverá ser apresentado uma única vez, pelo 
Consórcio, e deverá estar firmado por todas as empresas integrantes do mesmo. 
Nosso entendimento está correto? 
Questão 6: Item 6.1.3, alínea "a.4" — Anexo I, do edital — Entendemos que a 
indicação de credenciamento exigida na alínea acima citada e apresentada 
mediante o preenchimento no Anexo I, refere-se ao representante da 
empresa/consórcio que estará presente na sessão de entrega e abertura dos 
documentos de habilitação e proposta comercial. Nosso entendimento está 
correto? 
Caso negativo, esclarecer a quem se refere para o perfeito preenchimento do 
referido Anexo. 
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Questão 7: Item 6.1.3, alínea "a.4" — Anexo I, do edital — Entendemos que a 
licitante poderá credenciar um ou mais representantes para o referido certame, 
conforme faculta o edital em seu item 3.3, devendo constar tal credenciamento no 
Anexo I ao edital. Nosso entendimento está correto? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
1. Sim. 
2. Sim. 
3. Nada a responder. 
4. Sim. 
5. Sim. 
6. Sim. Ressalta-se que os poderes são de representação para todos os atos 

do certame. 
7. Sim. 

ESCLARECIMENTO 63  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR EIT EMPRESA INDUSTRIAL 
TÉCNICA SA 

1. Analisando 	o Anexo IX (Planilha de Serviços e Quantidades- Ar 
condicionado) do Lote 02, verificamos que no item 69.11.1 encontramos 
uma diferença para menos de R$ 165.874,22, alterando assim o valor 
global do referido lote para R$ 350.818.118,95. Como devemos proceder? 

2. A Planilha de Referência para Construção do Escritório de Obras do Centro 
Administrativo, deverá ser apresentada juntamente com as planilhas do 
Anexo IX — Lote 01. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
1. O item 69.11.1 da planilha de serviços do lote 2 e do lote 3 deverá ser 

suprimido. 
2. A Planilha de Referência para Construção do Escritório de Obras deverá 

ser também deverá ser apresentada preenchida com seus respectivos 
preços unitários. 

ESCLARECIMENTO 64 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR OLEMAR ENGENHARIA LTDA EM 
27.08.07 
Para as empresas que não visitaram a obra na data agendada para visita técnica 
(23/08) e que tem interesse em participar do processo, solicitamos informar se 
haverá um novo agendamento para realização de uma segunda visita técnica? 
Será mantida a data para entrega das propostas no dia 03 de setembro de 2007? 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
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As empresas que não visitaram a obra poderão participar da licitação em 
consórcio com empresa que tenha feito a visita técnica porquanto somente será 
exigido um atestado de visita técnica por licitante, no caso, somente uma para o 
consórcio que pode ser de duas ou três. 
A data para recebimento dos envelopes de habilitação e da proposta de preços foi 
alterada para as 10 horas do dia 13.09.07 e da sessão pública de abertura dos 
envelope foi alterada par as 10 horas do dia 17.09.07, conforme publicado no 
jornal oficial do Estado em 31.07.07 e no jornal O TEMPO na mesma data. 

ESCLARECIMENTO 65 
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CARIOCA CRRISTIANI NIELSEN 
ENGENHARIA SA EM 23.08.07 
Conforme foi informado na visita ao site da obra do Centro Administrativo ocorrida 
hoje, dia 23.08.07, há uma planta do local dos estacionamentos que será 
aproveitado para a construção dos acampamentos das obras. 
Assim, solicitamos que nos seja fornecida tal planta, para facilitar os estudos para 
a apresentação da proposta. 
Favor informar como a mesma será disponibilizada e onde poderemos apanha-la. 

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER: 
O arquivo referido na visita técnica está disponível para consulta no link do 
presente esclarecimento 

ESCLARECIMENTO 66  
QUESTIONAMENTO APRESENTADO POR CAMARGO CORREA 
CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES EM 27.08.07 
1. Backbone óptico Externo/Interno 

a) Deverão ser considerados na proposta os backbones 
ópticos externos que interligam o Prédio CPD com os 
Prédios de Co-Geração e Serviços? 

b) É necessário considerar o fornecimento dos equipamentos 
(DIO's, cordões ópticos, etc), de distribuição do backbone 
ópitco entre o Prédio do CPD e os outros prédios? 

2.Racks Fechados 

a) Tanto na especificação técnica quanto na planilha de materiais, é 
exigido que os Racks tenham grau de proteção IP55 e que possibilite 
uma dissipação de até 500W com gabinete fechado. Segundo os 
fabricantes de racks é impossível um equipamento ter grau de 
proteção IP-55 e possuir ventilação forçada. Segundo informações 
dos fabricantes de Rack com os quais conversamos, é impossível 
manter o grau de proteção IP55 com a instalação de Ventiladores ou 
condicionadores de ar. Entendemos que por se tratar de um 
ambiente indoor, e que os Racks estarão em salas isoladas sem 
acesso de pessoas não autorizadas, não se faz necessária a 
instalação de Racks com IP55. Nosso entendimento está correto? 
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Belo Horizonte, 14 agosto de 2.007. 40" OJ 

À 

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMIG 

Rua Aimorés, 1697 - Lourdes 

Belo Horizonte - MG 

At.: Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência: 05/2007 - Processo Interno: 265/07 - Implantação do 

Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Prezados Senhores, 

Para elaboração de nossa proposta para as obras em referência, 

solicitamos o esclarecimento das seguintes dúvidas: 

Lote 1 

C) Estamos entendendo que para o sistema de CFTV indicado no 

projeto Telecom 0002/0002, fazem parte do escopo somente 

tubulação e caixas, uma vez que somente estes serviços aparecem 

nas planilhas e projetos. Nosso entendimento está correto? Caso 

negativo, favor fornecer detalhes e especificações de câmeras, 

cabos e equipamentos para este sistema, que possibilitem sua 

quantificação e cotação. 

\ly..-,2. Os reservatórios indicados no projeto Hidro-sanitário 0001/0001, 

capacidade 150m3  - 4 unidades e 90 m3  - 2 unidades, fazem 

parte do escopo? Caso positivo favor fornecer detalhes. 

Na planilha enviada e nos projetos da rede externa de incêndio n° 

0000/0000 não indicam serviços relativos à casa de bombas deste 

sistema. Favor informar se a casa de bombas (bombas elétricas e a 
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diesel, quadros, válvulas, etc) para a rede de incêndio faz parte do 
escopo e caso positivo fornecer projetos e especificações. 

4. No projeto de média tensão do Auditório 8012/8040 são indicados 
3 quadros gerais, QGBT-1-SE-AD, QGBT-2-SE-AD e QGBT-3-SE-
AD, já no projeto 2000/2012 indicam 1 QGBT-AC e 1 QGBT-AD, 
porém não existem diagramas destes quadros e não parecem nas 
planilhas. Favor informar quais quadros QGBT's fazem parte do 
escopo, e fornecer diagramas unifilares dos mesmos. 

5. Na planilha das instalações elétricas do Auditório aparece 1 
transformador de 112,5KVA e 1 de 225KVA, porém no projeto 
8012/8040 aparecem 1 transformador de 112,5KVA e 2 
transformadores de 225KVA. O que deveremos adotar? 

6. Os bancos de capacitores indicados no desenho 2000/2012 do 
Auditório e 1001/1069 do Palácio fazem parte do escopo? Caso 
positivo favor fornecer especificações. 

7. Não localizamos nos desenhos enviados e nas planilhas as redes 
externas de média tensão, indicando ramais de entrada da CEMIG, 
cabines de medição, eletrodutos, envelopamentos, cabos, etc. O 
único desenho que faz referência a estes serviços é o projeto n° 
8040/8040, mas se trata apenas de um diagrama unifilar geral. 
Favor informar se estes serviços fazem parte do escopo e caso 
positivo fornecer projetos que possibilitem a quantificação e 
valorização dos mesmos. 

8. Não localizamos nos desenhos enviados e nas planilhas as redes 
externas de aterramento. Favor informar se estes serviços fazem 
parte do escopo e caso positivo fornecer projetos que possibilitem 
a quantificação e valorização dos mesmos. 

Lotes 1, 2 e 3 

15‘  9. Favor informar quais as subestações fazem parte do escopo, uma 
vez que no projeto elétrico Implantação n° 8040/8040 mostram 
várias subestações que não se encontram nas planilhas e em 
detalhamentos. 
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10. No documento Caderno Técnico de Instalações é citado que a 

Contratada deverá fornecer peças sobressalentes para um período 

de 2 anos para equipamentos. Favor informar para quais 

equipamentos devemos considerar estas peças.e quais peças 

devemos considerar. 

Lote 2 e 3 

11. Os bancos de capacitores indicados no desenho 3001, 3002, 

3003 e 3004/3088 da Secretaria fazem parte do escopo? Caso 

positivo favor fornecer especificações. 

12. Na planilha das instalações elétricas da Convivência aparece 1 

transformador de 500KVA, 1 de 225KVA e 1 de 150KVA, porém no 

projeto 4000/4015 aparecem 1 transformador de 750KVA, 1 de 

225KVA e 1 de 500KVA. O que deveremos adotar? 

ç,y13. A central de água gelada que atenderá as Secretarias e 

Convivência será instalada no prédio da Cogeração. Favor informar 

se estes equipamentos e suas interligações fazem parte do escopo, 

uma vez que não constam nas planilhas e nos projetos. Caso 

positivo, fornecer elementos (projetos, especificações, etc) para a 

elaboração do orçamento dos mesmos. 

GERAIS 

\Ç 14. Informar qual é a defasagem para a data de início dos Lotes 1, 2 e 

3 

15. Esclarecer a diferença de prazo de execução das obras, conforme 

item 7.3 (b) do edital e os cronogramas físico-financeiros (vol.13) 

Na planilha de Fundação e Estrutura do Palácio do Governo (Lote 

1), os sub-itens 1.1 e 1.3 dos item 1 (Serviços Preliminares), estão 

sem preços unitários. Informar como proceder, uma vez que não 

podemos apresentar preços unitários zerados, conforme descrito 

no item 9.5 (d) do Edital. Entendemos ainda que os valores 
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relativos à Mobilização e Desmobilização do Canteiro estão 
inseridos na Planilha de Infra-estrutura. 

ort.17. Informar localização dos canteiros das Empreiteiras para os lotes 

1, 2 e 3. 
kt) 8. Informar localização dos pontos de energia elétrica e água. 

19. Informar se a curva de desembolso dos cronogramas poderá ser 

4/-alterada. 

Atenciosamente, 

Aedyl Luiz Salerno Penido 

Departamento de Orçamento. 
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ENGENHARIA CONSTRUÇÂO 

Destinatário:

1 ir 

COOEMIG 	 F".  (03  3273.1331 

Nome do Remetente: Aédyl Luiz Salerno Penido - 
Santa Bárbara Engenharia 5/A 

Tel: (31) - 2121- 7800 

Assunto: Concorrência 05/2007 - Processo Interno 265/07 - Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais  

N.°de Folhas (Incluindo esta): 05 	 Data: 14/08/2007 

Em anexo relação de dúvidas referentes à Concorrência em epígrafe. 

SANTA BÁRBARA ENGENHARIA 5/A 

Problemas quanto ao recebimento, favor entrar em contato: (31) 2121-7891. 
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Belo Horizonte, 14 agosto de 2.007. 

À Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMIG 

Rua Aimorés, 1697 - Lourdes 

Belo Horizonte - MG 

At.: Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência: 05/2007 - Processo Interno: 265/07 - Implantação do 

Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Prezados Senhores, 

Para elaboração de nossa proposta para as obras em referência
,  

solicitamos o esclarecimento das seguintes dúvidas: 

Lote 1 

1. Estamos 
entendendo que para o sistema de CFTV indicado no 

projeto Telecom 0002 /0002, fazem parte do escopo somente 
tubulação e caixas, uma vez que somente estes serviços aparecem 
nas planilhas e projetos. Nosso entendimento está correto? Caso 
negativo, favor fornecer detalhes e especificações de câmeras, 
cabos e equipamentos para este sistema, que possibilitem sua 

2. Os reservatórios Indicados no projeto Hidro-sanitárlo 0001;0001, 
quantificação e cotação. 

capacidade 150m3 - 4 unidades e 90 m
3  - 2 unidades, fazem 

parte do escopo? Caso positivo favor fornecer detalhes. 
3. Na planilha enviada e nos projetos da rede externa de incêndio n° 

0000/0000 não indicam serviços relativos à casa de bombas deste 
sistema. Favor informar se a casa de bombas (bombas elétricas e a 
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diesel, quadros, válvulas, etc) para a rede de incêndio faz parte do 
escopo e caso positivo fornecer projetos e especific2ções. 

4. 
No projeto de média tensão do Auditório 8012/8040 são indicados 

3 quadros gerais, QCBT-1-5E-AD. QCBT-2-5E-
AD e QGBT-3-5E-

AD, já no projeto 2000/2012 indicam 1 QGBT-AC e 1 QGBT-AD, 
porém não existem diagramas destes quadros e não parecem nas 

planilhas. Favor informar quais quadros QGBT's fazem parte do 

escopo, e fornecer diagramas unifilares dos mesmos. 

5. 
Na planilha das instalações elétricas do Auditório aparece 1 
transformador de 112,5KVA e 1 de 225KVA, porém no projeto 
8012/8040 aparecem 1 transformador de 112,SKVA e 2 

transformadores de 225KVA. O que deveremos adotar? 

6. 
Os bancos de capacitores indicados no desenho 2000/2012 do 

Auditório e 1001/1069  do Palácio fazem parte do escopo? Caso 

positivo favor fornecer especificações. 

7. 
Não localizamos nos desenhos enviados e nas planilhas as redes 

externas de média tensão, indicando ramais de entrada da CEMIC, 
cabines de medição, eletrodutos, enveloparnentos, cabos, etc. O 

único desenho que faz referência a estes serviços é o projeto n° 
8040/8040, mas se trata apenas de um diagrama unifilar gerai, 

Favor informar se estes serviços fazem parte do escopo e caso 

positivo fornecer projetos que possibilitem a quantificação e 

valorizaçáo dos mesmos. 

8. 
Não localizamos nos desenhos enviados e nas planilhas as redes 

externas de aterramento. Favor informar se estes serviços fazem 
parte do escopo e caso positivo fornecer projetos que possibilitem 

a quantificação e valorização dos mesmos. 

Lotes 1, 2 e 3 

9. 
Favor informar quais as subestações fazem parte ?io escopo, uma 
vez que no projeto elétrico Implantação n° 8040/8040 mostram 

várias subestações que não se encontram nas planilhas e em 

detalhamentos. 
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SANTABÁRBARA 

10. No documento Caderno Técnico de Instalações é citado que a 
Contratada deverá fornecer peças sobressalentes para um período 

de 2 anos para equipamentos. Favor informar para quais 
equipamentos devemos considerar estas peças.e quais peças 
devemos considerar. 

Lote 2 e 3 

11. Os bancos de capacitores indicados no desenho 3001, 3002, 
3003 e 3004/3088 da Secretaria fazem parte do escopo? Caso 

positivo favor fornecer especificações. 

12. Na planilha das instalações elétricas da Convivência aparece 1 

transformador de 500KVA, 1 de 225KVA e 1 de 150KVA, porém no 

projeto 4000/4015 aparecem 1 transformador de 750KVA, 1 de 

225KVA e 1 de 500KVA. O que deveremos adotar? 

13. A central de água gelada que atenderá as Secretarias e 

Convivência será instalada no prédio da Cogeração. Favor informar 
se estes equipamentos e suas interligações fazem parte do escopo, 

uma vez que não constam nas planilhas e nos projetos. Caso 
positivo, fornecer elementos (projetos, especificações, etc) para a 

elaboração do orçamento dos mesmos. 

GERAIS 

14. Informar qual é a defasagem para a data de início dos Lotes 1, 2 e 

3, 

15. Esclarecer a diferença de prazo de execução das obras, conforme 
Item 7.3 (b) do edital e os cronogramas físico-financeiros (vol.13) 

16. Na planilha de Fundação e Estrutura do Palácio do Governo (Lote 
1), os sub-itens 1.1 e1.3 dos Item 1 (Serviços Preliminares), estão 

sem preços unitários. Informar como proceder, uma vez que não 
podemos apresentar preços unitários zerados, conforme descrito 

no item 9.5 (d) do Edital. Entendemos ainda que os valores 

3 
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0,N SANTABÁRBARA 
Adir 

relativos à Mobilização e Desmobilização do Canteiro estão 

Inseridos na Planilha de Infra-estrutura. 

17. 
Informar localização dos canteiros das Empreiteiras para os lotes 

1,2 e 3. 

18. 
Informar localização dos pontos de energia elétrica e água. 

19. 
Informar se a curva de desembolso dos cronogramas poderá ser 

al erada. 

Atenciosa 

Aedyl Luiz al 	Penido 

Departamento de Orçamento. 
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CT-DIR-PRO06/06-385/07 

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2007. 

À 

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais 

Rua Aimorés, 1697 - Lourdes 

BELO HORIZONTE - MG 

olo 	At.: Sr. Fernando Vittori 

Gerente de Obra 

Ref.: Esclarecimentos relativos aos questionamentos formulados pela Empresa SANTA 

BÁRBARA no documento datado de 14 de agosto de 2007. 

Prezados Senhores, 

Nesta oportunidade encaminhamos a V.Sas. esclarecimentos relativos aos questionamentos 

formulados pela Empresa SANTA BÁRBARA no documento datado de 14 de agosto de 2007, 

referente ao Edital de Concorrência n° 05/2007 para a Execução das Obras do Centro 

Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Ressalta-se que, conforme combinado em reunião ocorrida em 17 de agosto de 2007, na 

CODEMIG, com a participação do Coordenador de Projetos Cleto Toscano (Engesolo), não fazem 

parte do escopo dos serviços da Engesolo os questionamentos identificados "Gerais", contidos nos 

itens 14 a 19 do referido documento. 

Desta forma, seguem os seguintes esclarecimentos relativos aos itens 01 ao 13. 

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA. 
Rua Alcobaça, 1.210- Bairro São Francisco - CEP: 31.255-210 
Belo Horizonte-MG - Tel.: (31) 2103-4300 - Fax.: (31) 2103-4399 

engesoio@enoesolo.com.br  - wimengesolo.cornig 
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UNO IligU 

I. Estamos entendendo que para o sistema de CFTV indicado no projeto Telecom 0002/0002, 
fazem parte do escopo somente tubulação e caixas, uma vez que somente estes serviços 
aparecem nas planilhas e projetos. Nosso entendimento está correto? Caso negativo, favor 
fornecer detalhes e especificações de câmeras, cabos e equipamentos para este sistema, que 
possibilitem sua quantificação e cotação. 

Esclarecimentos Engesolo: O entendimento está correto. 

2. Os reservatórios indicados no projeto Hidro-sanitário 0001/0001, capacidade 150m3  - 4 

unidades e 90 m3  -2 unidades, fazem parte do escopo? Caso positivo favor fornecer detalhes. 

Esclarecimentos Engesolo: Estes itens não fazem parte do escopo da licitação. 

3. Na planilha enviada e nos projetos da rede externa de incêndio n° 0000/0000 não indicam 
serviços relativos à casa de bombas deste sistema. Favor informar se a casa de bombas 
(bombas elétricas e a diesel, quadros, válvulas, etc) para a rede de incêndio faz parte do escopo 
e caso positivo fornecer projetos e especificações. 

Esclarecimentos Engesolo: Estes itens não fazem parte do escopo da licitação. 

4. No projeto de média tensão do Auditório 8012/8040 são indicados 3 quadros gerais, QGBT-1-
SE-AD, QGBT-2-SE-AD e QGBT-3-SE-AD, já no projeto 2000/2012 indicam 1 QGBT-AC e 1 
QGBT-AD, porém não existem diagramas destes quadros e não parecem nas planilhas. Favor 
informar quais quadros QGBT's fazem parte do escopo, e fornecer diagramas unifilares dos 
mesmos. 

Esclarecimentos Engesolo: 

• QGBT-1-SE-AD: corresponde ao QGBT-AR e encontra-se na prancha 2011/2012; 

• QGBT-2-SE-AD: corresponde ao QGBT-AD e encontra-se na prancha 2011/2012;. 

• QGBT-3-SE-AD: corresponde ao QDC-IE-3 e encontra-se na prancha 0006/0009. 

5. Na planilha das instalações elétricas do Auditório aparece I transformador de I 12,5KVA e 1 
de 225KVA, porém no projeto 8012/8040 aparecem 1 transformador de 112,5KVA e 2 
transformadores de 225KVA. O que deveremos adotar? 

Esclarecimentos Engesolo: Adotar solução mostrada na folha 8012/8040. 

6. Os bancos de capacitores indicados no desenho 2000/2012 do Auditório e 1001/1069 do 
Palácio fazem parte do escopo? Caso positivo favor fornecer especificações. 

Esclarecimentos Engesolo: Os mesmos não fazem parte do escopo; ver nota 41 contida na prancha 

1000/1049. 

  

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA, 
Rua Alcobaça, 1.210- Bairro São Francisco - CEP: 31.255-210 
Beto Horizonte-MG - Tel.: (31) 2103-4300 - Fax.: (31) 2103-4399 

engesolo@engesolo.com.br  - imwengesoloxern.br 
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7. Não localizamos nos desenhos enviados e nas planilhas as redes externas de média tensão, 
indicando ramais de entrada da CEMIG, cabines de medição, eletrodutos, envelopamentos, 
cabos, etc. O único desenho que faz referência a estes serviços é o projeto n° 8040/8040, mas se 
trata apenas de um diagrama unifilar geral. Favor informar se estes serviços fazem parte do 
escopo e caso positivo fornecer projetos que possibilitem a quantificação e valorização dos 
mesmos. 

Esclarecimentos Engesolo: As redes externas de média tensão não fazem parte do escopo da 

licitação. 

8. Não localizamos nos desenhos enviados e nas planilhas as redes externas de ate rramento. 
Favor informar se estes serviços fazem parte do escopo e caso positivo fornecer projetos que 
possibilitem a quantificação e valorização dos mesmos. 

Esclarecimentos Engesolo: As redes externas de aterramento não fazem parte do escopo da 

licitação. 

9. Favor informar quais as subestações fazem parte do escopo, uma vez que no projeto elétrico 
Implantação n° 8040/8040 mostram várias subestações que não se encontram nas planilhas e 
em detalhamentos. 

Esclarecimentos Engesolo: Fazem parte do escopo dos lotes licitados as subestações internas das 

edificações apresentadas em projeto. 

10. No documento Caderno Técnico de Instalações é citado que a Contratada deverá fornecer 
peças sobressalentes para um período de 2 anos para equipamentos. Favor informar para quais 
equipamentos devemos considerar estas peças e quais peças devemos considerar. 

Esclarecimentos Engesolo: Não é previsto o fornecimento de peças sobressalentes (de reposição) 

pua equipamentos. Por outro lado, deverão ser informadas quais peças de reposição serão 

necessárias para os equipamentos listados no caderno de especificações técnicas (utilizar a "Lista de 

Peças de Reposição" apresentada no referido caderno). 

11. Os bancos de capacitares indicados no desenho 3001, 3002, 3003 e 3004/3088 da Secretaria 
fazem parte do escopo? Caso positivo favor fornecer especificações. 

Esclarecimentos Engesolo: Os bancos de capacitores não fazem parte do escopo; ver nota 41 

contida na prancha 1000/1049. 

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA. 
Rua Alcoloça. 1.210- Bairro São Francisco - CEP: 3/.255-210 
Do Horizonte-MG - -ret.; (31) 2103-4300 - Fax.: (31) 2103-4399 

E-mail: engesolo@engesolo.com.br  - wwwengesolo.com.br  
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12. Na planilha das instalações elétricas da Convivência aparece 1 transformador de 500K VÁ, 1 
de 225K VÁ e 1 de 150K VÁ, porém no projeto 4000/4015 aparecem 1 transformador de 
750KVA, 1 de 225KVA e 1 de 500KVA. O que deveremos adotar? 

Esclarecimentos Engesolo: Considerar solução indicada na folha 4000/4015 do projeto. 

13. A central de água gelada que atenderá as Secretarias e Convivência será instalada no prédio 
da Co-geração. Favor informar se estes equipamentos e suas interligações fazem parte do 
escopo, uma vez que não constam nas planilhas e nos projetos. Caso positivo, fornecer 
elementos (projetos, especificações, etc) para a elaboração do orçamento dos mesmos. 

Esclarecimentos Engesolo: A central de água gelada que atende as Secretarias e Convivência junto 

à Co-geração, não faz parte da licitação. 

Colocando-nos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários, 

subscrevemos-nos. 

Atenciosamente, 

C-X-Asit-tr— 
EN 	SOLO ENGENHARIA LTDA. 
Eng° João José Figueiredo de Oliveira 

Diretor 
CREA-MG 11.604/D 

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA. 
Rua ~traça, 1.210- Bairro São Francisco - CEP: 31.255-210 
Belo Horizonte-MG - Te!.: (31) 2103-4300 - Fax.: (31) 2103-4399 

E-mail: engesoto©engesolo.coin.br  - www.engesoto.combr 
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São Paulo, 16 de agosto de 2007. 

Esclarecimento 08 

À 

CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

At.: Comissão Especial de Licitação 	
c),â‘.0‘,  (‘ 

Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG 
Fax: (31) 3273-1331 
Ref.: Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265/07— Execução das Obras e serviços de 

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

Prezados Senhores, 

Vimos através desta solicitar o seguinte esclarecimento, referente ao Edital da 
Concorrência supracitada, conforme segue: 

1- A planilha no item 1.2.2 e 1.2.3 descreve eletroduto flexível corrugado, no entanto o 
projeto utiliza somente eletroduto de pvc rígido. Consideramos o pvc rígido, está correto 
nosso entendimento? 

2-As luminárias que não coincidirem em quantidade entre projeto e book estamos 
considerando correto as do projeto, para qualquer área. Está correto nosso entendimento? 

3-Não temos desenho de infraestrutura de média tensão, quanto deve ser considerado para a cabos, eletrodutos PEAD 6", caixas de passagem para futuras interligações? 

4-0 caderno técnico pg32 comenta um tanque de combustível principal de 1000Litros, sua 
infra-estrutura está no lotei? Se sim fornecer detalhes. 

5-Estamos considerando todos os quadros de elevadores fora do escopo, está correto nosso 
entendimento? 

6-Fornecer diagramas dos QGBT-1, QGBT-2 e QGBT-3 do auditório, caso o diagrama geral 
esteja correto, pois os dois estão diferentes. 
7-Nos projetos encontramos citação do des. 8000/8040. Não recebemos este desenho, ele 
existe? Se sim favor enviar. 

8- Favor fornecer um plano de alimentação provisória para as subestações SE-IR, SE-IE1 e 
SE-1E2. 

Documento de propriedade da Construções e Comércio Camargo Correa 5.k. sendo proibida a reprodução parcial ou total sem autorização prévia, sob as penalidades legais. 

Rua Funchal, 160 - 3° andar - Vila Olímpia 
São Paulo - SP - Brasil - CEP: 04551-903 

Tel.: (55 11) 3848-7900 	 www.cccc.camargocorrea.com.br  
Fax: (55 11) 3848-8400 	 edificacoes@camargocorrea.com.hr  
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9 - Porque não estão considerados na planilha de arquitetura do auditório os vasos sanitários 
e válvulas de descargas que não são do sistema a vácuo? 

10 - Qual o acabamento a ser empregados nos registros de gaveta e pressão dos banheiros 
de todos os prédios? 

11 — Os metais dos lavatórios, cubas e mictórios devem ser considerados na planilha de 
arquitetura junto com respectivas peças? 

12 - No memorial de acústica BHCAMG-EXE-GAS-001-R3, menciona que as janelas 
acústicas serão avaliadas e aprovadas, quanto aos aspectos acústicos. 
Favor definir quais são as janelas acústicas e quais são os ensaios que deverão ser feitos. 

• 13 — A comunicação visual interna e externa está exclusa do escopo? 

14 — Favor fornecer os projetos básicos, memoriais e especificações que permitam orçar item 
Meio Ambiente, item 4.2 da planilha de infra-estrutura. 

Atenciosamente, • 
Luis Guilherme Nedavaska 
Assessor Comercial 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 
Diretoria de Construções e Edificações 
Fone: (11) 3841 —5871 	Fax: (11) 3848 — 8400 
luis.nedavaska@camargocorrea.com.br  

Documento de propriedade da Construções e Comércio Camargo Corréa S.A., sendo proibida a reprodução parcial ou total sem autorização previa, sob as penalidades legais. 

Rua Funchal, 160 - 3. andar - Vila Olímpia 
São Paulo - 5P - Brasil - CEP: 04551-903 

Tel.:(55 11)3848-7900 	 www.cccc.camargocorrea.com.br  
Fax: (55 11) 3848-8400 	 edificacoes@kamargocorrea.com.br  
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CT-D1R-PRO06/06-392/07 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2007. 

À 

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais 

Rua Aimorés, 1697 - Lourdes 

BELO HORIZONTE - MG 

At.: Sr. Fernando Vittori 

• Gerente de Obra 

Ref.: Esclarecimentos relativos aos questionamentos formulados pela Empresa CAMARGO 

CORRÊA Construções e Edificações no documento datado de 16 de agosto de 2007. 

Prezados Senhores, 

Nesta oportunidade encaminhamos a V.Sas. esclarecimentos relativos aos questionamentos 

formulados pela Empresa CAMARGO CORRÊA Construções e Edificações no documento 

datado de 16 de agosto de 2007, referente ao Edital de Concorrência n° 05/2007 para a Execução 

das Obras do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

e 
Ressalta-se que, conforme combinado em reunião ocorrida em 17 de agosto de 2007, na 

CODEMIG, com a participação do Coordenador de Projetos Cleto Toscano (Engesolo), não fazem 

parte do escopo dos serviços da Engesolo os questionamentos contidos nos itens 09, 10, 11,13 e 14, 

do referido documento. 

Desta forma, seguem os seguintes esclarecimentos relativos aos itens 01 ao 08 e item 12. 

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA. 
Rua AIcobaça, 1.210- Bairro São Francisco - CEP: 31.255-210 
Gelo Horizonte-MG - Tel.: (31) 2103-4300- Fax,: (31) 2103-4399 

engesolo@engesolo.combr - wwwengesolo.corniar 

(PÁ 
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I. A planilha no item 1.2.2 e 1.2.3 descreve eletroduto flexível corrugado, no entanto o projeto 
utiliza somente eletroduto de PVC rígido. Consideramos o PVC rígido, está correto nosso 
entendimento? 

Esclarecimentos Engesolo: Para especificação dos eletrodutos de embutir ver simbologia, tabela 

de especificação dos componentes e nota 7 na prancha 1000/1069. 

2. As luminárias que não coincidirem em quantidade entre projeto e book estamos considerando 
correto as do projeto, para qualquer área. Está correto nosso entendimento? 

Esclarecimentos Engesolo: Sim. 

3. Não temos desenho de infra-estrutura de média tensão, quanto deve ser considerado para 
cabos, eletrodutos PEAD 6", caixas de passagem para futuras interligações? 

• Esclarecimentos Engesolo: A infra-estrutura externa de média tensão não é escopo da licitação. 

4. O caderno técnico pág 32 comenta um tanque de combustível principal de 1000Litros„sua 
infra-estrutura está no lote I? Se sim fornecer detalhes. 

Esclarecimentos Engesolo: O tanque de combustível para os geradores deverá atender ao volume e 

às especificações indicadas no caderno técnico de instalações. O fornecimento/assentamento do 

tanque deverá contemplar toda a infra-estrutura necessária (base de apoio e fundação), conforme 

orientações do fabricante/fornecedor do tanque. 

5. Estamos considerando todos os quadros de elevadores fora do escopo, está correto nosso 
entendimento? 

Esclarecimentos Engesolo: Os quadros de força e comando dos elevadores deverão ser fornecidos 

pelo fornecedor do sistema de elevadores e não fazem parte do escopo de fornecimento das 

instalações elétricas. 

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA. 
Rua AIcobaça, 1.210- Bairro São Francisco- CEP: 31.255-2W 
Belo Horizonte-MG - Tel.: (31) 2103-4300 - Fax,: (31) 2103-4399 

E-mail: engesolo@engeso1o.com.tar  - wwwengesolo.combr 
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6. Fornecer diagramas dos QGBT-1, QGBT-2 e QGBT-3 do auditório, caso o diagrama geral 
esteja correto, pois os dois estão diferentes. 

Esclarecimentos Engesolo: 

• QGBT-2 corresponde ao QGBT-AR: encontra-se na prancha 2011/2012; 

• QGBT-1 corresponde ao QGBT-AD: encontra-se na prancha 2011/2012; 

• QGBT-3 corresponde ao QDC-lE-3: encontra-se na prancha 0006/0009. 

7. Nos projetos encontramos citação do des. 8000/8040. Não recebemos este desenho, ele existe? 
Se sim favor enviar. 

Esclarecimentos Engesolo: O desenho 8000/8040 não é escopo da licitação. 

8. Favor fornecer um plano de alimentação provisória para as subestações SE-IR, SE-IE1 e SE-
1E2. 

Esclarecimentos Engesolo: A rede externa de alimentação destas subestações não é escopo da 

licitação. 

12. No memorial de acústica BHCAMG-EXE-GAS-001-R3, menciona que as janelas acústicas 
serão avaliadas e aprovadas, quanto aos aspectos acústicos. Favor definir quais são as janelas 
acústicas e quais seio os ensaios que deverão ser feitos. 

Esclarecimentos Engesolo: A especificação se refere às janelas/esquadrias do Palácio do Governo 

e às Secretarias. Não são previstos ensaios normatizados e sim testes, por amostragem, da atenuação 

do nível de ruído final da esquadria, com a utilização de medidores do nível de pressão sonora 

(decibelimetros), em cabines de alvenaria, com o acompanhamento da Fiscalização. 

Colocando-nos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários, 

subscrevemos-nos. 

Atenciosamente, 

átí f 	 Ct.( /e.."•,---- 
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA. 
Eng° João José Figueiredo de Oliveira 

Diretor 
CREA-MG 11.604/D 

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA. 
Rua Alcobaça, 1,210 - Bairro São Francisco - CEP: 31.255-210 
Belo HorizonteMG - Te!.: (31)2103-4300- Fax.: (31) 2103-4399 

E-mail: engesolo@engesolo.com.br  - www.engesolo.cornbr 
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CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 
Rua Dr.Genddo Campos Moreira,,375 4° andar 

CP 04471.020 • ElroOkfin Novo São Paulo • SP 

Folha N.': 1/2 
Data: 
20/8/2007 

• P4,4::: •1, Unipaphip çie Des‘roiplyirnento Ecoribi*niço de Minas Gerais CODEMIG FAX: 	(31) 3273-1331 
A 	61110 'Si Pi.esidente da Comissão Especial de LiettaçÃo 	 TEL: 	«31)3273-1331 

, 	gác0CIC Gr:guiam riik, 

171) 5án2-2'089" 	7EL: (11) 5502-2051 SUL: ai mir.germartoCagrát.com.br  
...:Pxyc'orréncIa.Editgir 05/2007 PROCESSO 

• 
.f:SiMIZRO ,b0.467iljAá; itiCLUNDO 

AENSAGEM:' 

4'Presiciente da Comissão Especial de licitação 

COn'corrência- Edital 005/2007 PROCESSO INTERNO 265/07 

ConstrutoraAndrade Gytierrezt.A. 

CNNI:.17.42.13/0001-94 

:::PeotoáAe.mélkocinioo 

gwaáos sentIO'r0 . . 	. 

Á licitante 40ma: identificada, de aCordo, 'com a cláusula 1.7 do •Edital em referência, vem solicitar os 
: ,seguintes esclarecimentos. 

I, Analisando a documentação leCnica dè acabamentos, notamos pus,  existem diversas 
espeCificacõesiparwo item parede de gesso, no .entanto, as mesmas estão diferenciadas na 
planilha 4de, • quantidades - semente pela sua eapessura, não levando em conta sua real 
especificidade, Entendemos que, o que esta descrito em planilha é a especificação que deve 
ser Considerada ernmesso orçamente. Este Correto o nosso entendirnd,nto? 

a Nos itens: de planilha referentes aos leveginlentos da piso, notamos que existem 
innnmnatihilidarles entra o que está ,referenciade na eSPedfiCa00 térCr1iC8no .ftem Piso em 

, Tapete, urna vez que Sobre 0:piso elevado estruturado, não se justifica o uso de tapete em 
; Mio, perdendo desse mode toda a flexibilidade ,coe o mesmo proporeiona. Entendemos que 

devemos Considerar para esse item, carpete em placas, nas Mesmas especificações 
encontradas para o de rolo, Está correto o nosso entendimento? 

3, Nas eSpecificaOes de arquitetura e acabamento no item referente á persianas entre vidros 
este,diecrtrniriado.o seguinte: 





: .• 	: Madeira 

• COdiIrnente• 
•• 	• 	• 	• 

dgard Macedç Gorrhand Filho 

•ÇREA N”6.259/D 

• GUJC., / 	I 	.4 1 ri-, "; =e);220e5W r rcur.; 	Ll 	I4uc..1 vrim,K 1 f-1 2 

Folha N. 2/2  
Data: 
2018/2007 

CDNSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 
• Rua Dr.Gerakto Campos Moreira,-375 4°  andar • CEP 04.571-020 *Drooklin Novo -Mo Paulo • SP 

, 

.vvg.  greg09 vao luz..dets. fechadas.os•Vidros duplos pessuirãonersianes orienieWLS entre 
vidroi pára awdlié • ,lo controle termico'o controle de lundnosidede..AS lamines de persiana 
poSsUernieirgure 	2 dé . 	,5 inin,..corn .cainera de 20.  mm, permitin' 	movimento de ortenteção. Há opaeo _de substituloão. a Otraktuer momento, do' .aci namentVrranual (haste 

di 

flexivel! por /Mio/1280k a.  Wel 'jade sor coerada-  á dist freia, _por Interruntor oo 
pode onerar diversas teleopritaierin. foOntrofe . (*nota ;  .um.. Unica •contrute • remate 

persierias.individuelmente ou eMkárbos..A pintura das lâminas deverá ser no fogginu, o 
laminas não ai/aporem, 
Vidros, mamo quando 
deve ler nOr hese a 

que . geraillte que.  pigmentos C solventes utilizados na pintura dO 
çom'issdefunina-ae•.9 Os= de turvar otrambegar o lado interno dos 
O .slateffie é .submetido e ternperattrOS .  elevadas O acionamento 

• '. Ira aferi 	, . 	otrimen (... etrairde: .transnt" -  , 7. 'in, •!,  tiOa uir imã ' rcitativos ~aia iim:dô ledo .intetne 	einOrp e•outro_posicionado: 'o ktclO externo tette o vidro: 0..  MOWInente se; d.§ Por ação do campo mannético através do .vtdro, gr, 
p.erfuraqões:-A~ de perfurtMes na"câmara 4. taratia de sua permanente .t.n.mimg,,,a. • , :. 	: 	.. 	• 	• 	• . 

Estamos entendendo que O:Orçamentd:basico já deverá preveí que estas persianas 
tennam. ácienamento motorizado. Está cOrreto o nosso entendimento? 

b. Spiicitamós aigia a indicação dos locais onde a substituição do mecanismo de 
• acidilamentd. das PtirsOlás entre' vidros de manual para motorizado com 
acionamento por controle' remoto poderá 'ocorrer para .que possamos elaborar 
orçamento com maior Precisão 

4: 'Nia planilha de orçamento das áeoretariae 1 02-constam os serviços de Painéis de Madeira, 
perern não " existe: qualquer 'referencia desses painéis nas especffloaçães técnicas. 
Solicitamos : doçumentação.tecnida que perinita q»Prçamento dos iteris.de planilha Painéis de 
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Belo Horizonte, 20 de Agosto de 2007. 

À 
CODEMIG 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

REF.: CONCORRÊNCIA 05/2007 

OBJETO: Execução das obras e serviços para a implantação do Centro Administrativo do Estado 
de Minas Gerais. 

Prezados Senhores, 

1-) Gostaria que enviasse aqui para a Tecno por e-mail, os projetos citados abaixo, pois não estamos 
conseguindo visualisar no computador, pois ocorre um erro impossibilitando a abertura do arquivo. 
Os arquivos são: 

CD do LOTE 3 e CD do LOTE 1 

- BHCAMCi EXE ELE 1053-1069 Ri — Al .pdf (projetos de Elétrica do Lote 3) 
- BIICAMG-EXE-TEL-3015-3054-R1-A0.pdf (projeto de Telecomunicação Secretaria 2— Lote 3) 
- RHCAMG-EXE-SPD-3003a-3009-R0-A0.PDF (projeto de SPDA — Lote 3) 
- BHCAMG EXE ELE 1053-1069 R1-Ai.pdf - Prédio do Palácio - Instalações Elétricas do Lote 1. 

As questões número 02 e 03 se refere aos Painéis / Cubículos de Média Tensão: 

2-) O uso de relé de arco em painéis de média tensão, não é comumente utilizado para instalações 
com corrente de curto-circuito menores que 31,5 kA. O uso destes equipamentos é recomendado em 
casos onde a corrente de curto-circuito mais elevada pode causar sérios danes à instalação. 
Resultando em danos materiais e financeiros gravíssimos decorrentes da alta força de destruição de 
uma corrente de curto-circuito elevada. Além disso, todos os painéis e saídas com seccionadora 
estão protegidas contra falhas de sobrecorrente, funções 50/51, seja através de reles de proteção 
digital ou fusíveis. Como este não é o caso de unia elevada corrente de curto-circuito, gostaríamos 
dc confirmar se é necessário considerar reles de arco em todos os painéis e em todos os cubículos de 
média tensão. 

3-) O Sistema de digitalização, sistema supervisorio e software de parametrização e análises são 
utilizados em indústrias que possuem um corpo permanente de manutenção, instalação e 
gerenciamento de toda a instalação elétrica. Gostariarnos de saber se existirá urna sala elétrica para 
controle remoto do status de todos os painéis de média tensão no CAMG. Caso não exista a sala, o 
sistema de digitalização, sistema supervisório e software de análises não se fazem necessários. 
Favor confirmar se é realmente necessário considerar o fornecimento dos sistema e softwares 
supracitados. 

7ecno Eng. e Emp. Ltda — Rua Padre Rossin I Cândida, 131 - Coraçâo Eucaristico — Belo Horizonte — MG CEP. 30535-500 — Fone: 
(31)— 3375-6898 — Fax: (31) — 3375-5867 — e-mail: tecno.engenhare@tecnoegenhanaccin.br  
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4-) Favor confirmar se é realmente necessário considerar o fornecimento de fusíveis primários para 
os transformadores de potencial. 

5-) Os projetos de SDAI e Autom ação não constam a distribuição dos cabos, os diâmetros dos 
eletrodutos e as dimensões das eletrocalhas. Gostariamos de saber se consta revisão dos projetos 
citados com os dados que estão faltando. Em caso de resposta negativa, o que devemos considerar? 

6-) Existe algum projeto que mostre a Subestação Principal ou implantação das instalações 
elétricas? Encontramos dificuldade em identificar a alimentação partindo da Subestação Principal 
até as outras subestações. 
Verificar o projeto Unifilar BHCAMG-EXE-EMT-8040/8040-Ri.pdf. Neste projeto nos mostra 
quais cabos deverão alimentar cada uma das subestações partindo da Principal, mas a distância não. 
Como proceder a esta questão? 

7-) Os transformadores a seco deverão ser padão Cemig, desta forma gostariamos que 
esclarecessem os seguintes pontos técnicos, como: 

- Utilização de terminais plug-in; 
- Perdas reduzidas, quais? 
- Quais Tap's? 

8-) O projeto BHCAMG-EXE-TEL-3041-3054-R1-AO.pdf para o Cabemento Estruturado do Lote 3 
existe? Caso positivo enviar. 

Anselmo A. Castro Carvalho 

• 
,r(L/Wa A cn  

ecno Eng. e Empr. Ltda 

Tecno Eng. e Emp. Ltda — Rua Padre Rossinl Candldo, 131 - Coração Eucarístico — Belo Horizonte — MG CEP. 30535-5C0 — Fone: 
(31) — 3376-6898 — Fax: (31)— 3375-5867 — e-mail: tecno.engenharia©tecnoegenharia.corn.br  
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Page 1 of 1 

. 	Maria da Conceicao Sales Batista 

De: 	Liliane Barbosa Diliane.tecno@terra.com.bil 
Enviado em: segunda-feira, 20 de agosto de 2007 15:14 
Para: 	Maria da Conceicao Sales Batista 
Assunto: 	Dúvidas Parte 02 - CAMG - Tecno Engenharia e Empreendimentos LTDA 

Aos Cuidados de Conceição Sales, 

Segue anexo as dúvidas (Parte 02) da empresa Tecno Engenharia e 
Empreendimentos LTDA, referente a Concorrência 05/2007. 
Centro Administrativo de Minas Gerais. 
Atenciosamente, 

LILIANE BARBOSA 
Tecno Engenharia e Empreendimentos Ltda. 
Rua Padre Rossini Cândido, 131 - Coração Eucarístico 
CEP 30535-500 / Belo Horizonte - MG 
FONE: (31) 3376-6898 
FAX: (31) 3375-5867 
EMAIL: liliane.tecno@terra.com.br  

VISITE NOSSA PÁGINA! www.tecnoengenharia.com.br  

22/8/2007 



r 

• 



• 

tçs 

   

  

o 

 

    

    

Belo Horizonte, 20 de Agosto de 2007. 

À 
CODEMIG 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

REF.: CONCORRÊNCIA 05/2007 

OBJETO: Execução das obras e serviços para a implantação do Centro Administrativo do Estado 
de Minas Gerais. 

Prezados Senhores, 

1-) Gostaria que enviasse aqui para a Tecno por e-mail, os projetos citados abaixo, pois não estamos 
conseguindo visualisar no computador, pois ocorre um erro impossibilitando a abertura do arquivo. 
Os arquivos são: 

CD do LOTE 3 e CD do LOTE 1 

- BHCAMG EXE ELE 1053-1069 R1 — Al.pdf (projetos de Elétrica do Lote 3) 
- BHCAMG-EXE-TEL-3015-3054-R1-A0.pdf (projeto de Telecomunicação Secretaria 2— Lote 3) 
- BHCAMG-EXE-SPD-3003a-3009-R0-A0.PDF (projeto de SPDA — Lote 3) 
- BHCAMG EXE ELE 1053-1069 R1-Al.pdf - Prédio do Palácio - Instalações Elétricas do Lote 1. 

As questões número 02 e 03 se refere aos Painéis / Cubículos de Média Tensão: 

2-) O uso de relé de arco em painéis de média tensão, não é comumente utilizado para instalações 
com corrente de curto-circuito menores que 31,5 kA. O uso destes equipamentos é recomendado em 
casos onde a corrente de curto-circuito mais elevada pode causar sérios danos à instalação. 
Resultando em danos materiais e financeiros gravíssimos decorrentes da alta força de destruição de 
uma corrente de curto-circuito elevada. Além disso, todos os painéis e saídas com seccionadora 
estão protegidas contra falhas de sobrecorrente, funções 50/51, seja através de relés de proteção 
digital ou fusíveis. Como este não é o caso de uma elevada corrente de curto-circuito, gostaríamos 
de confirmar se é necessário considerar relés de arco em todos os painéis e em todos os cubículos de 
média tensão. 

3-) O Sistema de digitalização, sistema supervisório e software de parametrização e análises são 
utilizados em indústrias que possuem um corpo permanente de manutenção, instalação e 
gerenciamento de toda a instalação elétrica. Gostariamos de saber se existirá uma sala elétrica para 
controle remoto do status de todos os painéis de média tensão no CAMG Caso não exista a sala, o 
sistema de digitalização, sistema superviário e software de análises não se fazem necessários. 
Favor confirmar se é realmente necessário considerar o fornecimento dos sistema e softwares 
supracitados. 

Tecno Eng. e Emp. Ltda — Rua Padre Rossini Cândido, 131 - Coração Eucarístico — Belo Horizonte — MG CEP. 30535-500 — Fone: 
(31) — 3376-6898 — Fax: (31) — 3375-5867 — e-mail: tecno.engenharia@tecnoegenharia.com.br  
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4-) Favor confirmar se é realmente necessário considerar o fornecimento de fusíveis primários para 
os transformadores de potencial. 

5-) Os projetos de SDAI e Automação não constam a distribuição dos cabos, os diâmetros dos 
eletrodutos e as dimensões das eletrocalhas. Gostariamos de saber se consta revisão dos projetos 
citados com os dados que estão faltando. Em caso de resposta negativa, o que devemos considerar? 

6-) Existe algum projeto que mostre a Subestação Principal ou implantação das instalações 
elétricas? Encontramos dificuldade em identificar a alimentação partindo da Subestação Principal 
até as outras subestações. 
Verificar o projeto Unifilar BHCAMG-EXE-EMT-8040/8040-R1.pdf. Neste projeto nos mostra 
quais cabos deverão alimentar cada uma das subestações partindo da Principal, mas a distância não. 
Como proceder a esta questão? 

7-) Os transformadores a seco deverão ser padão Cemig, desta forma gostariamos que 
esclarecessem os seguintes pontos técnicos, como: 

- Utilização de terminais plug-in; 
- Perdas reduzidas, quais? 

- Quais Tap's? 

8-) O projeto BHCAMG-EXE-TEL-3041-3054-R1-AO.pdf para o Cabemento Estruturado do Lote 3 
existe? Caso positivo enviar. 

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

Tecno Eng. e Emp. Ltda — Rua Padre Rossinl Cândido, 131 - Coração Eucarístico — Belo Horizonte — MG CEP. 30535-500 — Fone: 
(31) — 3376-6898 — Fax: (31) — 3375-5867 — e-mail: tecno.engenharia@tecnoegenharia.com.br  
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Schahin Mensagem via Fax 
Empresa destinatária/To company 

CODEMIG  
Aos cuidados delAtlention to Mr(s) 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Fax número/Fax number 

(31) 3273-1331 

Empresa remetente/From company 

SCHAHIN ENGENHARIA S/A 
Fax número/Fax number 

(11) 5576.8230 

  

Remetente/From Mr(s) 

Marcia Jacob Chaves 
Urgente/Urgent 

IX I Sim/Yes 	1 	I Não/No 

  

Data/Date 

17/08/2007 

Número de páginas (inclusive esta) 
Nr. of pagas (including (his one) 

01 (uma) 

   

Caso não tenha recebido todas as páginas indicadas, e em condições de leitura, favor ligar para: 

If you donl receive all pagas please call us: 

FORB número/Phone 

(11) 5576-8269 
O conteúdo deste documento é confidencial. Se você não é o destinatário desta mensagem, favor avisar-nos imediatamente. Por favor não copie e nem divulgue este 
documento. 
The contents of this document are confidential. If you are not an intended named abava, please advise us immediately that you have receiveci it In error. You should not eopy the documentar use it for any purpose, nor should you disclose its contents to anyone.  
Assunto/Subject 

CONCORRÊNCIA : 05/2007 - PROCESSO INTERNO 265/07 

Solicitação de Esclarecimentos - n°03 - Schahin Engenharia S/A. 

1. Favor fornecer a especificação qual será o tipo de madeira a ser utilizado no revestimento dos paineis , 
item 2.2 da Planilha da Secretaria 2. 

2. Favor fornecer especificação das micropersianas a serem utilizadas no vidro duplo das fachadas. 

3. Não identificamos na planilha os serviços abaixo, confirmar se fazem parte da proposta: 

. Pintura do corrimão e escada de marinheiro 

.Cimentado ranhurado em rampas do subsolo do Prédio da Secretaria 

.Pintura de faixas e vagas especiais no subsolo do Prédio da Secretaria 

.Enchimento com alvenaria (rampa) - Centro Convivência 
mento Mármore - (aparece detalhes da porta PM1) 
IMIromeira de uso geral - 

. Forro de gesso curvo da Galeria - 

Atenciosamente 

Márcia J. Chaves 
Depto Orçamento 
Schahin Engenharia S/A 

OBS: Estamos encaminhando este fax, também via e-mail para cpel@codemig.com.br  
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Schahin Mensagem via Fax 
Empresa destinatária/To company 

CODEMIG 

Fax número/Fax number 

(31) 3273-1331 

  

Aos cuidados de/Attention to Mr(s) 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
Empresa remetente/From company 	 Fax número/Fax number 

SCHAHIN ENGENHARIA S/A 
	

(11) 5576.8230 
Remetente/From Mr(s) 

Marcia Jacob Chaves 
Urgente/Urgent 	 Data/Date 	 Número de páginas (inclusive esta) 

Nr. of pages (including this one) 

IX 1 Sim/Yes 	1 	1 Não/No 17/08/2007 

  

01 (uma) 
Caso não tenha recebido todas as páginas indicadas, e em condições de leitura, favor ligar para: 

If you don't receive all pages please call us: 

Fone numero/Phone 

(1 1 ) 5576-8269 
O conteúdo deste documento é confidencial. Se você não é o destinatário desta mensagem, favor avisar-nos imediatamente Por favor não copie e nem divulgue este 
documento. 

Osk
e contents of this document are confidential. If you are not an intended named above, please advise us immediately that you have received it in error. You should not 

the document or use it for any purpose, nor should you disclose its contents to anyone.  

sunto/Subject 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO 265/07 

Solicitação de Esclarecimentos - n° 03 - Schahin Engenharia S/A. 

1. Favor fornecer a especificação qual será o tipo de madeira a ser utilizado no revestimento dos paineis , 
item 2.2 da Planilha da Secretaria 2. 

2. Favor fornecer especificação das micropersianas a serem utilizadas no vidro duplo das fachadas. 

3. Não identificamos na planilha os serviços abaixo , confirmar se fazem parte da proposta: 

. Pintura do corrimão e escada de marinheiro 

.Cimentado ranhurado em rampas do subsolo do Prédio da Secretaria 

.Pintura de faixas e vagas especiais no subsolo do Prédio da Secretaria 

.Enchimento com alvenaria (rampa) - Centro Convivência 
to Mármore - (aparece detalhes da porta PM1) 

IP& neira de uso geral - 
. Forro de gesso curvo da Galeria - 

Atenciosamente 

Márcia J. Chaves 
Depto Orçamento 
Schahin Engenharia S/A 

OBS: Estamos encaminhando este fax, também via e-mail para cpel@codemig.com.br  
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São Paulo, 21 de agosto de 2007. 

Esclarecimento 09 

À 
CODE1VIIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

At 	Comissão Especial de Licitação 
Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG 
Fax: (31)3273-1331 
Ref.: Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265/07— 

Execução das Obras e serviços de 

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

Prezados Senhores, 
Vimos através desta solicitar o seguinte esclarecimento, referente ao Edital da 
Concorrência supracitada, conforme segue: 

1- 
Nas Secretarias, em iluminação e tomadas, faltam legenda de cabos para consulta de 

dimensionamentos. Exemplo do des. 3045/3088. Favor fornecer esta legenda. 

2- 
O diagrama des. 8040/8040 não coincide na capacidade dos transformadores da SE-

S1.15, com odes. 8019/8040 e com a planilha itens 2.8. Qual é a capacidade correta? 

3- No des. 8017/8040 encontramos citação do des. 8028/8040. Não recebemos este 
desenho, ele existe? Se sim, favor enviar. 

4- 
Os alimentadores de média tensão não coincidem entre os des.8040, 

8015,8017,8019,8021/8040. Qual deve ser considerado? 

5- 
A subestação SE-PA2 está fora do escopo do lote 2. Está correto nosso entendimento? 

Inclusive a infra-estrutura? 

6- 
Não foram localizadas as subestações SE-DC e SE-CG3 . Estão fora dos lotes 1, 2 e 3. 

Está correto nosso entendimento? 

7- A capacidade de interrupção dos disjuntores das caixas de derivação dos barramentos 
blindados difere entre projeto, planilha e caderno técnico. Favor definir. 

Atenciosamente, 

Luis Guilherme Nedavaska 
Assessor Comercial 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 
Diretoria de Construções e Edificações 
Fone: (11) 3841 —5871 	Fax: (11) 3848 — 8400 

luis.nedavaska@camargocorrea.com.br  

Documento propriedade da ConstruçSes e Comércio Camargo Corrêa 5". sendo proibida a reproduçáo parcial ou total 
sem autocização previa, sob as uermlidades 

Rua Funchal, 160 - 30  andar - Vila Olímpia 	 Tel.: (55 11) 3848-7900 	 www.cccc.camargocorrea.com.br  

São Paulo - SP - Brasil - CEP: 04551-903 	
Fax: (55 11) 3848-8400 	

edificacoesc8camar90correa.c0rn.b1 
e 

e ti 
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São Paulo, 21 de agosto de 2007. 

 

Esclarecimento 09 

À 
CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

At.: Comissão Especial de Licitação 
Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG 
Fax: (31) 3273-1331 
Ref.: Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265/07— Execução das Obras e serviços de 

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

• 
Prezados Senhores, 

Vimos através desta solicitar o seguinte esclarecimento, referente ao Edital da 
Concorrência supracitada, conforme segue: 

1- Nas Secretarias, em iluminação e tomadas, faltam legenda de cabos para consulta de 
dimensionamentos. Exemplo do des. 3045/3088. Favor fornecer esta legenda. 

2- O diagrama des. 8040/8040 não coincide na capacidade dos transformadores da SE-
S1.15, com o des. 8019/8040 e com a planilha itens 2.8. Qual é a capacidade correta? 

3- No des. 8017/8040 encontramos citação do des. 8028/8040. Não recebemos este 
desenho, ele existe? Se sim, favor enviar. 

4- Os alimentadores de média tensão não coincidem entre os des.8040, 
8015,8017,8019,8021/8040. Qual deve ser considerado? 

5- A subestação SE-PA2 está fora do escopo do lote 2. Está correto nosso entendimento? 

II) 	Inclusive a infra-estrutura? 

6- Não foram localizadas as subestações SE-DC e SE-CG3 . Estão fora dos lotes 1, 2 e 3. 
Está correto nosso entendimento? 

7- A capacidade de interrupção dos disjuntores das caixas de derivação dos barramentos 
blindados difere entre projeto, planilha e caderno técnico. Favor definir. 

Atenciosamente, 

Luis Guilherme Nedavaska 
Assessor Comercial 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 
Diretoria de Construções e Edificações 
Fone: (11) 3841 — 5871 	Fax: (11) 3848 —8400 
luis.nedavaska@camargocorrea.com.br  

Documento de propriedade da Construçães e Comerem Camargo Correa 	sendo prokkla a reprodução parcial ou totall sem autorização prévia, sob as penaltdades legais. 

Rua Funchal, 160 - 30  andar -Vi(a Olímpia 	Tel.: (55 11) 3848-7900 	 www.cccc.camargocorrea.com.hr  
São Paulo - SP - Brasil - CEP:04551-903 	 Fax: (55 11) 3848-8400 	 edificacoes@carnargocorrea.com.br  
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DE : FAX : 2341 
4L, 

21 AGO. 2007 11:26 	Pág. 1 

Rua do Parque, 31 -São Cristovão RJ 
Cep: 20940 - 050 

Tel: (21) 3891-2208 

Fax: (21) 3,031-2200 R. 2341 e 2342 

E-mail: antonio.brandao@cariocaengenharia.com.br  
carioca 
CHRISTIANI-NIELSEN 
engenharia 

Data: 21/08/2007 
(date): 

Para: CODEMIG 
(to) • 

Nome da Firma: Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
(Enterprise's name) 

Telefone: 
(telephone number) 

Fax no (31) 3273-1331 
(fax number)  

Encaminhado por: Conceição Sales 
(from) :  
Total de páginas transmitidas incluindo esta: 
(nbr sheets incluiding this one) : 01 

A/C : Comissão de Licitação 

OBs : caso não lenha recebido todas as páginas favor 
contactar-nos (contact us, if you didn't recalve ali the pages) 

I- Na planilha de custo, consta tijolo de bloco cerâmico furado, e há no projeto alvenaria do perímetro 
das escadas que deveriam ser em bloco de concreto, este só mencionado no memorial descritivo, Como 

proceder na composição de custo unitário neste caso? 

-2-  Toda parte de terraplenagem (escavação e reaterro) consta no LOTE 1, no caso o subsolo, a 
escavação deste será roda feita pelo ganhador do LOTE 1 e somente a seguir o ganhador do LOTE 2 e 3 
(caso não seja a mesma construtora) poderá começar a fundaçã.'o. Está correto meu entendimento? 

5 Todo reaterro após conclusão do subsolo feito pelo ganhador do LOTE 2 e 3 será executado pelo 
ganhador do LOTE 1 até a cota do terreno? 

ik- 	Caso haja necessidade de escoramento para escavação do subsolo, será esta contemplada aonde no 

custo unitário? E.cle qual LOTE? 

Quais serão os limites de canteiro de obra do LOTE 2 e 3 em relação ao LOTE 1? 

(3  No 90  pavimento das Secretarias e no térreo, çonsta paisagismo (grama, etc) estes não estão 
contemplados na planilha de custo unitário. Estes stão fora do escopo? LOTES 1, 2 e 3? 

Antonio Brandão 
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ODEBRECHT 
Engenharia e Cottruç o 

Construtora Norberto Odebrecht S/A 

Belo Horizonte, 21 de Agosto de 2007. 

À 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG 0 
Rua: Aimorés, 1697 — Lourdes 
Belo Horizonte - MG 

Att.: Dra. Suely lzabel 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, 

A Construtora Norberto Odebrecht S/A interessada em participar da licitação em 
referência, e conforme estabelecido no item 1.7 do edital, solicita os seguintes 
esclarecimentos: 

1. Entendemos que para atendimento do item 6.1.4(a) — habilitação técnica — 
Prova de registro e quitação das anuidades da empresa e dos seus 
responsáveis técnicos junto ao CREA, da localidade da sede da licitante, 
exercício 2007, basta a apresentação da Certidão de Registro da Licitante, 
com sua validade em vigor, emitida pelo CREA de sua sede, onde a 
referida certidão menciona que a empresa e seus responsáveis técnicos 
não apresentem débitos. Não sendo necessário a apresentação do recibo de 
pagamento das anuidades. Nosso entendimento está correto? 

2. A Cláusula Quarta, sub-cláusula 4.2, da minuta contratual exige que a 
empresa ou consórcio contrate Seguro de Responsabilidade Civil, nos termos 
das sub-cláusulas 4.2.1, abrangendo todos os riscos de responsabilidade civil 
inerentes à sua atuação, sem prejuízo do seguro específico de riscos de 
engenharia previsto na sub-cláusula 4.1.1. 

No entanto, a Cláusula Oitava, sub-cláusula 8.13, prevê como obrigação do 
contratado "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 das atividades nela exercidas". 

A este respeito, indaga-se: 
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	 ODEBRECHT 
Construtora Norberto Odebrecht S/A 

	 Engenharia e Construção 

a) Além do seguro a ser contratado individualmente, nos termos da sub-
cláusula 4.2, a empresa terá ainda que participar do custeio de um 
segundo seguro de responsabilidade civil? 

b) Caso a resposta ao questionamento anterior seja positiva, indaga-se qual o 
fundamento desta exigência de seguros de responsabilidade civil em 
duplicidade. àstfAtf.nwPa W;,„0)\., 

c) A sub-cláusula 8.13 prevê que os custos do seguro serão repartidos entre 
os contratados proporcionalmente à dimensão das áreas de cada lote "e 
aos riscos das atividades nela exercidas". No entanto, o Edital não aponta 
o que serão consideradas as "áreas de cada lote", nem explicita os critérios 
de quantificação dos riscos das atividades a serem exercidas em cada lote, 
razão pela qual torna-se inviável qualquer estimativa do custo do seguro 
ora mencionado para cada lote. Solicitamos, então, que esta Douta 
Comissão explicite os critérios objetivos a serem adotados para a 
distribuição dos custos do seguro de responsabilidade civil ora 
mencionado, indicando o que serão considerado como área de cada lote e 
os critérios de quantificação dos riscos das atividades a serem exercidas 
em cada um deles. 

3. Os prazos para execução dos lotes 1, 2 e 3 são 27, 26 e 25 meses, 
respectivamente, conforme indicado no item 7.3b do edital. Entendemos que o 
prazo compreendido entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo, 
conforme definido na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, será contado a partir 
do término dos prazos acima mencionados, prazos que se aplicam apenas à 
execução das obras. Consequentemente, até o recebimento definitivo da obra, 
terão decorrido, desde o início dos trabalhos, 30 meses para o lote 1, 29 
meses para o lote 2 e 28 meses para o lote 3. Favor confirmar nosso 
entendimento. 

4. O item 3.1.b.4 exige que todas as consorciadas apresentem, individualmente, 
os documentos de qualificação econômico-financeira. No entanto, o Edital não 
explicita o critério a ser utilizado para a análise da qualificação econômico-
financeira do consórcio no tocante aos índices de Liquidez Corrente, Liquidez 
Geral e Endividamento Total previstos no item 6.1.5.c, sub-itens 6.1.5.c.1 a 
6.1.5.c.3. Considerando-se o entendimento consagrado no sentido de que o 
cálculo de tais índices, em se tratando de consórcio, deve ser feito de forma 
proporcional à participação das empresas consorciadas, estamos entendendo 
que este será o critério a ser adotado pela CODEMIG na avalição deste 
requsito de qualificação. Favor confirmar o entendimento. 

5. Apesar da redação da Cláusula Décima-Segunda, parágrafo quarto, dá a 
entender, em suas alíneas "e" e "f", poder levar a entendimento diverso se 
considerada em interpretação meramente literal, entendemos que na 
aplicação de multas à contratada será observados os ditames da Lei 8.666/93 
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e do princípio do devido processo legal, que asseguram ao contratado o direito 
à ampla defesa e ao contraditório antes de qualquer aplicação de penalidade. 
Entendemos, por conseguinte, que a Comissão de Fiscalização somente 
aplicará eventual multa à contratada após a instauração e instrução de 
processo administrativo regular, com observância da ampla defesa e do 
contraditório, sem prejuízo do direito de recurso, previsto na alínea "f", caso 
haja efetiva aplicação de penalidade pela Comissão. Favor confirmar o 
entendimento. 

6. A respeito da mesma Cláusula Décima-Segunda, entendemos que o prazo a 
ser fixado para a defesa dependerá de cada caso concreto, observando-se 
sempre o limite mínimo de 05 (cinco) dias úteis previsto na Lei 8.666/93. Favor 
confirmar o entendimento. 

7. Da mesma forma, entendemos que o prazo de recurso contra qualquer 
aplicação de penalidade será de 05 (cinco) dias úteis, como previsto no art. 
109, I, "f", da Lei 8.666/93. Favor confirmar o entendimento. 

8. A Cláusula Décima Quinta da minuta contratual estabelece que "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...". No entanto, sabe-se que os contratos 
administrativos regidos pela Lei 8.666/93 não admitem denúncia imotivada, 
somente podendo ser desfeitos por mútuo acordo (distrato amigável) ou 
rescindidos unilateralmente nas hipóteses previstas naquela Lei. Assim sendo, 
estamos entendendo que o aviso à parte contrária com antecedência mínima 
de 60 (sessenta) dias mencionado no caput da Cláusula Décima Quinta da 
minuta contratual não constitui hipótese autônoma de desfazimento do 
contrato, mas sim exigência a ser conjugada com as hipóteses de rescisão 
unilateral do contrato previstas na Lei, servindo o prévio aviso de 60 
(sessenta) dias como mecanismo para que, antes da rescisão do contrato, se 
dê à parte faltosa a oportunidade de regularizar a situação ensejadora da 
rescisão contratual. Favor confirmar o entendimento. 

9. A minuta contratual prevê, em sua Cláusula Décima Quarta, parágrafo 
primeiro, "d", multa rescisória de 10% (dez por cento) do valor do contrato 
quando se cuide de rescisão por culpa da contratada. Entendemos que a 
mesma multa será aplicável à CODEMIG caso a rescisão se dê por sua culpa. 
Favor confirmar o entendimento. 

10. Tendo em vista que nos projetos elétricos dos prédios das Secretarias 1 e 2, 
Palácio, Auditório e Convivência é dito que: "Os bancos de capacitores 
serão dimensionados em projetos específicos" Entendemos que não 
devemos considerá-los no • escopo desta licitação. Está correto nosso 
entendimento? Se não, favor especificar. 
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Construtora Norberto Odebrecht S/A 

11. No projeto de automação predial (SAP) das Secretarias 1e 2 favor definir a 
bitola, tipo, formação e rota dos condutores da instrumentação, o diâmetro dos 
eletrodutos, e dimensão das eletrocalhas. 

12.Verificamos nos projetos de instalações elétricas (Tomo 4) e projetos de 
iluminação (Tomo 3) diferenças nos tipos e quantitativos de luminárias. Qual 
devemos adotar? 

13. Favor definir o tipo, seção e rota dos condutores do sistema de iluminação de 
emergência das Secretarias 1 e 2, auditório, convivência. 

14. Existirá uma área previamente destinada à implantação dos canteiros de 
obras de cada lote ou, ao contrário, tais áreas serão de livre escolha das 
contratadas (escritórios, área de serviços — concreto, forma, armação, 
instalações, etc)? 

15. Entendemos que o licitante vencedor de cada lote ou lotes será o responsável 
pela infraestrutura de seu canteiro, porém não está claro quem será o 
responsável pelas áreas adjacentes. Por exemplo: 

a) Quem será o responsável por fazer iluminação provisória e sinalização nos 
acessos a cada lote? 

16. Nas planilhas de Ar condicionado dos lotes 1 e 2 — Secretarias 1 e 2 — item 
69.11.1 existe um erro de multiplicação. O valor correto é R$ 1.145,82 e não o 
que está nas planilhas que é R$ 167.360,06. Que valor considerar? 

17.Na secretaria 1 o projeto n° 8017/8040 mostra os cabos de alimentação dos 
QGTB's das subestações do 2°, 6° e 100  pavimentos, com as seguintes 
configurações: 

• QGTB 1: 3x1/C#240mm2/F + 3x1/C#240mm2/N 
• QGTB 2: 7x1/C#240mm2/F + 7x1/C#240mm2/N 

Entretanto, os projetos n°s. 3001/3002/3003/3088 das subestações do 2°, 6° e 
10° pavimentos da mesma Secretaria 1 mostram estes mesmos cabos, de 
alimentação dos QGBT's com as seguintes configurações: 

• QGTB 1: 2x1/C#240mm2/F + 2x1/C#240mm2/N 
• QGTB 2: 5x1/C#240mm2/F + 5x1/C#240mm2/N 

Favor esclarecer qual das configurações é a correta. 

18.Visto que não há alvenaria de blocos de concreto na planilha, as alvenarias 
das caixas de corrida de elevador e escadas de incêndio serão em bloco 
cerâmico? 
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19. Deverá ser considerado selamento de shafts de instalação como proteção 
passiva de incêndio? 

20. Posto que já foi esclarecido que o piso elevado deverá ser estruturado tipo 
PISOAG ou similar e não monolítico, o tapete deverá ser em rolo conforme 
especificado, ou em placas? 

21. No esclarecimento n° 9, em resposta à Villarta Elevadores, foi definido que o 
fornecimento e instalação dos elevadores não faz parte do escopo, pode-se 
considerar que as aduelas de aço escovado dos seus vãos de porta também 
serão fornecidos pela empresa de elevadores, ou devem ser considerados em 
nosso orçamento? 

Atenciosamente, 

Construtora Norberto Odebrecht S/A 
Sérgio Luiz Neves 
Diretor de Contrato 
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Maria da Conceicao Sales Batista 

De: 	 Antônio Brandão [antonio.brandao@cariocaengenharia.com.br] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 15 de agosto de 2007 11:25 
Para: 	 Mana da Conceicao Sales Batista 
Assunto: 	 Esclarecimento 

Prezada Conceição, 

notamos que toda a parte de movimento de terra será de única responsabilidade do 
vencedor do LOTE 1, inclusive a parte de escavação. 
Gostaríamos de saber se a escavação do subsolo e/ou fundações também estão inclusas no 
LOTE 1 ou se ficarão na responsabilidade dos vencedores do LOTE 
2 e LOTE 3? 

Atenciosamente, 
Antonio Duarte Caetano Brandão 

"Carioca Christiani-Nielsen Engenharia SA 
II(21) 3891-2200 	ramal 2255 

antonio.brandao@cariocaengenharia.com.br  

1 





Suely izabel Correa Lima 

De: 	 Maria da Conceicao Sales Batista 
Enviado em: 	 quarta-feira, 22 de agosto de 2007 09:07 
Para: 	 Suely lzabel Correa Lima 
Assunto: 	 ENC: Esclarecimento 

 

 

	Mensagem original 	 
De: Antônio Brandão [mailto:antonio.brandao@cariocaengenharia.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 15 de agosto de 2007 11:25 
Para: Maria da Conceicao Sales Batista 
Assunto: Esclarecimento 

Prezada Conceição, 

notamos que toda a parte de movimento de terra será de única responsabilidade do 
vencedor do LOTE 1, inclusive a parte de escavação. 

llí

Gostaríamos de saber se a escavação do subsolo e/ou fundações também estão inclusas no 
OTE 1 ou se ficarão na responsabilidade dos vencedores do LOTE 
e LOTE 3? 

Atenciosamente, 
Antonio Duarte Caetano Brandão 
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia SA 
(21) 3891-2200 	ramal 2255 
antonio.brandao@cariocaengenharia.com.br  
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Maria da Conceicao Sales Batista 

De: 	 Antônio Brandão [antonio.brandao@cariocaengenharia.com.br] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 15 de agosto de 2007 11:59 
Para: 	 Maria da Conceicao Sales Batista 
Assunto: 	 ENC: Esclarecimento 

Prezada Conceição, 

na planilha quantitativa das Secretarias, existe um item na família 5.2 - PISOS, 5.2.3 
PISO ELEVADO ESTRUTURA TIPO PISOAG OU EQUIVALENTE, que trata o piso elevado como sendo 
do tipo PISOAG. Já nas especificações das secretarias, mais precisamente na página 12, 
consta que o piso elevado deverá ser fabricado pela WERDEN. Qual dos dois pisos deverá 
ser utilizado? 

("Atenciosamente, Antonio Duarte Caetano Brandão 
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia SA 
(21) 3891-2200 	ramal 2255 
antonio.brandao@cariocaengenharia.com.br  
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Maria da Conceicao Sales Batista 

I  De: 	 Antônio Brandão [antonio.brandao@cariocaengenharia.com.br] 
Enviado em: 	 quarta-feira, 15 de agosto de 2007 11:59 
Para: 	 Maria da Conceicao Sales Batista 
Assunto: 	 ENC: Esclarecimento 

Prezada Conceição, 

na planilha quantitativa das Secretarias, existe um item na família 5.2 - PISOS, 5.2.3 
PISO ELEVADO ESTRUTURA TIPO PISOAG OU EQUIVALENTE, que trata o piso elevado como sendo 
do tipo PISOAG. Já nas especificações das secretarias, mais precisamente na página 12, 
consta que o piso elevado deverá ser fabricado pela WERDEN. Qual dos dois pisos deverá 
ser utilizado? 

411,L
tenciosamente, 
tonio Duarte Caetano Brandão 

Carioca Christiani-Nielsen Engenharia SA 
(21) 3891-2200 	ramal 2255 
antonio.brandao@cariocaengenharia.com.br  

• 
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Prezados Senhores; 

Atencios00 

, 

r'46'  "'. 	. 

- 	-"- 	 . - 
ESTAC 
Eng' Mall..O.NeMilff: 

qN-4'P.O.Çg.gMARI_As  
R. Cavaheiro 

Tel.: (21)2g4,01 
Fax: (21).254 6155r  
e-mail: WaWaeiriielia(Cileetilètit)  

FROM : ESTPCON<CENGENHARIPM PHONE NO. : 2627355 	Ãug, 22 2007 11:20M Fl 

5/Õ 

Rio de Janeiro/RJ, 22 de agosto de 2007 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG 
Rua Aimorés n° 1697 — Bairro de Lourdes 
Belo Horizonte / MG 

Ref. Concorrência N° 05/2007 

Att.: Comissão Es dai de Licitação 

Considerando ,.7a:::.visita:0:enica.:.AO4trcal da obra objeto da licitação acima 

referida W, 	 s 10 ris vimos pela presente solicitar urgência na 

resposta .nossa Corres 	Mfada de..25X"..:especialMente aõ item "1", 

por tratar-Se de confirmaçAodêfeso premente gá visita 

CU 

estapon 
ENGENHAN,VOE'L," 

teiki 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Liliane Costa! Farias [Icfarias©construcap.com.br] 

Enviado em: quarta-feira, 22 de agosto de 2007 13:29 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Cc: 	Edson Conde; 'Ação Planejamento'; Luigi Pedroli; Helena Aparecida Vieira Loureiro; 
Regina Celia Gaia 

Assunto: RES: CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - ESCLARECIMENTO 03 

À 
CODEMIG - CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697 - Bairro de Lourdes - Belo Horizonte/MG 

Att. Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 
E-mail: cpel@codemig.com.br  

• Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Em anexo estamos enviando a Solicitação de Esclarecimento n° 03. 

Muito obrigada, 

Liliane Costal Farias 
Setor de Orçamentos 
E-mail: icfarias@construcap.com.br  
Fone: 011 - 3017-80-19/ Fax: 3017-80-29 
www.construcap.com.br   
intranet.construcap.com.brforcamento 

Obs.: Por favor, confirmar recebimento. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

22/8/2007 
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CONSTRUCAP - CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

São Paulo, 22 de agosto de 2007. 

À 
CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697— Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

Att. Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

SOLICITAÇÃO 00 

Prezados Senhores (as): 

SE 004 

41, 	Vimos por meio desta, solicitar os esclarecimentos listados abaixo, conforme instrução contida no edital de 
concorrência para elaboração da proposta comercial do assunto em referência. 

1. Palácio - Não foi identificado em memorial e/ou projetos quais serão as peças que terão o 
concreto e formas descritos abaixo. Como proceder. 

D Item 3.1.2 - fornecimento e lançamento de concreto estrutural fck 35 mpa com adição de, 
no mínimo, 7% de sílica ativa e adição de fibras de polipropileno multifilamentos na 
proporção de 0,6 kg/m3. 

D Item 3.1.8 - fornecimento, colocação e desmoldagem de forma curva 

2- Sistema de Ar Condicionado, esclarecer: 
> Solicitamos os diagramas de controles e definição das áreas de aplicação, porque as 

informações presentes no memorial descritivo são muito abrangentes, não parametrizando de 
forma específica o sistema de controle a ser aplicado. 

> Bloco C - Sistema 24 horas do Auditório — A planilha não contempla este serviço, devemos 
incluir?3- • 3- Estamos aguardando a resposta dos esclarecimentos enviados n° 01/02/03. 

No aguardo de breves manifestações, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos 
que se fizerem necessário. 

Atenciosamente, 

Enga Libam Costal Farias 
Departamento de Orçamentos 
Construcap CCPS Eng e Com SA 
emoli: Icfaricts@construcap.com.br  
Tel: (11) 3017-8000 ramal 220 
Fax: (11) 3017-8029 

GRUPO 	 ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1.°  ANDAR - CEP 01415-000 
CONSTRUCAP 	CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP -TEL: 011.3017.8000 - FAX: 011 3017-8029 
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PHONE NO. : 11 50515053 	AUG. 22 2007 05: 44Pfl P1 FROM : NETSOLUT I ONS 

NETSOLUTIONS 

Número de Págs. incluindo esta: 5 Data: 22/08/2007 
Av. Ibirapuera, 2033 - 150  and. 
0402S-100 - São Paulo - BR 

Tal: 	(005-6 11) 1107-0373 
Fax (0055 11) 2167-0903 

Para: Presidente CPL Ref.no 01 

Empresa: CODEMIG - Governo de Minas Gerais 

Fax: 	(31) 3273-1331 Fone: 

De: Gleice - Expernet Telematica Ltda - Netsolutions 

Assunto: Questionamentos - Concorrência no 05/2007 
Proc Interno no 265/2007 

Prezado Presidente da Comissão Especial de licitação 

Segue nossos Questionamentos, referente a Concorrência 

05/2007. Ficamos no aguardo das respostas. 

Atenciosamente, 

Gleice e y Neri 
Consult ra de Mercado 

^ 

(11) 2167-0373 
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NIE-FSOLLTTECONIS 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITACÃO 

São Paulo,- 22 de Agosto de 2007. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

Att.: 	Comissão especial de Licitação 

Ref.: 	Concorrência N° 05/0007- Processo interno N° 265/2007 

Assunto: 	Ouestionamento CODEMIG 

EXPERNET TELEMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 

CNPJ 65.549.479/0001-65, situada na Avenida Calil Mohamed Rahal, 259 — Vila São Silvestre - 
CEP 06417-010 - Barueri — SP, por seu representante legal abaixo assinado, vem, perante vossa 
senhoria apresentar o presente Questionamento, tendo em vista algumas dúvidas encontradas no 

edital em referencia como segue: 

1. Prédio do CPD, Co-Geração e de Serviços 

a. As Instalações dos Prédios do CPD, Co-Geração e de Serviços fazem parte do 
escopo de fornecimento desse Edital? Caso a resposta seja positiva, 
precisaremos dos projetos executivos para elaborarmos o orçamento. 

2. Backbono óptico Externo/interno 

a. Deverão ser considerados na proposta os backbones ópticos externos que 
interligam o Prédio CPD com os Prédios de Co-Geração e Serviços? 

b. Caso o Prédio do CPD não faça parte do escopo dessa concorrência, será 
necessário o fornecimento dos equipamentos (D1O's, cordões ópticos, etc.) de 
distribuição do backbone óptico para os outros Prédios? 

c. Nas planilhas de materiais, constam apenas cabos ópticos CFO-SM-12F e CFO-
MM-8F, porém nos projetos executivos, também temos o cabo de backbone para 
as secretarias que não está na planilha e tem como como descrição CFO-MM-
12F, Devemos incluir esse cabo como omisso na planilha orçamentária? 

Expornet Telemátfea Ltda. wwwnrtsoLnions,corn.tr 
ov Ibirapuera 2033 r.s° onda: Moeria eep 04029.100 

Sdo Paula SP te! (11) 2167 0300 fox (11)2167 12303 
rua náp. Oco& 82 19° ardor Centro cata 20090-070 

Rio cie Janeiro RJ tel (21)2516 456? fo2c (21)2283 3264 
1EL.UrrIC;oNIS 

infrocatruturei ncervoridng 	, re,viçaa 
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3. Racks Fechados 

a. Tanto na especificação técnica quanto na planilha de materiais, é exigido que os 
Racks tenham grau de proteção IP55 e que possibilite uma dissipação cie até 
500W com gabinete fechado, Segundo os fabricantes de racks é impossível um 
equipamento ter grau de proteção IP-55 e possuir ventilação forçada. Segundo 
informações dos fabricantes de Reck com os quais conversamos, é impossível 
manter o grau de proteção IP55 com a instalação de Ventiladores ou 
condicionadores de ar. Entendemos que por se tratar de um ambiente indoor, e 
que os Racks estarão em salas isoladas sem acesso de pessoas não autorizadas, 
não se faz necessária a instalação de Racks com IP55. Nosso entendimento está 
correto? 

b. Em relação às bases dos Racks, elas serão fixas ou móveis com rodízios? A 
especificação técnica não é clara neste ponto. 

c. A especificação técnica exige para os Racks o TESTE DE VIBRAÇÃO E 
CHOQUE CFE MIL-STD 810 E ETS 300 019-2-2. Isso é realmente necessário já 
que esses testes são utilizados para equipamentos de uso militar embarcados? 

d. A especificação técnica exige para os Racks o TESTE DE TERREMOTO CFE 
BELMORE (NEBS) TR-NVVT-000063, EDIÇÃO 5, Isso é realmente necessário já 
que estamos em um pais onde não há esse tipo de ocorrência? 

e. Existe a real necessidade de TESTE DE GRAU PROTEÇÃO IP 55 CFE DIN 
40050/ 1EC 529? Os equipamentos especificados são para utilização em 
ambientes fechados nos quais não são necessários esse tipo de teste, onde o 
usual é IP40 ou inferior. 

4. Cabo UTP 

a. Nas planilhas orçamentárias dos lotes 1, 2 e 3 datadas do dia 06 de Junho de 
2007, onde se descrevem as exigências e características do Cabo UTP 04 pares 
categoria 6, é descrito um código de produto que amarra a solução de cabling 
somente um fabricante. Entendendo que, apenas o fabricante Systimax atenderá 
esta exigência, e que os demais fabricantes de 1 linha como Siemon, Tyco, 
Ortronics e Panduit, podem fornecer o mesmo produto com qualidade equivalente 
ou até superior, e não tendo esta exigência qualquer amparo técnico ou jurídico 
dentro das normas e legislação vigente, entendemos que tal exigência fere o Art. 
20 da Resolução 1102 de 20 de fevereiro de 2.006, frustrando o caráter 
competitivo deste certame. Isto posto, entendemos que O fornecimento de cabos 
UTP nas mesmas características exigidas, atenderão integralmente as premissas 
editalkias, nosso entendimento está correto? 

b. Os itens existentes,  na planilha orçamentaria referentes aos cabos UTP para a 
rede horizontal de dados e voz a serem utilizados nesse projeto (categoria ea do 
tipo CMR) estão em contradição com o projeto executivo que pede e instalação' de 
cabos categoria 6 do tipo CM. Entendemos que o correto é utilizar o Cabo Cat.6 
CM pelo fato de o texto da norma EIA/TIA 568 que especifica a utilização de 
materiais "Categoria 6a" ainda encontra-se na fase que conhecemos como "dra 

Expernet Telernátka Ltda. wo.,,netsolutions.corn.br  
o, ibirapuero 2023 15' andar Mama cep 04029-100 

5do Paula SP td (II) 2167  0300 	I )2167 0203 
ruu Tedfllo Otoni 82 19' andar Centro ccp 20090-070 

Rio de Janeiro RI ecl (21) 2516 45ó1 fOr, (2 1) 2283 2264 

"If 
intra.truturco netwerking 	. 



• 

1 



FROM : NETSOLUTIONS 
	

PHONE NO. : 11 50516053 	AUG. 22 2007 05:46PM P4 

IETSQLU ICHNIS 

ou seja, ela ainda pode ser modificada e alterada, portanto entendemos que uma 
instalação nessas condiçõés pode causar possíveis problemas futuros no 
enquadramento às normas vigentes. 
A utilização de cabos CMR 'Categoria Ga" ocasionaria um aumento desnecessário 
no custo desse sistema, já que o cabo representa aproximadamente 60% do custo 
do sistema de cabeamento estrututado. 
Cabos com classe de fiamabilidade CMR são normalmente empregados para 
instalação vertical, ou seja, backbone entre pavimentos. 
Por todos esses motivos e conforme projeto executivo, entendemos que o correto 
será utilizar cabos UTP, categoria 6 com classe de fiamabilidade CM, Nosso 
entendimento está correto? 

8. Conector RJ45 Categoria 8 

a. Nas planilhas orçamentarias dos lotes 1, 2 e 3 datadas do dia 06 de Junho de 
2007, onde se descrevem as exigências e características do conectar fêmea RJ45 
Cat.6, é descrito um código de produto que amarra a solução de cabling à 
somente um fabricante. Entendendo que, apenas o fabricante Systimax atenderá 
esta exigência, e que os demais fabricantes de 1° linha como Siemon, Tyco, 
Ortronics e Panduit, podem fornecer o mesmo produto com qualidade equivalente 
ou até Superior, e não tendo esta exigência qualquer amparo técnico ou jurídico 
dentro das normas e legislação vigente, entendemos que tal exigência fere o Art, 
20 da Resolução 1102 de 20 de fevereiro de 2.006, frustrando o caráter 
competitivo deste .certame. Isto posto, entendemos que o fornecimento de 
conectores fêmea RJ45 Cate nas mesmas características exigidas, atenderão 
integralmente as premissas editalícias, nosso entendimento está correto? 

6. Patch Panei 24 portas Categoria 8 

a. Nas planilhas orçamentárias dos lotes 1, 2 e 3 datadas do dia 06 de Junho de 
2007, onde se descrevem as exigências e características do Patch panei 24 
portas Categoria 6, é exigido que o produto tenha 24 portas e Seu guia horizontal 
incluso totalizando um altura de 2U's no Reck, o que amarra a solução de cabling 
à somente um fabricante. Entendendo que, apenas o fabricante Systimax 
atenderá esta exigência, e que os demais fabricantes de 1°  linha como Siemon, 
Tyco, Ortronlos e Panduit, podem fornecer o mesmo produto com qualidade 
equivalente só que fornecendo o guia organizador a parte ocupando OS meamos 
2U's sem onerar o valor do produto, e não tendo esta exigência qualquer amparo 
técnico ou jurldico dentro das normas e legislação vigente, entendemos que tal 
exigência fere o Art. 2° da Resolução 1102 de 20 de fevereiro de 2.006, frustrando 
o caráter competitivo deste certame. Isto posto, entendemos que o fornecimento 
de Patch panela 24 portas Categoria 6 nas características acima citadas, 
atenderão integralmente as premissas editalfcias, nosso entendimento está 
correto? 

No mais, agradecemos desde já a atenção dispensada e ficamos no aguardo de um breve retomo. 

Expernet Tetemática Ltda. wwwneteeletioe.eomste 
qç leirapvere 2033 IS andar Moem cep 09029-100 
Selo Paulo SP te/ (t 1)2167 0300 fax ((1) 2,670303 

rua Tedfito Otori 82 l9 .1do r Cent. to 20090-070 
$60 	pneiro R) te) (21) 2514 4561 fax (71)2283 3764 

Nfie-rsoiLtrricanzs 
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INIETSOPL'U-  TICANIS 

Cordialmente, 

 

Gleice Ke ly Neri 
Represen nte Legal 
Expernet elemetice Ltda. 
CNPJ: 65.549/479/0001-65 

FRIN 

''"49 479 0001 - 65 
EXPE:Rt•ET TELEVArCA LTDA. 

CW Mchired RzD.hol, 259 
VI. S21c., ' cr- CEP 06417-D10 

CARIJESI - SP 

 

Expernet Telemátiex Leda. www.netrolutiont com& 
Ibiropuere 2033 15" dildat Maerna cep 04029-100 

560 Paulo SP tel(II)   2167 0300 fax (I 1 )2167 0303 
Ted8to Otoni 82 19. andem Centro cep 20090-070 

Re de Janeiro RJ tel (21) 2516 4561 rex (2 1 ) 1383 3Z64 
r4E-rsc,a_ti1rea.r.is 
81ftec8tsinnoo nozwnrking •• 	sersicou 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 J Junior ujunior@netsolutions.com.bil 
Enviado em: 	 quinta-feira, 23 de agosto de 2007 18:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação •- CODEMIG 
Assunto: 	 Questionamentos CODEMIG - URGENTE! 

Prioridade: 	 Alta 

untided-1.2 (8 KB) 	Codemig 
stionamentos 22-M 

Prezados, 

Conforme solicitado segue questionamento 

No aguardo 

.Atenciosamente: 
 

Eng° Paulo Eduardo Marinho 

Engenheiro de Projetos 
Unidade de Negócios de Infra Estrutura 
PABX: 11 2167 0300 
Direto: 11 2167 0318 
Cel 	: 11 7604 1140 
pmarinho@netsolutions.com.br  
www.netsolutions.com.br  

leprO emissor desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a 
divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com 
as normas internas da Netsolutions são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, 
cível e criminal." 

"The sender of this message is responsible for its content and addressing. The 
receiver shall take proper care of it. Without due authorization, the publication, 
reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to 
Netsolutions internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, 
civil or criminal sanctions." 

1 



• 

1 



01121962490 	P. 01 AGO-22-2007 05:48 PM PAULITECOONSTRUÇÕES 

FAX 	 0\fr 
Paulitec Çonstruções Ltda 

Av. Linneu de Paula Machado no 1000 
E-mail : paulitecapaulitec.com.br  

São Paulo-SP 
CEP: 05601-001 

Fax; (0xx11) 2196-2490 	
OY/ Fo: (0xx11) 2196-2450 

N° de páginas Incluindo esta: 2 

Destino: 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

FAX: (0XX31) 3273-1331 

REF: CONCORRÊNCIA N° 05/2007 - PROCESSO INTERNO : 265/07 

SEGUE EM ANEXO PERGUNTA REFERENTE LICITAÇÃO EM EPIGRAF 
E 

Paulltec Construções Ltda 
Av. LInneu de Paula Machado n° 1000 
São Paulo - SP 

NAGAO 
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AG0-22-2007 05:48 PM PAULITECnONSTRUUES 	01121962490 	P. 02 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — 
CODEMIG 

Comissão Especial do Licitação 

Rua Aimorés, 1697, Bairro Lourdes, Belo Horizonte — MG 

REF: CONCORRÊNCIA N° 05/2007 — PROCESSO INTERNO: 265/07 

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
INCLUSIVE PORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Prezados senhores 

Relativo a licitação em epígrafe, solicitamos alguns esclarecimentos: 

1 — No item 7.3.2 do presente edital, o licitante deve apresentar o planejamento de instalação 
do canteiro de apoio das obras e serviços, seu Lay Out de implantação e o local escolhido. 

Pergunta-se: Podemos definir o local para sua Implantação por nossa conta conforme o texto 
do edital, ou Já existe uma definição da área por parte da CODEMIG? 

2 - No item 9.1 do edital, referente ao° JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS, as 
proposta serão julgadas pelo VALOR GLOBAL, desde que atendidos os requisitos 
estabelecidos nesta licitação e os previstos na legislação pertinente, sendo que os PREÇOS 
UNITÁRIOS serão examinados relativamente à sua adequação, proporcionalidade e 

Pergunta-se: O que devemos considerar como proporcionalidade dos preços unitários? 

Sem mais para o momento, 

PAULITEC CONSTRUÇÕES LTOA 

DeptO O 	ntos Nagao 

São Paulo, 22 de Agosto de 2.007 

PAUL ITEC CONSTRUÇÕES LTDA. 
Av. 4neu de Paula Machete), 1000 
Cidade Jardim - $50 Paula 	SP 
Cep 08801.001 PABX. (011) 2196-2450 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	André Trindade [atrindadegoltecengenharia.com.br] 

Enviado em: quinta-feira, 23 de agosto de 2007 15:07 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: questionamento 

Prezado(a) Senhor(a), 
Segue anexo o questionamento. 

Cordialmente, 

André Trindade 
Diretor 
Telefone: 31 3247-6131 
Fax 	:31 3247-6131 
Celular : 31 8477-4905 
atrindade@oltecendenharia.com.br  

7.5.484/ Virus Database: 269.12.2/967 - Release Date: 22/08/2007 18:51 
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OLTEC 
ENIGENHAJRIA 

Oltec Engenharia, Consultoria e Projetos Ltda. 
Av. Barão Homem de Melo, 4.500 Sala 310 

Edifício Point Office - CEP 30450-250 
Estoril - Belo Horizonte - Minas Gerais 

Telefax: (31) 3247-6131 
comercia I©ottece ngenharia .co m.br 

À CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

A/C 	: Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Endereço 	: Rua Aimorés, 1697 - Bairro de Lourdes 
Belo Horizonte - Minas Gerais 

Concorrência 	: 05/2007 - Processo Interno 265/07 

Objeto 	: Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para 
ampliação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Prezados Senhores, 

Tendo sido analisada a planilha de materiais apresentada para o objeto retro mencionado, 
pedimos de V.sas. o seguinte esclarecimento: 

01)Dos Fatos 

A planilha de materiais constante da documentação do edital de concorrência 
05/2007 - Processo Interno 265/07, apresenta na descrição do material "Cabo 
UTP" os códigos 1091 e 3071,  referências estas alusivas a uma marca e modelo 
específicos de um fabricante de materiais de rede estruturada. Esta indicação se faz 
presente ao longo de todas as planilhas de materiais a serem empregados na rede 
estruturada do empreendimento. 

02)Das Considerações 

A LEI 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações versam que: 

4111 	 Na Seção II - Das Definições, em seu artigo 60, item IX, alínea C, abaixo transcrito: 

"c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução." 

Na Seção III - Das Obras e Serviços, em seu artigo 70, item IV, parágrafos 50  e 60, 

a baixos transcritos: 

"§ 52  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 
materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e 
discriminado no ato convocatório." 

"§ C A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos 
realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa." 
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Oltec Engenharia, Consultoria e Projetos Ltda. 
Av. Barão Homem de Melo, 4.500 Sala 310 

Edifício Point Office - CEP 30450-250 
Estoril - Belo Horizonte - Minas Gerais 

Telefax: (31) 3247-6131 
comercial@ottecengenharia.com.br  

ENGENHARA 

03)Da Solicitação 

A licitante proponente pede esclarecimento, embasada nos artigos anteriormente 
transcritos da LEI 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualização, no que se refere 
à aceitação de fornecimento de materiais similares ao solicitado e que atendem 
plenamente a todas as características técnicas solicitadas nas planilhas apresentadas, 
inclusive no que se refere aos quesitos de durabilidades, performance, segurança, 
entre outros. Destaca ainda que seu material é detentor de reconhecimento mundial, 
atendendo a todas as normas que regulamentam a fabricação e emprego para estes. 

Faz saber também que da maneira como apresentada a planilha, esta sugere o 
favorecimento •a uma marca de um fabricante, suprimindo do processo o caráter 
competitivo para sua execução e mais do que isso, ferindo as leis sob as quais o 
mesmo é regido. 

Sendo só o que se apresenta para o momento, 

Cordialmente, 

André Luiz Trindade 
Oltec Engenharia, Consultoria e Projetos Ltda. 

• 
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FROM : OLTEC ENGENHARIA LTDA 
	FAX NO. : 031 32476131 	23 ktg. 2007 11:41M P1 

É 
	

55. 

OUTU 

 

OltEc Engenharia, Consultoria e Projetos Ltda. 
Av. Barão Homeinde Melo, 4.500 Sala 310 

Edifico Point Office - CEP 30450-250 
Estoril - Belo Horizonte • Minas Gerais 

Telefax: (31) 3247-6131 ; 
comercial@oltecengenharia.com.br  

   

   

ytj 7Ji1 3T • 

De 	: Oltec Engenharia, Consultoria e Projetos Ltda 
• • 

Fax 	: (31) 3247-6131 

Para : CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

Fax 	: (31) 3273-1331 

A/C 	: Comissão Especial de Licitação - Concorrência 05/2007 
Processo Interno 265/ui 

Reter.: Pedido de Esclarecimento 

Prezados Senhores, 

Segue pedido ae esclarecimento. 

Cordialmente, 

Andr"-(ârzt  Trindaa-.2 	 . 
!Dite Engenharia, Consultaria e Projetos •td.a. 
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FROM : OLTEC ENGENHARIA LTDA 
	

FAX NO. : 031 3247E131 	23 Aug. 2007 11:42AM P2 

Oltec Engenharia, Consultoria e Projetos Ltda. 
Av. Barão Homem de Melo, 4.500 Sala 310 

Edificio Pt Office - CEP 30450-250 
Estoril - Belo Horizonte - Minas Gerais 

Telefax: (31) 3247-6131 
corne roi al@oltecengen haria. com.br  

aura 
14111.4a In 

À CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Ecordirr 	de Minas Gerais 

A/C 	: Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Endereço 	: Rua Aimorés, 1697 - Bairrc de Lourdes 
Belo Horizonte - Minas Gerais 

Concorrência 	: 05/2007 - Processo Interno 265/07 

Objeto : Execução das ooras e servos Oe engerineria, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para 

• ampliação do Centro Admiiiiserativo uu Estado de Minas Gerais. 

Prezados Senhores, 

Tendo sido analisada a planilha de materinie4 e >resenteile eerr.: o objeto retro mencionado, 
pedimos de V.sas. o seguinte esclarecimento: 

01)Dos. Fatos 

A planilha de materiais constante de. documentação do edital de concorrência 
05/2007 - Processo Interno 265/07, apresenta na descrição do material "Cabo 
U-rw," os códigos 1091 e 3071, ^e!'erências eeleee alusivas a uma marca e modelo 
específicos de um fabricante de materiais de rede estruturada. Esta indicação se faz 
presente ao longo de tocas as p u:h.j. oa rrti 	serefn empregados na 	rede 
estruturada do empreerdimeneo. 

02) Das Considerações 

A LEI 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizeçbes versam que: 

Na Seç'ão II - Das Derinições, em seu ertigo Eee item 1), , alínea C,. abaixo transcrito:. 

"c) identificação dee ripes ea seneços exec,ear 	;:e 	uteriis e equipamentos a 
incorporar à obra. bem c;orr,0 suas eseecificações que assegurem os melhores 
resultados para o ernpreendirnentc, sere frustrar 3 cafá:er competitivo para a sua 
execução." 

Na Seção III - Das Obras é eereçeel  rfr. go.0 areiee •.?0, item IV, parágrafos Se e 60, 
abaixos transcritos: 

"§ 59  É vedada a ret:lizaçen 	 eens e serviços sem 
similaridade ou ce rnaiees. eerecterístices e especificações exclusivas, salvo nos 
C2sos em que for tecnicamente juiicv. 	 o fornecimento de tais 

materiais e serviços for feito sob o regime de administi•ação contratada, previsto e 
discriminado no ato convocatório." 

"§69  A infringencia do disposto neste.. at go replica e reei:jade dos atos ou contratos 
realizados e a respoesabilieede de c .eie e:eeteren eaee e.sesa." 
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FAX NO. : 031 3247E131 	23 Pu9, 2007 11:42PM P3 FROM : OLTEC ENGENHARIA LTDP 

5ngenharia, Consultoria e Projetos Ltda. 
Barão ~cri de Melo, 4.500 Sala 310 

Edificia Point Office - CEP 30451250 
Estoril - Belo Horizonte - Minas Gerais 

Telefax: (31) 3247-5131 
' comercialeilottecengenharia.com.br  Cd)ITEE 

ENGICINMARIA 

    

    

03)Da Solicitação 

A licitante proponente pod2 escla:•acir,:únto, 	nos artigos anteriormente 
transcritos da LEI 8.666 de 21 de junho ie 1993. 	atualização, no que se refere 
à aceitação de fornecirnr_-nto de rnateriai 	rrlHir 	drá solicitado e que atendem 
plenamente a todas as características ,-.Érinicas 	itas ns planilhas apresentadas, 
inclusive no que se refer'e aos quastos de cluranincies, performance, segurança, 
entre outros. Destaca ainda que seu material e detentor de reconhecimento mundial, 
atendendo a todas as normas que regulamentam a fabricação e emprego para estes. 

Faz saber também que da maneira ccrno aoreerltada a planilha, esta sugere o 
favorecimento a urna illéit"Ct.9 de urri 	ti,cw•imindo do processo o caráter 
competitivo para sua execução e 	aci que 	F rindo as leis sob as quais o 
mesmo é regido. 

Sendo só o que se apresenta para o rnorr.er,i:o. 

Cordialmente, 

André 2-Trindade 
Olte 	ngenharia, Consultoria e Projetos Ltda. 
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São Paulo, 23 de agosto de 2007. 

  

Esclarecimento 10 

    

À 
CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

At.: Comissão Especial de Licitação 
Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG 
Fax: (31) 3273-1331 
Ref.: Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265/07— Execução das Obras e serviços de 

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

Prezados Senhores, 

Vimos através desta solicitar o seguinte esclarecimento, referente ao Edital da 
Concorrência supracitada, conforme segue: 

1 - Não recebemos a armadura de fretagem das ancoragens dos cabos dos tirantes do 
Palácio. Favor fornecer-nos estes projetos. 

2 - Favor esclarecer se existe algum outro projeto de armação dos prédios que estejam 
faltantes. 

3 — Para monitoramento das deformações das estruturas solicitamos esclarecer quais os 
pontos a serem monitorados e quais as deformações permitidas para estes respectivos 
pontos. 

4 — Favor esclarecer se faz parte do objeto os reservatórios de água, ETE, serviços das 
centrais de água gelada, substações, estações elevatórias águas e águas de reuso, estações 
elevatórias de esgoto, central de gás, centrais de utilidades. Caso positivo favor fornecer 
todos os projetos civis e de instalações pertinentes. 

ÇI' 1.7,..s,rr0alle 	 , I 
	

eI• !  

Rua Funchal, 160 - 3° andai -Vil)Olimpla 
São Paulo- SP - Brasil - CEP:04551-903 

Te2!;(55 111 3848 7900 
Fox: 	11) 3848 840 

wwwc excmcarnatgo<onea,com.b"._ 
echlicacoesecarnarTIcof rea.cor4)  E 
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Tel.:(55 II) 3 	 winv.ce,occe.tarnargocortea,com,bt 
F - 55 I I 1848 840 edilicacoeamargoconea,com,} 

5 — Todos os projetos executivos serão fornecidos já aprovados na prefeitura, meio 
ambiente, corpo de bombeiros, concessionárias de água, energia, telecomunicações, 
sanitária e demais órgãos públicos ou concessionárias. 

6 - No des. 4000/4015 indica o barramento blindado do QGBT-CV3 de 700A. Consideramos 
800A, conforme des. 4001/4015. Está correto nosso entendimento? 

7 - Os transformadores da convivência não coincidem em especificação com o diagrama 
geral, des. 8040/8040, consideramos que o diagrama geral substitui o des. 8009/8040. Está 
correto nosso entendimento? 

Atenciosamente, 

Luis Guilherme Nedavaska 
Assessor Comercial 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 
Diretoria de Construções e Edificações 
Fone: (11) 3841 —5871 	Fax: (11) 3848 — 8400 
luis.nedavaska@camargoeorrea.com.br  

evuxern4s OCM,r8.81,,dekt, 

Rua Funchal, 160 3' anda( 	Olimpla 
São Paulo- SP • Rtmil CtP:0455 k -903 
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São Paulo, 23 de agosto de 2007. 

Esclarecimento 10 

À 
CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

At.: Comissão Especial de Licitação 
Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG 
Fax: (31) 3273-1331 
Ref.: Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265/07— Execução das Obras e serviços de 

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

Prezados Senhores, 

Vimos através desta solicitar o seguinte esclarecimento, referente ao Edital da 
Concorrência supracitada, conforme segue: 

1 - Não recebemos a armadura de fretagem das ancoragens dos cabos dos tirantes do 
Palácio. Favor fornecer-nos estes projetos. 

2 - Favor esclarecer se existe algum outro projeto de armação dos prédios que estejam 
faltantes. 

3 — Para monitoramento das deformações das estruturas solicitamos esclarecer quais os 
pontos a serem monitorados e quais as deformações permitidas para estes respectivos 
pontos. 

4 — Favor esclarecer se faz parte do objeto os reservatórios de água, ETE, serviços das 
centrais de água gelada, substações, estações elevatórias águas e águas de reuso, estações 
elevatórias de esgoto, central de gás, centrais de utilidades. Caso positivo favor fornecer 
todos os projetos civis e de instalações pertinentes. 

CiljtiOnen10 de MO i~le etei Ce.ntriOci iy torwn ele Co weip> t:mvàà-  5 .str14.3 000 te-W me". ootettJe,ié, poSv:di pis,31kikles.INFors 

R kia Funelmi,180 - 3" tinrizt.f - Vila Oligrapit 	TO2(S5 !II 3248 790",) 	www.ge.r.v.:(...o.mirraniocorrea,tron,br 

5,50 Nulo- p.  Brasil -CEP:04551,903 	 Fax: {55 11.3848 8400 	edificumewgurnargotoftemornk E 
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5 — Todos os projetos executivos serão fornecidos já aprovados na prefeitura, meio 
ambiente, corpo de bombeiros, concessionárias de água, energia, telecomunicações, 
sanitária e demais órgãos públicos ou concessionárias. 

6 - No des. 4000/4015 indica o barramento blindado do QGBT-CV3 de 700A. Consideramos 
800A, conforme des. 4001/4015. Está correto nosso entendimento? 

7 - Os transformadores da convivência não coincidem em especificação com o diagrama 
geral, des. 8040/8040, consideramos que o diagrama geral substitui o des. 8009/8040. Está 
correto nosso entendimento? 

Atenciosamente, 

Luis Guilherme Nedavaska 
Assessor Comercial 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 

111 	Diretoria de Construções e Edificações 
Fone: (11) 3841 —5871 	Fax: (11) 3848 — 8400 
luis.nedavaska@camargocorrea.com.br  

Gfx. Penit-de Ktisfettudi'd5<km5INtim,  Cu~ Can Úli" Cr;v0 5 k.lend 	b4clã retro 	 ' stca,  to.destUe40 igtvi.l:WJ 05'0100E% seu-ris 
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a. 

• CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Luis Guilherme Nedavaska [luis.nedavaska@camargocorrea.com.bri 

Enviado em: quinta-feira, 23 de agosto de 2007 08:47 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Esclarecimento 10 - Edital Centro Administrativo Belo Horizonte 

Prezados Senhores: 

Segue nosso esclarecimento número 10 referente ao edital de concorrência supracitado. 

Atenciosamente, 

Luis Guilherme Nedavaska 
Assessor Comercial 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 
Diretoria de Construções e Edificações 

410 	Fone: (11) 3841-5871 

• 

23/8/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Liliane Costa! Farias [Icfarias@construcap.com.br] 

Enviado em: quinta-feira, 23 de agosto de 2007 15:17 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Cc: 	Edson Conde; 'Ação Planejamento'; Luigi Pedroli; Helena Aparecida Vieira Loureiro; 
Regina Celia Gaia 

Assunto: CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - ESCLARECIMENTO 05 

À 
CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

AU. 	Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 
E-mail: cpel@codemig.com.br  

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Em anexo estamos enviando a Solicitação de Esclarecimento n° 05. 

Muito obrigada, 

Liliane Costal Farias 
Setor de Orçamentos 
E-mail: icfarias@construcap.com.br  
Fone: 011 - 3017-80-19/ Fax: 3017-80-29 
www.construcap.com.br   
intranet.construcap.com.br/orcamento  

Obs.: Por favor, confirmar recebimento. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

23/8/2007 
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CONSTRUCAP - CCPS 
---- ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

São Paulo, 23 de agosto de 2007. 

À 
CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

Att. Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

SOLICITAÇÃO 005 

Prezados Senhores (as).  

SE 005 

110 	Vimos por meio desta, solicitar os esclarecimentos listados abaixo, conforme instrução contida no edital de 
concorrência para elaboração da proposta comercial do assunto em referência. 

1. No desenho 3074/3088 não consta o QIE S151 e QDA S152, que são indicados no desenho 
3005/3088 no 15° pavimento. Qual indicação esta correta? 

2. No desenho 3005/3088 indica alimentação do QA-S151 pelo QDC-S151 e no desenho 
3073/3088 indica alimentação do QA-S151 pelo QNBK-SX151. Qual indicação esta correta? 

3. No desenho 3074/3088 esta indicado QGBT-S151 com 2 módulos e QGBT-S153 com 3 
módulos, no desenho 3005/3088 esta indicado QGBT-S153 com 2 módulos e QGBT-SX151 
com 3 módulos. Qual indicação esta correta? 

4. Faz parte do nosso escopo de fornecimento e instalação do QGBT-SX153 (Elevadores)? 

• 
5. No desenho 3005/3088 estão indicados os quadros QDC-SS1/2/3/4/5 no diagrama vertical de 

alimentação dos QDC's pavimento subsolo. Nos desenhos 3006 do 3008/3088, a seqüência 
de indicação dos QDC's vai do n° 1 ao n° 6, sendo que entendemos estar indicado 
incorretamente o quadro QDC-S1S3 no eixo H desenho 3007/3088. Qual indicação esta 
correta? 

No aguardo de breves manifestações, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos 
que se fizerem necessário. 

Atenciosamente, 

Enga Liliane Costal Farias 
Departamento de Orçamentos 
Construcap CCPS Eng e Com SA 
emoli: Icfarias@construcap.com.br  
,Tel: (11) 3017-8000 ramal 220 
Fax: (11) 3017-8029 

GRUPO 
CONSTRUCAP 

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1.° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP -TEL: 011.3017.8000 - FAX: 011 3017-8029 
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CONSTRUCAP - CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

São Paulo, 23 de agosto de 2007. 

À 
CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

Att. Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

SOLICITAÇÃO 005 SE 005 
Prezados Senhores (as): 

Vimos por meio desta, solicitar os esclarecimentos listados abaixo, conforme instrução contida no edital de 
concorrência para elaboração da proposta comercial do assunto em referência. 

1. No desenho 3074/3088 não consta o QIE S151 e QDA S152, que são indicados no desenho 
3005/3088 no 15° pavimento. Qual indicação esta correta? 

2. No desenho 3005/3088 indica alimentação do QA-S151 pelo QDC-S151 e no desenho 
3073/3088 indica alimentação do QA-S151 pelo QNBK-SX151. Qual indicação esta correta? 

3. No desenho 3074/3088 esta indicado QGBT-S151 com 2 módulos e QGBT-S153 com 3 
módulos, no desenho 3005/3088 esta indicado QGBT-S153 com 2 módulos e QGBT-SX151 
com 3 módulos. Qual indicação esta correta? 

4. Faz parte do nosso escopo de fornecimento e instalação do QGBT-SX153 (Elevadores)? 

5. No desenho 3005/3088 estão indicados os quadros QDC-SS1/2/3/4/5 no diagrama vertical de 
alimentação dos QDC's pavimento subsolo. Nos desenhos 3006 do 3008/3088, a seqüência 
de indicação •dos QDC's vai do n° 1 ao n° •6, sendo que entendemos estar indicado 

• 
incorretamente o quadro QDC-S1S3 no eixo •H desenho 3007/3088. Qual indicação esta 
correta? 

No aguardo de breves manifestações, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos 
que se fizerem necessário. 

Atenciosamente, 

Eirga  LlItano Costa," FdridS 
Departamento de Orçamentos 
Construcap CCPS Eng e Com SÃ 

Icfarias@construcap.com.br  
Tel: (11) 3017-8000 ramal 220 
Fax: (11) 3017-8029 

GRUPO 	 ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1.° ANDAR - CEP 01413-000 

CONSTRUCAP 	CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP -TEL: 011.3017.8000- FAX: 011 3017-8029 
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São Paulo, 23 de agosto de 2007. 

CODEMIG — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Belo Horizonte - MG 

At.: Comissão de Licitações 

Ref.: Edital de Concorrência Pública no 005/07 

• 	
Prezados Senhores, 

Após a análise do edital da concorrência em referência e seus anexos, nos deparamos com as seguintes 

dúvidas que impedem à correta formulação da proposta. Sendo assim, solicttamos os presentes 
esclarecimentos: 

1. Na planilha de serviços do Lote 2, no [tem 69.11.1, consta: quantidade 2,00 un, preço unitário R$ 
742,91 e preço total R$ 167.306,06. Entendemos que devemos alterar este valor para R$ 
1.485.82. Está correto nosso entendimento? 

2. Na planilha de serviços do Lote 3, no item 69.11.1, consta: quantidade 2,00 un, preço unitário R$ 
742,91 e preço total R$ 167.306,06. Entendemos que devemos alterar este valor para R$ 
1.485.82. Está correto nosso entendimento? 

Desta forma, entendemos que o valor total do lote 2, passa a ser de R$ 350.818.118,95 e o valor 
total do lote 3, passa a ser R$ 374.595.114,71. Está correto nosso entendimento? 

Atenciosamente, 

Lis Maria Pupo Nogueira Casa e 
Eng.° Civil - CRF_A no 116.588/D 
Responsável Técnico/ Procuradora 

Av. Brigadeiro Faria 1.11113 191 i°  andar 
CP 01452-910 S Paulo SP Brasil 
Tel (11)3816 1088 Fax (11)3816 6850 
enyofamOengeform.com.br  
www en2eforn.combr 
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FOLHA DE TRANSMISSÃO DE FAX 

 

    

• 

e 



lb 

• 

• 

1 



1, 

NE-rstoLu-reams 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

São Paulo, 23 de Agosto de 2007. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

Att.: 	Comissão especial de Licitação 

Ref.: 	Concorrência N° 05/0007- Processo interno N° 265/2007 

Assunto: 	Questionamento CODEMIG 

EXPERNET TELEMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 

CNPJ 65.549.479/0001-65, situada na Avenida Calil Mohamed Rahal, 259 — Vila São Silvestre - 

CEP 06417-010 - Barueri — SP, por seu representante legal abaixo assinado, vem, perante vossa 

senhoria apresentar o presente Questionamento, tendo em vista algumas dúvidas encontradas no 

edital em referencia como segue: 

1. Backbone óptico 

a. Existe uma divergência entre as planilhas quantitativas e o projeto executivo, em 
que no projeto consta a instalação de backbone óptico redundante para a parte 
externa e interna, porém notamos que a metragem de cabo óptico constante na 
planilha é exata para o backbone principal sem a redundância. 
Entendemos que o backbone redundante foi excluído do escopo e não deve ser 
orçado para esse projeto. Está correto nosso entendimento? 

2. Cabling para pontos de Sonorização, SCA e Segurança 

a. O projeto executivo contempla toda a solução de cabeamento UTP para atender 
aos pontos de sonorização, sistema de controle de acesso e segurança definindo-
se um sistema TCP-IP para esses Sistemas. Nas planilhas orçamentárias porém 
não são citados estes sistemas nem os materiais para executa-los. 
Entendemos que estes sistemas não estão sendo considerados para esse projeto 
e devem ser ignorados para efeito de orçamento. Está correto nosso 
entendimento? 
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• 

No mais, agradecemos desde já a atenção dispensada e ficamos no aguardo de um breve retorno. 

Cordialmente, 

Gleice Kelly Neri 
Representante Legal 
Expernet Telemática Ltda. 
CNPJ: 65.549/479/0001-65 

e 
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ILUSTR1SSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

São Paulo, 23 de Agosto de 2007. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

AU.: 	Comissão especial de Licitação 

Ref.: 	Concorrência N° 05/0007- Processo interno N° 265/2007 

Assunto: 	Questionamento CODEMIG 

EXPERNET TELEMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 

CNPJ 65.549.479/0001-65, situada na Avenida Calil Mohamed Rahal, 259 — Vila São Silvestre - 
CEP 06417-010 - Barueri — SP, por seu representante legal abaixo assinado, vem, perante vossa 

senhoria apresentar o presente Questionamento, tendo em vista algumas dúvidas encontradas no 

edital em referencia como segue: 

1. Backbone óptico 

a. Existe uma divergência entre as planilhas quantitativas e o projeto executivo, em 
que no projeto consta a instalação de backbone óptico redundante para a parte 
externa e interna, porém notamos que a metragem de cabo óptico constante na 
planilha é exata para o backbone principal sem a redundância. 
Entendemos que o backbone redundante foi excluído do escopo e não deve ser 
orçado para esse projeto. Está correto nosso entendimento? 

2. Cabling para pontos de Sonorização, SCA e Segurança 

a. O projeto executivo contempla toda a solução de cabeamento UTP para atender 
aos pontos de sonorização, sistema de controle de acesso e segurança definindo-
se um sistema TCP-IP para esses Sistemas. Nas planilhas orçamentárias porém 
não são citados estes sistemas nem os materiais para executa-los. 
Entendemos que estes sistemas não estão sendo considerados para esse projéto 
e devem ser ignorados para efeito de orçamento. Está correto noso 
entendimento? 





NE-§"SQLUT'fiC)NES 

• 

No mais, agradecemos desde já a atenção dispensada e ficamos no aguardo de um breve retomo. 

Cordialmente, 

Gleice Kelly Neri 
Representante Legal 
Expemet Telemática Ltda. 
CNPJ: 65.549/479/0001-65 

e 



11 

IP 



-  CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	 J Junior rhunior@netsolutions.com.br] 
Enviado em: 	 quinta-feira, 23 de agosto de 2007 18:43 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Cc: 	 pmarinho; efreitas 
Assunto: 	 Questinamento n°2 Codemig 

Prioridade: 	 Afta 

a 

untitled-1.2 (1 KB) 	Codemig 
stionamentos223-C 

Prezados, 

Segue questinamento n° 2 

No aguardo. 

*Atenciosamente: 

Eng° Paulo Eduardo Marinho 

Engenheiro de Projetos 
Unidade de Negócios de Infra Estrutura 
PABX: 11 2167 0300 
Direto: 11 2167 0318 
Cel 	: 11 7604 1140 
pmarinho@netsolutions.com.br  
www.netsolutions.com.br  

João Alves Moreira Junior 
Unidade de Governo 
Netsolutions 
Tel.: 11 2167-0373 
Pabx: 11 2167-0300 
Fax: 11 2167-0303 
jjunior@netsolutions.com.br  

"O emissor desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao 
destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a 
divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com 
as normas internas da Netsolutions são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, 
cível e criminal." 

"The sender of this message is responsible for its content and addressing. The 
receiver shall take proper care of it. Without due authorization, the publication, 
reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to 
Netsolutions internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, 
civil or criminal sanctions." 

1 
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FROM : NE7SOLUTIONS 
	

PHONE NO. : 11 50516053 
	

AUG. 24 2007 11:13AM P2 

• 

NifElf-SCoLLETIC)INS 

ILUSTRiSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITACÃO 

São Paulo, 23 de Agosto de 2007. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEM1G 

Att.: 	Comissão especial de Licitação 

Ret.: 	Concorrência N° 05/0007- Processo interno N°265/2007 

Assunto: 	Questionamento CODEMIG 

EXPERNET TELEMÁTICA LTDA, pessoa jurldlca de direito privado, devidamente inscrita no 

CNPJ 65.549.479/0001-65, situada na Avenida Calil Mohamed Rahal, 259 — Vila São Silvestre-
CEP 06417-010 - Barueri — SP, Por seu representante legal abaixo assinado, vem, perante vossa 
senhoria apresentar o presente Questionamento, tendo em vista algumas dúvidas encontradas no 

edital em referencia como segue: 

1. Backbone óptico 

a 	Existe uma divergência entre as planilhas quantitativas e o projeto executivo, em 
que no projeto consta a instalação de backbone óptico redundante para a parte 
externa e Interna, porém notamos que a metragem de cabo óptico constante na 
planilha é exata para o backbone principal sem a redundância. 
Entendemos que o backbone redundante foi excluído do escopo e não deve ser 
orçado para esse projeto. Está correto nosso entendimento'? 

2. CablIng para pontos de Sonorização. SCA e Segurança 

a. O projeto executivo contempla toda a solução de cabeamento UTP para atender 
aos pontos de sonorização, sistema de controle de acesso e segurança definindo-
se um sistema TCP-IP para esses Sistemas. Nas planilhas orçamentárias porém 
não são citados estes sistemas nem os materiais para executa-los. 
Entendemos que estes Sistemas não estão sendo considerados para esse projeto 
e devem ser ignorados para efeito de orçamento. Está correto nosso 
entendimento? 

Expernet Telernitica Leda, www.ne(sphitionmorn.br 
ov. LiMplketõ 2033 1.9'dlIddr Moem to 04029-100 
Seio %tilo SP te: (f I) 2147 0300 fox (10 2167 cuo: 

evo Te61'lo Oton182 19" ander Centro cep 20090-070 
Rá 	Janeiro RJ ter (21) 2516 4561 fox (21)2283 2264 
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FROM : NETSOLUTIONS 
	PHONE NO. : 11 50516053 	PUG. 24 2007 11:14PM P3 

NIE-rsooLuirear,is 

No mais, agradecemos desde já a atenção dispensada e ficamos no aguardo de um breve retorno 

Cordialmente, 

 

Gleice Kelly cri 
Representante Legal 
Expernet Telemática Ltda.  
CNPJ: 65,549/479/0001-65 

Av. 

- 
SP 

EXpCrtICt Tblemática Lects, 	vwnetsolutions.corn Lv 
16ireptrera 2033 1P andar Mocrna cep 04029-100 

Sá° Paedo SP tel (111 2167 0200 fax (11)2167 0202 
rue 7e6filo Otoni 82 19° ander Centro cep 20090-070 

Rio de (4~6 Rj lei 1211 2516 4561 fax os ) 2283 3264 
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Atenciosamen 

e 

FROM : NETSOLUT I ONS 
	

PHONE NO. : 11 50516053 	PUC. 24 2007 11:130M P1 

NETSOLUTIONS 

Número de Págs. incluindo esta: 03 Data; 24/03/2006 
Av. Ibirapuera. 2033 - 150  and. 
04029-100 - Seo Paulo - SR 

Tal: 	(0055 11) 2167-0373 
Fax: (0055 11) 2167-0303 

Para: Presidente da CPL Ref.n° 
Empresa: CODEMIG - Governo de Minas Gerais 
Fax: 	31 3273-1331 Fone: 

De: Gleice - Expernet Telematica Ltda - Netsolutions 
Assunto: Questionamentos - Concorrência no 05/2007-08-24 

Proc Interno no 265/2007 

Prezado Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Segue questionamento, referente a Concorrência 05/2007. 
Ficamos no aguardo das respostas 

GLEICE N RI 
Consult • ra de Mercado 
gnerlebnetsolutions.com.br  
(11.) 2167-0373 
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Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Liliane Gostai Farias [Icfarias@construcap.com.bri 

Enviado em: sexta-feira, 24 de agosto de 2007 08:53 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Cc: 	Edson Conde; 'Ação Planejamento'; Luigi Pedroli; Helena Aparecida Vieira Loureiro; 
Regina Celia Gaia 

Assunto: CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - ESCLARECIMENTO 06 

À 
CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

AU. 	Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 
E-mail: cpel@codemig.com.br  

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Em anexo estamos enviando a Solicitação de Esclarecimento n° 06. 

Muito obrigada, 

Liliane Costal Farias 
Setor de Orçamentos 
E-mail: Icfarias@construcap.com.br  
Fone: 011 - 3017-80-19! Fax: 3017-80-29 
www.construcap.com.br   
intranet.construcap.com.br/orcamento  

Obs.: Por favor, confirmar recebimento. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap 

24/8/2007 
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Suely lzabel Correa Lima 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: sexta-feira, 24 de agosto de 2007 10:40 

Para: 	Suely Izabel Correa Lima 

Assunto: ENC: CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - ESCLARECIMENTO 06 

4(1  

De: Liliane Costal Farias [nnailtolcfarias©construcap.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 24 de agosto de 2007 08:53 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Cc: Edson Conde; 'Ação Planejamento'; Luigi Pedroli; Helena Aparecida Vieira Loureiro; Regina Celia Gaia 
Assunto: CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - ESCLARECIMENTO 06 

À 
CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

Att. Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 
E-mail: cpel@codemig.com.br  

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Em anexo estamos enviando a Solicitação de Esclarecimento n° 06. 

Muito obrigada, 

• Liliane Costal Farias 
Setor de Orçamentos 
E-mail: Icfarias@construcap.com.br  
Fone: 011 - 3017-80-19 / Fax: 3017-80-29 
www.construcap.com.br  
intranet.construcap.com.br/orcamento  

Obs.: Por favor, confirmar recebimento. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Constmcap. 

24/8/2007 
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CONSTRUCAP - CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

São Paulo, 24 de agosto de 2007. 

À 
CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

Att. Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

SOLICITAÇÃO 006 

Prezados Senhores (as): 

SE 006 

ia Vimos por meio desta, solicitar os esclarecimentos listados abaixo, conforme instrução contida no edital de 
concorrência para elaboração da proposta comercial do assunto em referência. 

1. Auditório - Não foi identificado em memorial e/ou projetos se haverá impermeabilizar a laje de 
cobertura do Auditório. Caso positivo qual o tipo? Haverá proteção mecânica? 

2. Canteiro de Obra — Em visita foi apresentado um projeto com a disposição e lay-out sugerido 
pela CODEMIG. Gostaríamos de saber se haveria a possibilidade de enviar o arquivo 
eletrônico deste projeto. 

3. Com relação ao item "E" da página 17 do edital —" Cronograma fisico financeiro" estamos 
considerando que podemos utilizar o modelo recebido junto com a documentação do edital. 
Nossa consideração está correta? 

4. As datas indicadas nesse cronograma poderão ser alteradas em função do planejamento 
executivo? 

• 5. No item "F" da página 17 do edital, estamos entendendo que o cronograma de eventos e 
pagamentos é o mesmo cronograma apresentado no item "E" porém com a defasagem de 30 
dias conforme a forma de pagamento definida no edital. Nosso entendimento está correto? 
Caso negativo, seria possível exemplificar a solicitação para este item? 

6. Como eventos para montagem do cronograma solicitado no item "F" estamos entendendo que 
se trata dos subitens descritos no cronograma do edital. Nosso entendimento está correto? 

No aguardo de breves manifestações, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos 
que se fizerem necessário. 

Atenciosamente, 

Erni" Líliane Cortai Parias. 
Departamento de Orçamentos 

GRUPO 	 ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24- 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSTRUCAP 	CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO -SP -TEL: 011.3017.8000- FAX: 011 30171029 
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CONSTRUCAP - CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

Construcap CCP5 Eng e Com SA 
emoiL Icfarias@construcap.com.br  
Tel: (11) 3017-8000 ramal 220 
Fax: (11) 3017-8029 

GRUPO 	 ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24- 1.° ANDAR -CEP 0141 00 

CONSTRUCAP 	CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO -SP -TEL: 011.3017.8000 - FAX: 011 3017 
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, 	Suely izabel Correa Lima 
	 ,61 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: sexta-feira, 24 de agosto de 2007 10:40 

Para: 	Suely Izabel Correa Lima 

Assunto: 	ENC: NVIO ELETRÔNICO DO FAX DE ESCLARECIMENTO N°001/2007 

De: Almir Edgard Macedo Germano Filho [mailto:Almingermano©agnet.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 24 de agosto de 2007 10:25 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: NVIO ELETRÔNICO DO FAX DE ESCLARECIMENTO No 001/2007 

Prezados Senhores: 

lio Atendendo a sua solicitação segue em anexo o fax enviado a Vsas  no dia 24 de agosto. 
Cordialmente, 

Almir Germano Filho 
Gerente de Projetos 
Construtora Andrade Gutierrez S.A. 
almir.germano@agnet.com.br  
Fone (11) 5502-2051 
Fax (11) 5502-2089 

• 

24/8/2007 
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CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 
Rua Dr.Geraldo Campos Moreira, 375 40  andar 

CEP 04.571-020- Brooklin Novo - São Paulo - SP 

Folha N.°: 1/3 
Data: 
24/8/2007 

ANDRADE 
GUTIERREZ 

PARA: Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG 	FAX (31) 3273-1331 
Arr.: Exmo. Sr.Presidente da Comissão Especial de Licitação 	 Ta.: ((31) 3273-1331 

DE: Eng° Almir Edgard Macedo Germano Filho 
SETOR: Engenharia 
FAX: (11) 5502-2089 TEL.: 	(11) 5502-2051 	EMAIL: almingermanoRagnet.com.br  

Concorrência Edital n°. 0512007 PROCESSO 
REF.: INTERNO 265107 	 FAX N.° 	001/2007 
NÚMERO DE PÁGINAS, INCLUINDO ESTA: 	 3 

MENSAGEM:  

Ao Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Concorrência Edital n°. 05/2007 PROCESSO INTERNO 265/07 

Construtora Andrade Gutierrez S.A. 

CNPJ: 17.262.213/0001-94 

Pedido de Esclarecimentos 

Prezados Senhores: 

A licitante acima identificada, de acordo com a cláusula 1.7 do Edital em referência, vem solicitar os 

seguintes esclarecimentos: 

1. Solicitamos seja esclarecida a incoerência entre o disposto na alínea "h" do item 7.3 do Edital e o 

determinado na Cláusula 7 da Minuta do Contrato e, finalmente, entre os prazos dos Cronogramas 

físico financeiros apresentado nos volumes 13 da documentação de todos os lotes. 

Perguntamos qual o prazo correto a considerar para cada lote? 

2. Entendemos que o prazo para conclusão das obras estabelecido no item 7.3 b e na Cláusula 7 da 

Minuta do Contrato não inclui o tempo necessário para o Recebimento do objeto, nos termos da 

Cláusula Décima Terceira da Minuta do Contrato. 

Nosso entendimento está correto? 

3. O Regime de Contração é o de empreitada por preço global, no entanto entendemos existe conflito 

entre alguns itens do Edital que influenciam na apresentação da proposta comercial. 
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Folha N.°: 2/3 
Data: 
24/8/2007 

ANDRADE 
GUTIERREZ GUTIERREZ 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 
Rua Dr.Geraldo Campos Moreira, 375 4° andar 

CEP 04.571-020 - Brooklin Novo - São Paulo - SP 

O critério de medição integrante do Edital é concebido em nosso entendimento, para uma obra de 

preço unitário. Entretanto o Edital pede que seja apresentado Cronograma de Eventos de 

Pagamento com periodicidade de 30 dias. O edital apresenta ainda o Anexo VIII onde consta o 

preenchimento de lista de equipamentos e sistemas que possam ser pagos nos eventos. 

Com base no exposto perguntamos: 

a. Entendemos que o detalhamento da itemização deste Cronograma de Eventos de 

Pagamentos será responsabilidade da proponente quanto à quantidade de eventos de 

pagamentos e percentual de avanço financeiro de cada evento. Nosso entendimento está 

correto? 

b. Entendemos que este Cronograma de Eventos de Pagamentos poderá ter valores mensais 

diferentes do Cronograma físico financeiro apresentado no volume 13 do Edital referente a 

todos os lotes. Nosso entendimento está correto 

c. Entendemos que este Cronograma Físico Financeiro a ser apresentado na proposta 

comercial deve refletir o planejamento elaborado pela licitante podendo ter duração e época 

diferente de execução do Cronograma físico financeiro apresentado no volume 13 do Edital 

referente a todos os lotes. Nosso entendimento está correto 

d. Entendemos que o anexo VIII do Edital não deverá ser preenchido para esta fase da 

licitação por não ser exigida a sua apresentação tanto na documentação de Habilitação 

como na proposta comercial. Nosso entendimento está correto? 

4. Entendemos que por não constar da planilha e cronograma do Lote 01 na documentação do Edital, 

não será necessário o preenchimento dos itens 1.1 — Mobilização e instalações do Canteiro e 1.3 — 

Desmobilização dos Serviços Preliminares da Planilha do Palácio do Governo — Lote 01. E também 

que o não preenchimento destes valores não terá por conseqüência a desclassificação da proposta 

comercial conforme item 9.5.d do Edital. Nosso entendimento está correto? Em caso de negativa, 

perguntamos como proceder? 

5. Entendemos que apesar da possibilidade da CODEMIG vir a gozar de isenção futura de alíquota 

interna de ICMS, as licitantes deverão apresentar as propostas comerciais sem levar em conta 

qualquer desconto relativo a esta possibilidade, considerando neste momento em seus custos o 

ICMS completo. Nosso entendimento está correto? 
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Folha N.": 3/3 
Data: 
24/8/2007 

ANDRADE 
GUTIERREZ 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 
Rua Dr.Geraldo Campos Moreira, 375 4° andar 

CEP 04.571-020- Brooklin Novo. São Paulo- SP 

6. Solicitamos seja esclarecido a quem caberá a obrigação de cumprir as condicionantes ambientais 

estabelecidas nos licenciamentos que, nos termos do item 8.7 cabe à Contratada e, nos termos do 

item 11.6, cabe à CODEMIG. 

Cordialmente 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 

Almir Edgard Macedo Germano Filho 

CREA N°. 36.259ID 
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CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 
Rua Dr.Geraldo Campos Moreira, 375 40  andar 

CEP 04.571-020 - Brooklin Novo - São Paulo - SP 

Folha N.°: 1/3 
Data: 
24/8/2007 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais —CODEMIG FAX 	(31) 3273-1331 
Exmo. Sr.Presidente da Comissão Especial de Licitação 

	 ((31) 3273-1331 

Eng° Almir Edgard Macedo Germano Filho 

	 61 
Engenharia 
(11) 5502-2089 	ra.: (11) 5502-2051 	EMAIL: almingermanoQacinet.com.br  

Concorrência Edital n°. 0512007 PROCESSO 	
FAX N.° 001/2007 INTERNO 265/07 

PARA: 
ATT.: 

DE: 
SETOR: 
FAX: 

REF.: 

NÚMERO DE PÁGINAS, INCLUINDO ESTA: 	 3 

MENSAGEM 

Ao Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Concorrência Edital n°. 05/2007 PROCESSO INTERNO 265/07 

Construtora Andrade Gutierrez S.A. 

CNPJ: 17.262.213/0001-94 

Pedido de Esclarecimentos 

Prezados Senhores: 

A licitante acima identificada, de acordo com a cláusula 1.7 do Edital em referência, vem solicitar os seguintes 

• esclarecimentos: 

1. Solicitamos seja esclarecida a incoerência entre o disposto na alínea "b" do item 7.3 do Edital e o 
determinado na Cláusula 7 da Minuta do Contrato e, finalmente, entre os prazos dos Cronogramas 
físico financeiros apresentado nos volumes 13 da documentação de todos os lotes. 

Perguntamos qual o prazo correto a considerar para cada lote? 

2. Entendemos que o prazo para conclusão das obras estabelecido no item 7.3 b e na Cláusula 7 da 
Minuta do Contrato não ici o tempo necessário para o Recebimento do objeto, nos termos da 
Cláusula Décima Terceira da'Minuta do Contrato. t- \kgfrx. 
Nosso entendimento está correto? 

3. O Regime de Contração é o de empreitada por  preço global, no entanto entendemos existé conflito 
, 

entre alguns itens do Edital que influenciam na apéesentação da proposta comercial. 
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ANDRADE 
GUTIERREZ Pr:.1  CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 

Rua Dr.Geraldo Campos Moreira, 37540  andar 
CEP 04.571-020- Brooklin Novo - São Paulo - SP 

Folha N.°: 2/3 
Data: 
24/8/2007 

O critério de medição integrante do Edital é concebido em nosso entendimento, para uma obra de 

preço unitário. Entretanto o Edital pede que seja apresentado Cronograma de Eventos de Pagamento 
com periodicidade de 30 dias. O edital apresenta ainda o Anexo VIII onde consta o preenchimento 

de lista de equipamentos e sistemas que possam ser pagos nos eventos. 

Com base no exposto perguntamos: 

a. Entendemos que o detalharnento da itemização deste Cronograma de Eventos de 
Pagamentos será responsabilidade •da proponente quanto à quantidade de eventos de 
pagamentos e percentual de avanço financeiro de cada evento. Nosso entendimento está 

correto? 

b. Entendemos que este Cronograma de Eventos de Pagamentos poderá ter valores mensais 
diferentes do Cronograma fisico financeiro apresentado no volume 13 do Edital referente a 
todos os lotes. Nosso entendimento está correto 

c. Entendemos que este Cronograma Físico Financeiro a ser apresentado na proposta 
comercial deve refletir o planejamento elaborado pela licitante podendo ter duração e época 
diferente de execução do Cronograma físico financeiro apresentado no volume 13 do Edital 

referente a todos os lotes. Nosso entendimento está correto 

d. Entendemos que o anexo VIII do Edital não deverá ser preenchido para esta fase da licitação 
por não ser exigida a sua apresentação tanto na documentação de Habilitação como na 
proposta comercial. Nosso entendimento está correto? 

4. Entendemos que por não constar da planilha e cronograma do Lote 01 na documentação do Edital, 
não será necessário o preenchimento dos itens 1.1— Mobilização e instalações do Canteiro e 1.3 — 

Desmobilização dos Serviços Preliminares da Planilha do Palácio do Governo — Lote 01. E também 

que o não preenchimento destes valores não terá por conseqüência a desclassificação da proposta 
comercial conforme item 9.5.d do Edital. Nosso entendimento está correto? Em caso de negativa, 

perguntamos como proceder? 

5. Entendemos que apesar da possibilidade da CODEMIG vir a gozar de isenção Mura de aliquota 
interna de ICMS, as licitantes deverão apresentar as propostas comerciais sem levar em conta 

qualquer desconto relativo a esta possibilidade, considerando neste momento em seus custos o 
ICMS completo. Nosso entendimento está correto? 



O 



CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SÃ. 
Rua Dr.Geraldo Campos Moreira, 375 4° andar 

CEP 04.571-020 - Brooldin Novo- São Paulo - SP 

Folha N.*: 3/3 
Data: 
24/8/2007 

6. Solicitamos seja esclarecido a quem caberá a obrigação de cumprir as condicionantes ambientais 

estabelecidas nos licenciamentos que, nos termos do item 8.7 cabe à Contratada e, nos termos do 

item 11.6, cabe à CODEMIG. 

Cordialmente 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SÃ 

Almir Edgard Macedo Germano Filho 

CREA N°. 36.259/D 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Almir Edgard Macedo Germano Filho [Almir.germano@agnet.com.br] 

Enviado em: sexta-feira, 24 de agosto de 2007 10:25 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: NVIO ELETRÔNICO DO FAX DE ESCLARECIMENTO N° 001/2007 

Prezados Senhores: 
Atendendo a sua solicitação segue em anexo o fax enviado a \Pis  no dia 24 de agosto. 
Cordialmente, 

Almir Germano Filho 
Gerente de Projetos 
Construtora Andrade Gutierrez SÃ. 

110  almir.germanoaagnet.com.br  
Fone (11) 5502-2051 
Fax (11) 5502-2089 

• 

24/8/2007 
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PAF.74:. 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A, 
Rua Dr.Geraldo Cagou Moreira, 375 4° andar 

CEP 04.571.020 - Brooklin Novo - Sáo Pado • SP 

CoroPántiia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais CODEMIG Fax: 

:Srrilo„Sr:Prasidente dá CoMissão Especial de Licitação 

Epha N.°: 1/3 1 
1  Dato: 

2?07  

(31) 3273-1331 
(1) 3273-1331 

OR: 
FAX: 

•End'AIMit Edgard Macecio Germano Filho 
'Engenhária 
(11) 55C2-2059 	ret 	( ) 5502-205 t 	eorze tút mermatio@ce net com.br 

Concorépritga Edital nR: 0512007 PROCESSO., 

REF-: 	INTERNO 25to7 

kflIAERO DE PAGINA .,. INCLUINDO ESTA: 	 3 , 

FAX N.° 00112007 

Ao Presidente 4/3 Comissão Especial de Licitação 

Concorrência Edital n2. 05/2007 PROCESSO INTERNO 265/07 

-Construtora Andrade Gutierrez S.A, 

17.262213/0001-94  

'Pedido de ESclarecimentos 

'Prezados Senhores: 
A licitante adtma identificaria, de acordo com a cláusula 1,7 do Edital em referenda, vem soiicitar os 

:Seguintes'  esciaradmentos: 

1. 
Solicitamos seja esclarecida a incoerênda entre o disposto na alínea "5" do item 7.3 do Edital e o 

deterrniriado na Cláusula 7 da Minuta do Contrato e . finalmente, entre os prazOs dos Cronograrnas 

isicci"fipanceiros apresentado nos volumes 13 da documentação de todos os !otes. 

Perguntamos qual o prazo correto a considerar para cada lote? 

2. Entendarnos que o prazo para CONiusào das obras estabelecido no item 7n b e na Clausula 7 da 

Minuta do Contrato não irdui o tempo necessário para o Flece5mento do o0i,eto, nos termos da 

Cláusula DéCima Terceira da Minuta do Contrato. 

i!tossoantendirriento está correto? 

O :Regime ide Contração ê o.de empreitada por preço global, no enta.nto entendemos existe conflito 

entre alguns itens do Edital que influenciam na apresentação da prcposta comerciai 
, 
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- B-24-27 1 1 : 1 3AM 
	FROM AG ENGENHARIA 55 1155022089 

	 P. 2 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 
' 	Rua Dr.GeralchoCatopos Moreira, 37540  andar 

GEP 34.571.020 • Brooklin Novo •• São Paulo • SP 

Folhu !N.': 2/3 
»atra: 

I
241812007 	I 

O critério de medição Integrante do Editai e concebido em nosso entendimento, para uma obra de 
!preço• unitário. Entretanto o Edital pede que seja apresentado Cronograma de Eventos de 

..:.Pagamento com periodicidade de 30 dias. O edital apresenta ainda o Anexe Viii onde consta o 
preerichitnento de lista de equipamentos e sistemas que possam ser pagos nosieventos. 

,ppm t*,s9. no exposto perguntamos: 

t 'Entendemos que o detaihamento da itemizadlão deste Cronograrna de Eventos de 
:Pagementes será responsabilidade da proponente quanto à quantidade de eventos de 

ipagamentos percentual de avanço financeiro de cada evento. Noseo entendimento está 

correto? 

•Ich 'Entendemos que este Crortograma de Eventos de Pagamentos poderá ter valores mensais 
diferentes do Çronograma físico financeiro apresentado no volume 13 do Edital referente a 

• tOdoS 0$ lotes; Nosso entendimento está correto 

Entendemos que este Cronograma Física Financeiro a ser apresentado na proposta 
comercial deve refletir o planejamento elaborado pela licitante oodendoiter dvação e época 

: diferente de execução do Cronograma físico financeiro apresentado nokrolume 13 do Editai 

referente a todos os lotes. Nosso entendimento está correto 

Entendemos que o anexo VIII do Editai não deverá ser preprichiciQ para eSta fasta da 

licitação por não ser exigida a sua apresentação tanto na documentação de Habilitação 

,comO na proposta cemercial. Nosso entendimento esta correto? 

Entendentos que por não constar da planilha e cronogratna do Lote 01 na documentação do Edital, 

nAo Sell4 necessário 6dreenChimento dos itens 1.1 - Mobilização e instalações ;do Canteiro e 1.3 - 

..'DoSirlób11,128çã0 dos Serviços Preliminares da Planilha do Palácio do Governo J. Lote 01. E também 

• •:que .o:rtãO.preenéhimente destes valeres não terá por conseqüência a desclassificação da proposta 

rtiettial conforme item as  ..d do Edital . 'Nosso entendimento está correto? Erri caso de negativa, 

.iriergetgMes como proceder? . 	. 

5.• 

 

Entendemos que apesar da possibilidade da CODEMIG vir a gozar de isencãe futura de iquota 

; Interna 	ICMS, ás licitantes deverão apresentar as propostas comerciais sem levar em coma 

.qualqUer, lldesconto relativo a esta possibilidade, considerando neste momento em seus custos o 

,1CM.SternPleto. Nosso 'entendimento está correto? 	 t‘, 
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,8-24-2007 11:14AM 	FROM AG ENGENHARIA 55 1155022089 

r 	 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 3, A. 
Rua Dr.Garaido Campos Moreira, 375 C andar 

CEP 04.571.020 • Brooklin Novo • Sào Paulo • SP 

Folha N.': 3/3 
Dota: 
UM /2007 

$olipitamos seja esclarecido a quem caberá a obrigação de cumprir as corOicionantes ambierdis 

,estabelecidas nos licenciamentos que, nos termos do item 8.7 cabe ii. Contrada e, nos termos do 

, ftern 11.6, cabe à CODEMIG. 

CONST ORA AND E G TIERREZ S.A. 

Alrnik Edgard Mando Germano Filho 

CREA N°. 36.2591D 
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Suely izabel Correa Lima 

   

AÉ92  

      

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: sexta-feira, 24 de agosto de 2007 12:07 

Para: 	Suely Izabel Correa Lima 

Assunto: 	ENC: Pedido de esclarecimentos 

De: Andre Antunes Da Silva [rnailto:Aasilva©construcap.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 24 de agosto de 2007 11:18 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Cc: Regina Celia Gaia; Francisco Pereira Da Silva; Dalva Aparecida Grolla 
Assunto: Pedido de esclarecimentos 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
AT.: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
BELO HORIZONTE - MG 

REF.: CONCORRÊNCIA N° 005/07 - PROCESSO INTERNO N° 265/07 

CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., estabelecida em São Paulo, Capital, 
na Rua Bela Cinta, n.° 24 - 1° andar, inscrita no CNPJ sob o n.° 61.584.223/0001-
38, com fundamento no item 1.8 do edital, vem pela presente solicitar os 
seguintes esclarecimentos: 

Questão 1: Item 6.1.4, alínea "d", do edital - Entendemos que atende plenamente 
ao exigido no edital, a apresentação do Anexo II, por lote e individualmente para 
cada profissional integrante da equipe técnica, não sendo obrigatória a 
apresentação em uma única via do referido Anexo contendo todas as assinaturas. 
Nosso entendimento está correto? 

Questão 2: Item 6.1.4, alínea "m", do edital - Entendemos que a presente 
exigência refere-se apenas aos profissionais detentores dos Atestados de 
Capacidade Técnica utilizados para a comprovação do item 6.1.4 alínea "b" do 
edital. Nosso entendimento está correto? 

Questão 3: 
negativa, 
do Anexo 
iicitantes, 

Item 6.1.4, alínea "m", do edital - Caso a resposta acima seja 
que os currículos podem ser apresentados em modelo diverso 
este meramente sugerido, podendo ou não ser seguido pelas 

vez que não existe a previsão de tal obrigatoriedade na Lei 

entendemos 
III, sendo 

uma 
Federal de Licitações. Nosso entendimento está correto? 

Questão 4: Item 6.1.4, alínea "m" e Anexo III, do edital - Entendemos que a 
observação apresentada ao final do Modelo do Anexo IV ("Obs.: Recomenda-se que as 
informações acima constem de, no máximo, de 2 (duas) folhas, obedecendo este 
modelo"), pode ou não ser aplicada, a critério de cada empresa licitante, não 
'sendo assim, item passível de inabilitação. Nosso entendimento está correto? 

Questão 5: Item 6.1.3, alínea "a" - Anexo I, do edital - Entendemos que em caso 
de consórcio, o Anexo I deverá ser apresentado uma única vez, pelo Consórcio, e 
deverá estar firmado por todas as empresas integrantes do mesmo. 
entendimento está correto? 

24/8/2007 
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Questão 6: Item 6.1.3, alínea "a.4'; - Anexo I, do edital - Entendemos que a 
indicação de credenciamento exigida na alínea acima citada e apresentada mediante 
o preenchimento no Anexo I, refere-se ao representante da empresa/consórcio que 
estará presente na sessão de entrega e abertura dos documentos de habilitação e 
proposta comercial. Nosso entendimento está correto? 
Caso negativo, esclarecer a quem se refere para o perfeito preenchimento do 
referido Anexo. 

Questão 7: Item 6.1.3, alínea "a.4" - Anexo I, do edital - Entendemos que a 
licitante poderá credenciar um ou mais representantes para o referido certame, 
conforme faculta o edital em seu item 3.3, devendo constar tal credenciamento no 
Anexo I ao edital. Nosso entendimento está correto? 

São Paulo, 22 de agosto de 2.007. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento pdvado de propriedade do Grupo construcan. 

24/8/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Andre Antunes Da Silva [Aasilva@construcap.com.br] 

Enviado em: sexta-feira, 24 de agosto de 2007 11:18 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Cc: 	Regina Celia Gaia; Francisco Pereira Da Silva; Dalva Aparecida Grolla 

Assunto: 	Pedido de esclarecimentos 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
AT.: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
BELO HORIZONTE - MG 

REF.: CONCORRÊNCIA E* 005/07 - PROCESSO INTERNO N°  265/07 

CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., estabelecida em São Paulo, Capital, 
na Rua Bela Cinta, n.° 24 - 1 andar, inscrita no CNPJ sob o n.° 61.584.223/0001-

38, com fundamento no item 1.8 do edital, vem pela presente solicitar os 
seguintes esclarecimentos: 

Questão 1: Item 6.1.4, alínea "d", do edital - Entendemos que atende plenamente 
ao exigido no edital, a apresentação do Anexo II, por lote e individualmente para 
cada profissional integrante da equipe técnica, não sendo obrigatória a 
apresentação em uma única via do referido Anexo contendo todas as assinaturas. 
Nosso entendimento está correto? 

Questão 2: Item, 6.1.4, alínea "m", do edital - Entendemos que a presente 
exigência refere-se-, apenas aos profissionais detentores dos Atestados de 
Capacidade Técnica utilizados para a comprovação do item 6.1.4 alínea "b" do 
edital. Nosso entendimento está correto? 

Questão 3: Item 6.1 
negativa, entendemos 
do Anexo III, sendo 
licitantes, uma vez 
Federal de Licitações 

.4, alínea "m", do edital - Caso a resposta acima seja 
que os currículos podem ser apresentados em modelo diverso 
este meramente sugerido, podendo ou não ser seguido pelas 
que não existe a previsão de tal obrigatoriedade na Lei 
. Nosso entendimento está correto? 

Questão 4: Item 6.1.4, alínea "ar e Anexo III, do edital - Entendemos que a 
observação apresentada ao final do Modelo do Anexo IV ("Obs.: Recomenda-se que as 
informações acima constem de, no máximo, de 2 (duas) folhas, obedecendo este 
modelo"), pode ou não ser aplicada, a critério de cada empresa licitante, não 
sendo assim, item passível de inabilitação. Nosso entendimento está correto? 

Questão 5: /tem 6.1.3, alínea "a" - Anexo I, do edital - Entendemos que em caso 
de consórcio, o Anexo I deverá ser apresentado uma única vez, pelo Consórcio, 

entendimento está correto? 
Questão 6: Item 6.1.3, alínea "a.4" - 
indicação de credenciamento exigida na 
o preenchimento no Anexo I, refere-se 

Caso negativo, esclarecer 
referido Anexo. 

Questão 7: Item 6.1.3, alínea "a..4" - Anexo I, do edital - Entendemos cíue a 

24/8/2007 

deverá estar firmado por 	 integrantes do todas as empresas 
e 

mesmo. Nosso 

Anexo I, do edital - Entendemos que 
alínea acima citada e apresentada mediante 
ao representante da empresa/consórcio que 

estará presente na sessão de entrega e abertura dos documentos de habilitação e 
proposta comercial. Nosso entendimento está correto? 

a quem se refere para o perfeito preenchimento do 
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licitante poderá credenciar um ou mais representantes para o referido certame, 
conforme faculta o edital em seu item 3.3, devendo constar tal credenciamento no 
Anexo I ao edital. Nosso entendimento está correto? 

São Paulo, 22 de agosto de 2.007. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

24/8/2007 
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EIT• Empresa Industrial Técnica S/A 
TrartertlieSãO de Fac-Símile 
Fax-Transmission 

DATA: 24/08107 
DATE: 

PARA: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
TO: 

FAX: -3132731331 

r 

çk, 
DE :CODEMIG—CPEL—LICITAÇA0 FAX :31 3273 1331 	24 AGO. 2007 16:03 	Pág.1 

EMPRESA; CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
ÇOMPANY. 

OWTJ 

!:,:f2n1V2. 

N 

DE: EIT - Empresa Industrial Técnica SA 
FROM: 

FAX: -8532683022 

ENDEREÇO: Rua José Lourenço, 870 • 9e andar 
ADRESS: Fortaleza - CE 

FONE: 4540068669 
PHONE: 

CEP: -60115280 
ZIP CODE: 

TELEFAX: TOTAL DE PÁGINAS: 1 
NLIMBER OF PAGES: 

Prezados Senhores, 
.51 

n: 
ewUrrn:7; 

Ref. Edital Concorrência 05/07 - PROCESSO INTERNO : 265/07 - ExecuçâO 
das Obras e Serviços de Engenharia, Inclusive Fornecimento, Montagem e 
instalação de Equipamentos para Implantação do Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais 

1. Analisando o Anexo IX (Planilha de Serviços e Quantidades - Ar 
Condicionado) do Lote 02, verificamos que no item 69.11.1 encontramos uma 
diferença para menos de R$ 165.874,22, alterando assim o valor global do 
referido lote para RS 350.818.118,95. Como devemos proceder? 

2. A Planilha de Referência Para Construção do Escritório de Obras do Centro 
Administrativo, deverá ser apresentada juntamente com as planilhas do Anexo 
IX - Lote 01 

Atenciosamente 

•- • 

r(ergio Aguiar Montezuma de Carvalho 
EIT - Empresa Industrial Técnica SA 
Diretor de Licitações 
Tel. 85.4006.8660 
Email : sergiom@eit.com.br  

CJ'!1"Á',..0)Vr.)::• 
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DE :CODEMIG-CPEL-LICITAÇA0 
	

FAX :31 3273 1331 	27 AGO. 2007 09:39 	Pág.1 

DE : CLEMAR ENGENHARIA 	FAX 333130E14 	27 PGO. 2007 09:39 Pág. 1 

°LENIR 
ENGENHARIA 

1509/07-DCL 
Florianópolis/SC, 27 de agosto de 2007 

À 
CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econarnieo de Minas Gerais 
Comiss;:lo Especial de Licitacdo - Concorrência n°  05/2007 
Rua Aimorés 1697- Bairro de Lourdes 
BELO HOR1ZONTE/MG 

Ref.: Edital de Concorrência n° 05/2007 
Esclarecimento_l 

Prezados Senhores, 

Referente ao processo supra: 

1. Para as empresas que nilo visitaram a obra na data agendada para visita técnica 
(23/08), e que tem interesse em participar do processo. solicitamos informar se 
haveró um novo agendcunerrto para recilizaçao de uma segunda visita técnica. 

2. Será mantida a data pare entrega das propostas no dia 03 de setembro de 2007? 

Atenciosamente, 

111 
Eng 	elly Ferrari • 

E g° Civil 

Tratado por Eng° Kelly Perrari 
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Fernando Vittori Filho 

De: 	 benicio.torres@cariocaengenharia.com.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 23 de agosto de 2007 18:48 
Para: 	 Fernando Vittori Filho 
Assunto: 	 Planta 

Prezado Dr. Fernando, 
Conforme foi informado na visita ao site da obra do Centro Administrativo, ocorrida 
hoje, dia 23/08/07, há uma planta do local dos estacionamentos que será aproveitado 
para a construção dos acampamentos das obras. 
Assim, solicitamos que nos seja fornecida tal planta, para facilitar os estudos para a 
apresentação da proposta. 
Favor informar como a mesma será disponibilizada e onde poderemos apanhá-la. 
Agradecemos vossa atenção. 
Att., 
Benicio Torres 
Carioca Chrisitiani-Nielsen Engenharia S.A. 
Regional BH/MG 
benicio.torres@cariocaengenharia.com.br  
Tel (31) 3222-3437 / 9155-8331 • 
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São Paulo, 27 de agosto de 2007. 

Esclarecimento 11 

À 
CODE1VIIG— Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

At.: Comissão Especial de Licitação 
Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG 
Fax: (31) 3273-1331 
Ref.: Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265/07— Execução das Obras e serviços de 

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

Prezados Senhores, 

Vimos através desta solicitar o seguinte esclarecimento, referente ao Edital da 
Concorrência supracitada, conforme segue: 

1. Backbone Óptico Externo/Interno 

a. Deverão ser considerados na proposta os backbones ópticos externos que interligam o 
Prédio CPD com os Prédios de Co-Geração e Serviços? 

1111 	
b. É necessário considerar o fornecimento dos equipamentos (DIO's, cordões ópticos, 

etc.) de distribuição do backbone óptico entre o Prédio do CPD e os outros Prédios? 

2. Racks Fechados 

a. Tanto na especificação técnica quanto na planilha de materiais, é exigido que os 
Racks tenham grau de proteção IP55 e que possibilite uma dissipação de até 500W 
com gabinete fechado. Segundo os fabricantes de racks é impossível um equipamento 
ter grau de proteção IP-55 e possuir ventilação forçada. Segundo informações dos 
fabricantes de Rack com os quais conversamos, é impossível manter o grau de 
proteção IP55 com a instalação de Ventiladores ou condicionadores de ar. 
Entendemos que por se tratar de um ambiente indoor, e que os Racks estarão em 
salas isoladas sem acesso de pessoas não autorizadas, não se faz necessária a 
instalação de Racks com IP55. Nosso entendimento está correto? 
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b. Em relação às bases dos Racks, elas serão fixas ou móveis com rodízios? 

c. A especificação técnica exige para os Racks o TESTE DE VIBRAÇÃO E CHOQUE 
CFE MIL-STD 810 E ETS 300 019-2-2. Isso é realmente necessário já que esses 
testes são utilizados para equipamentos de uso militar embarcados? 

d. A especificação técnica exige para os Racks o TESTE DE TERREMOTO CFE 
BELMORE (NEBS) TR-NVVT-000063, EDIÇÃO 5, Isso é realmente necessário já que 
estamos em um país onde não há esse tipo de ocorrência? 

e. Existe a real necessidade de TESTE DE GRAU PROTEÇÃO IP 55 CFE DIN 40050/ 
IEC 529? Os equipamentos especificados são para utilização em ambientes fechados 
nos quais não são necessários esse tipo de teste, onde o usual é IP40 ou inferior. 

3. Cabo UTP 

a. Os itens existentes na planilha orçamentária referentes aos cabos UTP para a rede 
horizontal de dados e voz a serem utilizados nesse projeto (categoria 6a do tipo CMR) 
estão em contradição com o projeto executivo que pede a instalação de cabos 
categoria 6 do tipo CM. Entendemos que o correto é utilizar o Cabo Cat.6 CM pelo fato 
de o texto da norma EIA/TIA 568 que especifica a utilização de materiais "Categoria 
6a" ainda encontra-se na fase que conhecemos como "draft", ou seja, ela ainda pode 
ser modificada e alterada, portanto entendemos que uma instalação nessas condições 
pode causar possíveis problemas futuros no enquadramento às normas vigentes. 
Cabos com classe de flamabilidade CMR são normalmente empregados para 
instalação vertical, ou seja, backbone entre pavimentos. 
Por todos esses motivos e conforme projeto executivo, entendemos que o correto será 
utilizar cabos UTP, categoria 6 com classe de flamabilidade CM. Nosso entendimento 
está correto? 

go Atenciosamente, 

Luis Guilherme Nedavaska 
Assessor Comercial 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 

• Diretoria de Construções e Edificações 
Fone: (11) 3841 —5871 	Fax: (11) 3848 — 8400 
luis.nedavaska@camargocorrea.com.br  
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Liliane Costal Farias [Icfarias@construcap.com.br] 

Enviado em: sexta-feira, 24 de agosto de 2007 18:50 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Cc: 	Edson Conde; 'Ação Planejamento'; Luigi Pedroli; Helena Aparecida Vieira Loureiro; 
Regina Cella Gaia 

Assunto: CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - ESCLARECIMENTO 07 

À 
CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

Att. Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 

41)  E-mail: cpel@codemig.com.br  

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Em anexo estamos enviando a Solicitação de Esclarecimento n° 07. 

Muito obrigada, 

Liliane Costa! Farias 
Setor de Orçamentos 
E-mail: Icfarias(&construcap.com.br  
Fone: 011 - 3017-80-19/ Fax: 3017-80-29 
www.construcap.com.br   
intranet.construcap.com.briorcamento 

Obs.: Por favor, confirmar recebimento. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

27/8/2007 
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CONSTRUCAP - CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

São Paulo, 24 de agosto de 2007. 

À 
CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÕMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

Att. Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

SOLICITAÇÃO 007 SE 007 
Prezados Senhores (as): 

41) 	Vimos por meio desta, solicitar os esclarecimentos listados abaixo, conforme instrução contida no edital de 
concorrência para elaboração da proposta comercial do assunto em referência. 

1. Escritório de Obra da Gerência — Na documentação recebida, temos uma planilha de 
quantidade sem a coluna de preço unitário. Mas o resumo dos serviços preliminares temos a 
verba de R$ 661.885,37. Gostaríamos de saber se irão enviar a planilha de preço que totaliza 
este valor. 

2. Não recebemos projetos civis e de instalações referentes ao prédio da co-geração, o qual está 
excluso do escopo, segundo esclarecimentos. Porém, tanto o reservatório de água de 
incêndio como a casa de bombas de incêndio encontram-se neste edifício. Estes itens, 
reservatório e casa de bombas de incêndio não farão parte do nosso escopo? Caso façam 
parte, favor enviar-nos os projetos. 

3. Estamos aguardando as respostas dos esclarecimentos 01 até 06. 

No aguardo de breves manifestações, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos 
que se fizerem necessário. 

• Atenciosamente, 

Eng" LIMIlle Costed Farias 
Departamento de Orçamentos 
Construcap CCPS Eng e Com SA 
emoli: Icfarias@construcap.com.br  
Tel: (11) 3017-8000 ramal 220 
Fax: (11) 3017-8029 

GRUPO 	 ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24- 1.° ANDAR - CEP 014100 

CONSTRUCAP 	CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP -TEL: 0113017.8000 - FAX: 011 3017-8029 
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,CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Liliane Costal Farias [Icfarias@construcap.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 27 de agosto de 2007 09:02 
Para: 	Liliane Costal Farias; CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Cc: 	Edson Conde; 'Ação Planejamento'; Luigi Pedroli; Helena Aparecida Vieira Loureiro; 
Regina Cella Gaia 

Assunto: CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - ESCLARECIMENTO 01 até 07 

À 
CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

Att. Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 
E-mail: cpel@codemig.com.br  

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Gostaria de salientar que até a presente data não recebemos as respostas referentes aos 
esclarecimentos 01 até 07. 

Solicito um a posição a respeito do assunto. 

Muito obrigada, 

Liliane Costal Farias 
Setor de Orçamentos 
E-mail: Icfariasgconstrucap.com.br  
Fone: 011 - 3017-80-19/ Fax: 3017-80-29 
www.construcap.com.br   
intranet.construcap.com.br/orcamento  

Obs.: Por favor, confirmar recebimento. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

27/8/2007 
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Ajuda 

De: 

Para: 

Cc: 

Assunto: 

Anexos: 

Liliane Costa! Farias [1cfarias@construcap.com.br] 	 Enviada: seg 27/8/2007 09:02 

Liliane Costa! Farias; CPEL - Comissão Permanente de Licitação - 
CODEMIG 
Edson Conde; 'Ação Planejamento'; Luigi Pedroli; Helena Aparecida 

Vieira Loureiro; Regina Celia Gaia 
CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - 

ESCLARECIMENTO 01 até 07 

Visualizar como página da Web 

À 

CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 

Rua dos Aimorés, 1697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

Att. Comissão Especial de Licitação 

Fax: (31) 3273-13-31 

E-mail: cpel@codemig.com.br  

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Gostaria de salientar que até a presente data não recebemos as respostas referentes aos 
esclarecimentos 01 até 07. 

Solicito um a posição a respeito do assunto. 

Muito obrigada, 
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Liliane Costa! Farias 

Setor de Orçamentos 

E-mail: Icfariaseconstrucap.com.br  

Fone: 011 - 3017-80-19! Fax: 3017-80-29 

www.construcap.com.br  

intranet.construcap.com.br/orcamento  

Obs.: Por favor, confirmar recebimento. 

 

  

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Paulo Barroso [paulobarroso@eit.com.bil 

Enviado em: segunda-feira, 27 de agosto de 2007 16:32 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Cc: 	raquelalves 
, Assunto: 	Esclarecimentos - Conc.05/2007 - CODEMIG. 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

REF: CONCORRENCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS. 

Observando as respostas aos esclarecimentos solicitados por outras empresas concorrentes, como também 
verificamos que alguns equipamentos, principalmente os" painéis elétricos" que fazem parte do escopo de 
fornecimento, e por não constar em planilha de quantidades e preços, esta Comissão por sua vez, sugeriu a 
inclusão dos mesmos nas planilhas respectivas a cada caso, como podemos citar as respostas aos 
esclarecimentos n° 18- perguntas 2, 4 , 8 e 11. 

Diante do exposto, entendemos que devemos incluir na planilha de quantidades os referidos 
equipamentos? 

Paulo Barroso 
EIT - Empresa Industrial Técnica SA 
TELJFAX: 85 - 4006-8669/85-3268-3022 

27/8/2007 
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Suely lzabel Correa Lima 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: segunda-feira, 27 de agosto de 2007 17:15 
Para: 	Suely Izabel Correa Lima 

Assunto: 	ENC: Esclarecimentos - Conc.05/2007 - CODEMIG. 

De: Paulo Barroso [mailto:paulobarroso@eit.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 27 de agosto de 2007 16:32 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Cc: raquelalves 
Assunto: Esclarecimentos - Conc.05/2007 - CODEMIG. 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

REF: CONCORRENCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS. 

Observando as respostas aos esclarecimentos solicitados por outras empresas concorrentes, como também 
verificamos que alguns equipamentos, principalmente os" painéis elétricos" que fazem parte do escopo de 
fornecimento, e por não constar em planilha de quantidades e preços, esta Comissão por sua vez, sugeriu a 
inclusão dos mesmos nas planilhas respectivas a cada caso, como podemos citar as respostas aos 
esclarecimentos n° 18 - perguntas 2, 4 , 8 e 11. 

Diante do exposto, entendemos que devemos incluir na planilha de quantidades os referidos 
equipamentos? 

Paulo Barroso 
EIT - Empresa Industrial Técnica SA 
TEL/FAX: 85 - 4006-8669/85-3268-3022 

27/8/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

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

Enviado em: segunda-feira, 27 de agosto de 2007 16:34 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Solicitação de esclarecimentos 

À 
Comissão Especial de Licitação 
Concorrência n° 05/2007 

Sds, 
Natália Nogueira Almeida 
Orçamento 
Santa Bárbara Engenharia e Construção 
www,sentabarbarasa.com.br   
Tel.:(0xx31) 2121-7837 
Fax.:(0xx31) 2121-7816 

27/8/2007 
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Suely lzabel Correa Lima 

    

     

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: segunda-feira, 27 de agosto de 2007 17:14 

Para: 	Suely lzabel Correa Lima 

Assunto: 	ENC: Solicitação de esclarecimentos 

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

Enviada em: segunda-feira, 27 de agosto de 2007 16:34 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Solicitação de esclarecimentos 

À 
Comissão Especial de Licitação 

0110 Concorrência n° 05/2007 

Sds, 
Natália Nogueira Almeida 
Orçamento 
Santa Bárbara Engenharia e Construção 
www,santabarbarasa.com.br  
Tel.:(0xx31) 2121-7837 
Fax.:(0xx31) 2121-7816 

27/8/2007 
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SANTABÃRBARA 
4art. 

Belo Horizonte, 27 agosto de 2.007. 

À 
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMIG 

Rua Aimorés, 1697 - Lourdes 

Belo Horizonte - MG 

At.: Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência: 05/2007 - Processo Interno: 265/07 - Implantação do 

Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Prezados Senhores, 

Para elaboração de nossa proposta para as obras em referência, 

solicitamos o esclarecimento das seguintes dúvidas: 

1. Entendemos que as aduelas em aço inox das Portas dos 

Elevadores, não fazem parte do escopo. Nosso entendimento está 

correto? 

2. Tendo em vista, o grande volume de esclarecimentos, 

principalmente no tocante aos serviços de Instalações, e à 

complexidade do empreendimento, solicitamos prorrogação da 

data de entrega das propostas para o dia 18/09/2007. 

Atenciosamente, 

Aedyl Luiz Salerno Penido 

Departamento de Orçamento. 

•t' 
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Suely izabel Correa Lima 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: terça-feira, 28 de agosto de 2007 11:54 
Para: 	Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: ENC: CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - ESCLARECIMENTO 03 até 07 

De:! LUianeCostal Farias [mailto:Icfarias@construcap.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2007 11:43 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Cc: Edson Conde; 'Ação Planejamento'; Luigi Pedroli; Helena Aparecida Vieira Loureiro; Regina Celia Gaia; 
'ca.colzi@uol.com.br' 
Assunto: RES: CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - ESCLARECIMENTO 03 até 07 

À 
CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 
E-mail: cpel@codemig.com.br  

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Até a presente data não recebemos as repostas referentes aos esclarecimentos enviados: 

> Esclarecimento 03 e 04 — 22/08/07. 

> Esclarecimento 05 — 23/08/07. 

> Esclarecimento 06 e 07 — 24/08/07. 

Muito obrigada, 

• 

Liliane Costal Farias 
Setor de Orçamentos 
E-mail: Icfarias@construcap.com.br  
Fone: 011 - 3017-80-19 / Fax: 3017-80-29 
www.construcap.com.br  
intranet.construcap.com.br/orcamento  

Obs.: Por favor, confirmar recebimento. 

Mensagem potencialmente c 	cnine doc, 	 de 	 cic >inteJn 

28/8/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Liliane Costa! Farias [Icfarias@construcap.com.br] 

Enviado em: terça-feira, 28 de agosto de 2007 11:43 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Cc: 	Edson Conde; 'Ação Planejamento'; Luigi Pedroli; Helena Aparecida Vieira Loureiro; 
Regina Celia Gaia; 'ca.colzi@uol.com.be  

Assunto: RES: CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - ESCLARECIMENTO 03 até 07 

À 
CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697 — Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

AU. 	Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 
E-mail: cpel©codemig.com.br  

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Até a presente data não recebemos as repostas referentes aos esclarecimentos enviados: 

». 	Esclarecimento 03 e 04 — 22/08/07. 

». 	Esclarecimento 05 — 23/08/07. 

Esclarecimento 06 e 07 — 24/08/07. 

Muito obrigada, 

Liliane Gostai Farias 
Setor de Orçamentos 
E-mail: icfariaseconstrucap.conn.br  
Fone: 011 - 3017-80-19 / Fax: 3017-80-29 
www.construcap.com.br   
intranet.construcap.com.br/orcamento  

Obs.: Por favor, confirmar recebimento. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

28/8/2007 
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São Paulo, 28 de agosto de 2007. 

 

À 
CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

 

At.: Comissão Especial de Licitação 
•Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG 
Fax: (31) 3273-1331 
Ref.: Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265/07— Execução das Obras e serviços de 

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

Prezados Senhores, 

Vimos através desta solicitar, em caráter de urgência, o adiamento da data de entrega 
dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preços em pelo menos 
20 (vinte) dias, devido à extrema complexidade do empreendimento aliada à elevada 
quantidade de informações a serem analisadas e aos inúmeros esclarecimentos a serem 
respondidos e assimilados. 

Atenciosamente, 

Luis Guilherme Nedavaska 
Assessor Comercial 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 
Diretoria de Construções e Edificações 
Fone: (11) 3841 —5871 	Fax: (11) 3848 — 8400 
luis.nedavaska@camargocorrea.com.br  

M'-tq,,,e,..t.df! 	(..,:ft ,,W11;N:A. 	f:.410ap,,  Cov 	r 

Ru a Funchal, 11.50 3*artda¢ ^ 1.7 
São Pavio- SP - Crasil • CEP:04551-903 

Te55 1 1) 3848 79C. 
Fax-;•;55 1 •3848 8400 
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Suely izabel Correa Lima 

; De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 
Enviado em: terça-feira, 28 de agosto de 2007 12:38 
Para: 	Suely lzabel Correa Lima 
Assunto: 	ENC: Edital de Concorrência Centro Administrativo Belo Horizonte 

De: Luis Guilherme Nedavaska [mailtoduis.nedavaska©camargocorrea.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2007 12:05 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Edital de Concorrência Centro Administrativo Belo Horizonte 

Prezados Senhores: 

40 
Vimos através desta apresentar nosso pedido conforme segue em anexo. 

Atenciosamente, 

Luis Guilherme Nedavaska 
Assessor Comercial 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 
Diretoria de Construções e Edificações 
Fone: (11) 3841-5871 

28/8/2007 
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São Paulo, 28 de agosto de 2007. 

, 
A 
CODEMIG— Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

At.: Comissão Especial de Licitação 
Rua dos Aimorés, 1.697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG 
Fax: (31) 3273-1331 
Ref.: Concorrência 05/2007 — Processo Interno 265/07— Execução das Obras e serviços de 

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

Prezados Senhores, 

Vimos através desta solicitar, em caráter de urgência, o adiamento da data de entrega 
dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preços em pelo menos 
20 (vinte) dias, devido à extrema complexidade do empreendimento aliada à elevada 
quantidade de informações a serem analisadas e aos inúmeros esclarecimentos a serem 
respondidos e assimilados. 

Atenciosamente, 

Luis Guilherme Nedavaska 
Assessor Comercial 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 
Diretoria de Construções e Edificações 
Fone: (11) 3841 —5871 	Fax: (11) 3848 — 8400 
luis.nedavaska@camargocorrea.com.br  
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EIT- Empresa Industrial Técnica S/A 
Transmissão de Fac-Símile 
Fax- Transmission 

DATA: 28/08/07 
DATC: 28/08/07 , 

PARA: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
TO: 

FAX: 3132731331 

EMPRESA: CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
COMPANY: 

DE: EIT - Empresa Industrial Técnica SA 
FROM: 

FAX: 8532683022 

ENDEREÇO: Rua José Lourenço, 870 - 92  andar 
ADRESS: Fortaleza - CE 

FONE: 8540068669 
PHONE: 

CEP: -60115280 
ZIP CODE: 

TELEFAX: TOTAL DE PÁGINAS: 1 
NUMBER OF PAGES: 

Prezados Senhores, 

Ref. Edital Concorrência 05/07 - PROCESSO INTERNO : 265/07 - Execução 
das Obras e Serviços de Engenharia, Inclusive Fornecimento, Montagem e 
Instalação de Equipamentos para Implantação do Centro Administrativo do 
Estado de Minas Gerais 

Em análise as respostas da Comissão Permanente de Licitação referente ao 
esclarecimento nQ 18- perguntas 2,4,8 e 11, onde se faz menção a inexistencia 
dos equipamentos " Painéis Elétricos" na Planilha de Quantidades e Preços, e 
que em resposta confirma que os mesmos fazem parte do escopo de 
fornecimento e sugere a inclusão desse itens nas planilhas Entendemos que 
a sugestão feita pela referida Comissão, seria a inclusão dos itens nas 
planilhas do ANEXO IX, está correto nosso entendimento? caso afirmativo, 
solicitamos o envio das novas planilhas com os devidos itens e suas 

• 
quantidades, para que se possa unificar aos proponentes a apresentação de 
suas propostas. 

Diante do exposto, causado pela alteração de planilhas e a inclusão 
de novos itens a orçar, solicitamos abertura de prazo e seu devido adiamento 
da Concorrência pelo prazo de no mínimo 15 (quinze) dias. 

• 

Atenciosamente 

- 
Sergio Aguiar Montezuma de Carvalho 
EIT - Empresa Industrial Técnica SA 
Diretor de Licitações 
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ODEBRECHT 

   

   

   

Engenharia e construção 

 

Construtora Norberto Odebrecht S/A 

 

Belo Horizonte, 28 de Agosto de 2007 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG 
Rua: Aimorés, 1697— Lourcies 
E3eIo Horizonte - MG 

AU.: Dra. Suely izabel Correa Lima 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência n° 0512007 - 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, 

A Construtora Norberto Odebrecht S/A interessada em partiçipar da licitação em 
referência, e conforme estabelecido no item 1.7 do edital, solicita o adiamento da 
entrega da proposta por 3 semanas, tendo em vista a complexidade de elaboração 
da mesma. 

At n iosamente, 

Construtèra_Worberto Odebretht-SIA 
/ 

Diretor deContrato
Sérgio Luiz Neves 

Mo da árreno 
Panado Rotatogn, 302 11° end. 
Bolffinga 
22250410 Rira de ~Ca RJ 5rasil 
• TO. (031) 25593030.  
nanc (43.112554 4448 

5.15 Paulo SP 
8?.+.14/144an Unnii. 4171 —/' and. 
Ano piránnen 
054774305854 Peat 5' E8835 
Ta1 oses) 3443 900 
5*,c 8)1” Mas 017 

&asila DF 
SAS pd. 5 Blaso 
tgrniclo 0413—W and. 
icscgo-mo &sem DF fireen 
'rd, (051) r41112525 
4a43151) 315 2335 

Sekedõr 
~2841 

41327-900StibodaillA Wasil 
To; (971;s 205 4111 	.• 
Fax 	mai 

Ekb 11~51e 
H. 41:31>1btal.1.777.18". 853. 
%mito Ngosrpnlx 
$0170.001 gelo Ifoaxants OG Paon 
Tas ma, 3.516.03 
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	 6DEBRECHT 
Construtora Norberto Odebrecht S/A 

	 Engenharia e Construção 

Belo Horizonte, 28 de Agosto de 2007.. 

À 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG 
Rua: Aimorés, 1697— Lourdes 
Belo Horizonte - MG 

Att.: Dra. Suely lzabel Corres 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, 

A Construtora Norberto Odebrecht S/A interessada em participar da licitação em 
referência, e conforme estabelecido no item 1.7 do edital, solicita o adiamento da 
entrega da proposta por 3 semanas, tendo em vista a complexidade de elaboração 
da mesma. 

At nciosamente, 

Const 	orberto Odebre 
Sérgio Luiz Neves 
Diretor de Contrato 

Rio eb Jamie 74J 
Praia do Bootago, 300 11,  mi, 
eoldlede 
223~0 %cio Jambo"' lkeell 
751 (021) 255(15055 
Fox PM) Na M40 

Gad Podo SP 
AV. Ne513.5 Ude& 4777- And. 
Abe do PIrdwerve 
05577.000 Slb Ando $P erl 
T. (011) 344 Dem 
F.1(ÓI1) 3143 5017 

11111511153 
0A6 Gd 5 Bem N 
ER15515 OAB - and, 
70570-55o arome OF %Ter 
Tel. (ce1) 1O23 
re, 01)5111 2566 

SAHA& t 
Av. Luiz Viana MC 
Ogodkoe 
113d7-Dce dokedor A Arraol 
Te,  (DlI) 203 Mi 
Fe( (071) 280 0701 

Selo Horkonle 
R. keeree Cobrei 1,77719'. end. 
Seree 
30170.1171 dele 14orbores. ,5019,5011 
Tel (051) 5515-1001 
F1 ;0811 5018.11375 
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	 ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

Construtora Norberto Odebrecht S/A 

Belo Horizonte, 26 de Agosto de 2007. 

À 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG 
Rua: Aimorés, 1697 - Lourdeá 
Belo Horizonte - MG 

AU.: Dra. Suely lzabel Coffee 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, 

A Construtora Norberto Oclebrecht S/A interessada em participar da licitação em 
referência, e conforme estabelecido no item 1.7 do edital, solicita o adiamento da 
entrega da proposta por 3 semanas, tendo em vista a complexidade de elaboração 
da mesma. 

Construt~orberto Odebretht 	SIA 
/Sérgio Luiz Neves 

/ Diretor de Contrato 

cbjmnfwa Rt 
ptRia Gertetxri. 3/2D 11. mel. 
Etagágo 
222804:140 Rode Janef113 RJ grad 
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seo 1+1.4124/e,  MG 
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Belo Horizonte, 29 de Agosto de 2007. 

À 
CODEMIG 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

REF.: CONCORRÊNCIA 05/2007 

OBJETO: Execução das obras e serviços para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas 
Gerais. 

Prezados Senhores, 

Segue abaixo as dúvidas da empresa TECNO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LIDA, referente 
ao Objeto de Licitação: 

• 
Instalações Elétricas do Lote 1 

1) Gostariamos de esclarescer se os painéis de média tensão abaixo são escopo do LOTE 1: 
Caso não sejam escopo do LOTE 1 indicar se serão fora de escopo ou se estão contemplados em outros lotes. 

• SE-CG3 
• SE-SV 
• SE-IE1 
• SE-1E2 
• SE-IR 

Atenciosamente, 

• Au7'  
Tecno Eng. e Empr. Ltda 
Anselmo A. Castro Carvalho 

Tecno Eng. e Emp. Ltda - Rua Padre Rossini Cândido, 131 - Coração Eucar;stico - Belo Horizonte - MG CEP, 30535-500 -Fone: 
(31) - 3376-6598 - Fax: (31) - 3375-5667 - e-mail: tecno.engenharia@tecnoegenha:ia  corn.br  
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CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 
Rua Dr.Geraldo Campos Moreira, 375 40  andar 

CEP 04.571-020 - Brooklin Novo - São Paulo - SP 

Folha N.": 1/2 
•Data: 
29/8/2007 

ANDRADE 
GUTIERREZ 

PARA: Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG 	FAX (31) 3273-1331 
ATT.: Exmo. Sr.Presidente da Comissão Especial de Licitação 	 TEL.: ((31) 3273-1331 

DE: Eng° Almir Edgard Macedo Germano Filho 
SETOR: Engenharia 
FAX: (11) 5502-2089 	TEL.: 	(11) 5502-2051 almingermanoQacmet.com.br  

Concorrência Edital n°05/2007 PROCESSO 
REF.: INTERNO 265107 	 FAX N.° 003/2007 
NÚMERO DE PÁGINAS, INCLUINDO ESTA: 	 2 

MENSAGEM:  

Ao Presidente da Comissão Especial de Licitação 

• Concorrência Edital n° 05/2007 PROCESSO INTERNO 265/07 

Construtora Andrade Gutierrez S.A. 

CNPJ: 17.262.213/0001-94 

Pedido de Esclarecimentos 

Prezados Senhores: 

A licitante acima identificada, de acordo com a cláusula 1.7 do Edital em referência, vem solicitar os 

seguintes esclarecimentos: 

1. No item 11.2 do Contrato - OBRIGAÇÕES DA CODEMIG - está mencionado que a 

Contratante deverá "entregar desimpedida e desembaraçada a área indispensável à 

implantação das obras e serviços". Solicitamos a CODEMIG à definição sobre qual será o 

critério da para estabelecer o que é "área indispensável"; 

2. No Termo de Referencia Técnica, item 3 - PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS 

ATIVIDADES NOS CANTEIROS DE OBRA, subitem 3.1.C2 está mencionado que a 

"CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados às redes das 

concessionárias, devendo estar de posse de todos os cadastros do local do objeto da obra", 

a. Além da adutora mencionada na visita técnica do dia 23 de agosto, existe alguma 

outra rede de concessionária na área do Empreendimento? 

b. O remanejamento destas interferências estará a cargo da CODEMIG? 

c. A CODEMIG fornecerá o cadastro de todas as redes, das Concessionárias de 

serviços, existentes no local objeto da obra? 
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Folha N.": 2/2 
Data: 
29/8/2007 

ANDRADE 
GUTIERREZ GUTIERREZ 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 
Rua Dr.Geraldo Campos Moreira, 3754° andar 

CEP 04.571-020 - Brooklin Novo - São Paulo - SP 

3. Considerando que: 

a. O item 13.4 do Edital, bem como o parágrafo terceiro da Cláusula Quinta do 

Contrato determinam que "os pagamentos serão realizados até o 300  dia do mês 

subseqüente ao da medição"; 

b. O item 7 do Termo de Referência Técnica determina que "as medições serão 

elaboradas relativas aos serviços executados no período do dia 16 do mês anterior 

até o dia 15 do mês em curso, pela Gerência da Obra, com participação da 

Contratada, e será formalizada e datada no último dia de cada mês, e pagas no mês 

subseqüente"; e 

c. A alínea "a" do inciso XIV do artigo 40 da lei 8.666/93 determina que o Edital 

obrigatoriamente indicará condições de pagamento prevendo "prazo de pagamento, 

não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da data final do período de 

adimplemento de cada parcela"; 

Entendemos que os pagamentos previstos no Contrato, conforme dita a lei, serão realizados 

dentro do prazo máximo de 30 dias após o adimplemento de cada parcela. Nosso entendimento 

está correto? 

4. Na clausula 15 do Contrato — RESCISÃO — afirma que a Contratada, em caso de rescisão 

fundamentada por razões de interesse público ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, 

terá direito a receber os serviços realizados.  Entendemos que nesta hipótese que a 

desmobilização também é devida. Está correto o nosso entendimento? 

5. Em função destes questionamentos e ainda levando em consideração o elevado número de 

esclarecimentos pendentes até a data, solicitamos um adiamento de 20 dias na data prevista 

para a entrega das propostas.. 

Cordialmente 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 

Almir Edgard Macedo Germano Filho 

CREA N° 36.259ID 
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Page 1 of 1 

Suely lzabel Correa Lima 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: quarta-feira, 29 de agosto de 2007 11:09 

Para: 	Suely Izabel Correa Lima 

Assunto: 	ENC: ENVIO ELETRÔNICO DO FAX DE ESCLARECIMENTO N° 003/2007 

Prioridade: Alta 

De: Almir Edgard Macedo Germano Filho [mailto:Almir.germano@agnet.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 29 de agosto de 2007 10:56 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: ENVIO ELETRÔNICO DO FAX DE ESCLARECIMENTO No 003/2007 
Prioridade: Alta 

• Prezados Senhores: 

Atendendo a sua solicitação segue em anexo o fax enviado a Vs". No dia 29 de agosto último. 

Cordialmente, 

Almir Germano Filho 
Gerente de Projetos 
Construtora Andrade Gutierrez S.A. 
almir.germano@agnet.com.br  
Fone (11) 5502-2051 
Fax (11) 5502-2089 

• 

29/8/2007 
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Brasilla, 29 de agosto de 2007. 

CA-ENG-082/2002 

Companhia de Desenvolvimento Económico do Estado de Minas Gerais - CODEMIG 

Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência Pública no. 05/2007 - LOTE 03 

OBlETO: 
Execuçao das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 

instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação 
do Centr0 

Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Prezados Senhores, 

A Empresa Via Engenharia S.A., inscrita no CNP] sob o np 00.584.755/0001-80, estabelecido no 

SIA - Trecho 03, Lotes 10705/1715, em Brasília, estando participando do certame em referência e, 

considerando a exigüidade de prazo para elaboração da proposta, no Intuito de. apresentar 

proposta com apurado rigor técnico e preço competitivo, e ainda a complexidade técnica requerida 

para desenvolver os estudos técnicos e económicos necessários à sua preparação, SOLICITA a 

V.S.a adiamento de 15 dias para apresentação de proposta. 

Certos de V. compreensão, antecipadamente agradece. 

Atenciosamente, 

VIA ENG 	RIA S.A. 

LUÍS RONAL 	S WANDERLEY 

ENG° CIVIL - C A/MG No 44630/D 

DIRETOR D ENGENHARIA 

ia  5.a. 

 • 

SIA t, 	3/4, ices 1705115 . &asai* : oF. C91%. 71 20003C eVengenilhar 	
reictone lei) siom000 • FAx: (61 3233-6111 
C•rnDW• prOpoulD@Divpuvia.com,br 

C.N.P.J.: DO 584.755/00C1-80 	• 
Internet. www.grupovia.conbt 
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Certos de V. compreensão, antecipadamente agradece. 

Atenciosamente, 

VIA ENG 

LUÍS RONAL 

ENG0  CIVIL - C 

DIRETOR 

RIA S.A. 

OS WANDERLEY 

tA/MG 44630/D 

ENGENHARIA 

DE.  ; CODEM I G-CPEL-L I C I TROO 
	

FRX :31 3273 1331 	 29 ROO. 2007 11:34 	Pág.2 

2S' 09 07 11:35 	Via Engenharia S.R. 	55-S1-3233-S111 	P- 2 

Brasília, 29 de agosto de 2007. 

CA-ENG-081/2007  

Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais - CODEMIG 

Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência Pública no. 05/2007 - LOTE 02 

OBJETO: Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 

Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Prezados Senhores, 

A Empresa Via Engenharia S.A., Inscrita no CNP, sob o no 00.584.755/0001.-80, estabelecida no 

SIA - Trecho 03, Lotes 10705/1715, em Brasília, estando participando do Certame em referência e, 

considerando a exigüidade de prazo para elaboração da proposta, no intuito de apresentar 

proposta com apurado rigor técnico e preço competitivo, e ainda a complexidade técnica requerida 

para desenvolver os estudos técnicos e económicos necessários à sua preparação, SOLICITA a 

V.S.a adiamento de 15 dias para apresentação da proposta. 

Bengenharia s.a 
VI 

SIA (fecho 3/4, lotei 1105115. isragilia I CIF • CEP 7120U-11311 
Tomou: (si) 3403-4()OU • FaK: Q31132.43.011 

0,11911: plOpaala@grapCKÁLCaMbt 

Internet: www.grupovia.corn.bi  
C.N.n.i.:00.584.7550031.00 
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VIA ENG 	RA S.A. 

LUÍS RONAL 

ENG",  C.,. 

OS WANDERLEY 
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Brasília, 29 de agosto de 2007. 

CA-ENG-OW/2007  

À 
Companhia de Desenvolvimento Económico do Estado da Minas Gerais - CODEM/G 

Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência Pública n°. 05/2007 - LOTE Ot 

OBJETO Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 

Instalação de equipamentOS e sistemas necessários oara a implantação do Centro 

Administrativo do Estado de Minos Gerais. 

Prezados Senhores, 

A Empresa Via Engenharia S.A., inscrita no CNP) sob o no 00584.755/0001-80, estabelecida no 

SIA - Trecho 03, Lotes 10705/1715, em Brasília, estando participando do certame em referência e, 

considerando a exigiildade de prazo para elaboração da proposta, rio intuito de apresentar 

proposta com apurado rigor técnico e preço competitivo, e ainda a complexidade técnica requerida 

para desenvolver os estudos técnicos e econômicos necessários à sua preparação, SOLICITA a 

V.S.0  adiamento de 15 dias para apresentação da proposta. 

Certos de V. compreensão, antecipadamente agradece. 

Atenciosamente, 

VIA ENG .1£., ARIA S.A. 

LUtS RON iM141 .9!Nr TOS WANDERLEY 

ENG° CIVIL - C EA/MG No 44630/D 

DIRETOR ENGENHARIA 
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DE: 
	

Fg0i 	 29 AGO, 2007 1345 Fá9,1 

VátriZIOZPArAirdr,,,,,,,,,,,,i5095055":050,405 
Schahin 	 Mensagem via Fax 

Empreça destinatária ,n ornnanv 

CODEMIG 

   

Few numore/Few numbor 

(31) 3273-1331 

 

       

       

Aos caldaeMS dafAnanilen yes) 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
Emorese remetentermrom cOnmany 

	 Fax eUrrerofFaX number 

SCHAHIN ENGENHARIA S/A 
	

(11) 5576,8230 

RemetenterProm 

Marcia Jacob  Cnaves 
Número de [rapino& (Inclueive esta) 
fra. 01030es ()ncluding Unn ene) 

01 (uma) 

DatalDate 

29/08/2007 

WleMo/UrgeM 

IX 1 OrrniVes 	 1Nito&Uo 

Zaao p5o tenha roaeboroTo-nra pawnee oneCode3, e em concho:m.(1e keture, favor ligar para: Pone n(irneronneee 

(11) 5576-8269 
li you don't recelve 311 paget ',Jose coe ot 
O oomesdo deste 39c,•hhento é cOnnaenCial. Se VOO nao e o 035‘01ário desta Mensagem. %Ver avlsar-nos intodanansante Por favor Oro core ê nem divulgue te 
documento. 
TIN000etanto ai thm el.coment eis cOnfigenhal if vou are not an I ntendm narned above, plea. advice un immedietely (hal you have reosoieo It In eao. Vou emule, nel 
MV Pl deeuntont ar met h for anuamos& nor should Vau ditcloso ite contents to anuem,  

Assunto/Subiu! 

CONCORRÊNC)A 05/2007 - PROCESSO INTERNO 265/07 

Solicitação de tinclareclmentos - no 04- SchanIn Engenharia S/A. 

1. No anexo VIII • Lista de Equipamentos e Sistemas a ser apresentado na Concorrência entendemos que 
esta lista refere-.e a Planilha de Serviços e Quantidades somente com a descrição doe Serviços, 
Perguntamos se nosso entendimento está correto? 

2. No Cronograrna de Eventos e Pagamentos devemos apresenta-lo conforme modelo recebido ou 
conforme eupec.ificado no Edital no item 7.3,f eubitens f.1.1 , f, 1.2 , f.2.1 , f.2.2 , f.3.1 e f.3.2? 

Márcia .1, Chavel, 
Depto Orçament) 
Schahin Engenn.tria SIA 

098: Estamos encaminhando este fax também via e-mail para cpel@codemIg.com.br  



II 

O 



Empresa remetente/From company 

SCHAHIN ENGENHARIA S/A 

(31) 3273-1331 
Fax número/Fax number Empresa destinatária/To company 

CODEMIG 

Fone número/Phone 

(11) 5576-8269 
Caso não tenha recebido todas as páginas indicadas, e em condições de leitura, favor ligar para: 

If you don't receive ali pages please call us: 

Schahin 	 Mensagem via Fax 

Aos cuidados de/Attention to Mr(s) 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Remetente/From Mr(s) 

Marcia Jacob Chaves 

Fax número/Fax number 

(11) 5576.8230 

Urgente/Urgent 

IX 1 Sim/Yes 	1 	1 Não/No 

Data/Date 

29/08/2007 

Número de páginas (inclusive esta) 
Nr. of pages (uncluding this one) 

01 (uma) 

O conteúdo deste documento é confidencial. Se você não é o destinatário desta mensagem, favor avisar-nos imediatamente. Por favor não copie e nem divulgue este 
documento. 
The contenta of this document are confidential. If you are not an intended named above, please advise us immediately that you have received it in error. Vou should not 
copy lhe document or use it for any purpose, nor should you disclose its conterás to anyone.  

Assunto/Subject 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO 265/07 

Solicitação de Esclarecimentos - n°04 - Schahin Engenharia S/A. 

1. No anexo VIII - Lista de Equipamentos e Sistemas a ser apresentado na Concorrência entendemos que 
esta lista refere-se a Planilha de Serviços e Quantidades somente com a descrição dos Serviços. 
Perguntamos se nosso entendimento está correto? 

2. No Cronograma de Eventos e Padamentos devemos apresenta-lo conforme modelo recebido ou 
conforme especificado no Edital no item 7.3.f subitens f.1.1 , f.1.2 , f.2.1 , f.2.2 , f.3.1 e f.3.2? 

*Márcia J. Chaves 
Depto Orçamento 
Schahin Engenharia S/A 

OBS: Estamos encaminhando este fax, também via e-mail para cpel@codemig.com.br  
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Caso a rnensa 	
estiver ilegível ou Incompleta, favor entrar em contato 

com o telefone (021)2122-8700 

0
0
L
e
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I
E
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FROM ; BASE-R10_ BASE-RIO PHONE NO, : 21 21228760 	Aug. 29 2007 02:19PM P2 

 

006 
9..us1'itissimix wivkiORA plIESiDENTE DA COMISSÃO DE LiciTAÇÕES DA 

CODEMIC - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECO.NOIVIICO DE MINAS 

CERAIS. 
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Concorréncia Pública 05/2007 Processo interno: 265/07. 

ÇONSTRUTORA DAS L,TOA.,  na qualidade de lioitante da conctirrèneia. em 

epígrafe, que tem por objeto a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento,; 

montagem e instalação de equipamentos e sistemas itecessarins para e implantação do Cenut. 

Administrativo do Estado de Minas Gerais, vem, respeitosamente, com fulcro no art. 5", in4iso. 

XXXIV, ai Meu "a" da Constituição Federal, requererikda~grg& parti itaireRa dos  envelum• 

gellíthillkwao o.propsatos, previsto no edital para ocorrer. tis 10:00 h do dia 03 de setembro de 2007,1 . 

nos termos a seguir expostos: 

A Requerente, no intuito de participar da presente licitação, ennstatou ditleuldades nó 

cumprimento do referido prazo, em virtude da complexidade e amplitude da obra, objeto:  da 

I inhaca°. 

Vale destacar que a Lei 8.666/93 prevê, em seu artigo 21, panigrafo segundo, que o prjgg 

mígijim para o recebimento das propostas ou da readir.nello do certame licitatdrio Será de .45 

(quarenta e cinco) dias para regime de empreMda integra) (rum Key). 

IlMekta 1 40.1 
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Nota-.c que foi respeitado o citado dispositivo legal, entretanto, ressatla-se que o Edital 

proviu o prazo mínimo disposto em lei. 

No disixnitivo supracitado evidencia-se claramente a diserioionariedwie da Administração 

.Pública, já que a lei não estabeleoeu o prazo máximo de preparação dos licitanteS para entrega dot; 

envelopes. 

Assim, considerando o grande vulto da presente licitação, a cornplexictade da eloix)ração,'  da.: • 

proposta e a extrema dificuldade na identitiettell0 de todos (As fornecimentos necessários, Pai-se 

razoável a dilação do prazo por 15 (quinze) dias. 

A dilação de prazo justifica-se em diversos princípios consagrados no ordenamento:NO:Oco . 

brasileiro, dentre os quais se destaca o principio da rawabilidade. 

O princípio da razoabilidade atua exatamente sob o domínio do Poder Disericionárioda 

Administração. exigindo que o agente público, no exercício da discrição conferida em lei, adota o 

posicionamento mais adequado para a solução do caso Concreto. 

Portanto, diante da complexidade na elaboração,  da proposta para o presente licitação ç o 

exíguo prazo de entrega das propostas provisto pelo edital; faz-se salutar a aplicação do princípioda 

razoab idade para permeiar o preSente pedido de clilaçawde prazo 

Destarte, diante do quanto supra argumentado, requer-se desta Dig,rnssima Cornisstio dC 

Licitação a dilação do prazo. por 15 (quinze) dias, para a entrega dos documentos exigidos no edita.  • •.; 
(habilitação c proposta). 

Termos em que, 

Pode Deferimento. 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2007. 

CO i% 0.• ORA O LTDA. 

Re lnaldo Assunção uva 

Representante Legal 

1,‘frin• 1 
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ILUSTRISSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA 

CODEMIG — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE MINAS 
GERAIS. 

Re/. Concorrência Pública 05./2007 -- Processo cavo: 265/07. 

CONSTRUTORA OAS LTDA..  na qualidade de licitante da concorrência em 

epígrafe, que 'tem por objeto a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 

montagem e instalação de equipamentos é sistemas necessários para a implantação do Centro 

Administrativo do Estado de Minas Gerais, vem, respeitosamente, com fulcro no art. 5', inciso 

XXXIV. alínea "a" da Constituição Federal, requerer dilaçào do prazo para  entrega dos envelopes 

de habilitação e propostas, previsto no edital para ocorrer às 10:00h do dia 03 de setembro de 2007, 

nos termos a seguir expostos: 

A Requerente, no intuito de participar da presente licitação, constatou dificuldades no 
cumprimento do -referido prazo, em virtude da complexidade e amplitude da obrar  objeto da 
licitação. 

Vale destacar que a Lei 8.666/93 prevê, em seu artigo 21, parágrafo segundo, que o prazo 

mínimo para o recebimento das propostas ou da realização do certame licitatório será de 45 

(quarenta •e cinco) dias para regime de empreitada integral (Turn Key). 

1.15011,14 I ellP 
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CØ. ST  

Re,inaldo Assunção Silva 

Representante Legal 

oas 
Nota-se que foi respeitado o citado dispositivo legal. entretanto, ressalta-se que o Edital 

previu o prazo mínimo disposto em lei. 

No dispositivo supracitado evidencia-se claramente a discricionariedade da .Administração 

Pública, já que a lei não estabeleceu o prazo máximo de preparação dos licitantes para entrega dos 
envelopes. 

Assim, considerando o grande vulto da presente licitação, a complexidade da elaboração da 

proposta e a extrema dificuldade na identificação de todos os fornecimentos necessários, faz-se 

razoável a dilação do prazo por 15 (quinze) dias. 

.A dilação de prazo justifica-se em diversos princípios consagrados no ordenamento jurídico 

brasileiro, dentre os quais se destaca o principio da razoabi !idade. 

O principio da razoabilidade atua exatamente sob o domínio do Poder Discricionário da 

Administração, exigindo que o agente público, no exercício da discrição conferida em lei, adote o 

posicionamento mais adequado para a solução do caso concreto. 

Portanto, diante da complexidade na elaboração da proposta para a presente licitação e o 

exíguo prazo de entrega das propostas previsto pelo edital, faz-se salutar a aplicação do princípio da 

razoabilidade para permeiar o presente pedido de dilação de prazo. 

Destarte, diante do quanto supra argumentado, requer-se desta Digníssima Comissão de 

Licitação a dilação do prazo por 15 (quinze) dias, para a entrega dos documentos exigidos no edital 
(habilitação e proposta). 

Termos em que, 

Pede Deferimento, 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2007, 

PtSepino ) 	) 
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Folha N.": 1/2 
Data: 
29/8/2007 PR. GUTIERREZ 

ANDRADE CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 
Rua Dr.Geraldo Campos Moreira, 375 40  andar 

CEP 04.571-020 - Brooklin Novo - São Paulo - SP 

 

PARA: Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG FAx: 	(31) 3273-1331 

ATE: 	Exmo. Sr.Presidente da Comissão Especial de Licitação 	 TEL: 	((31) 3273-1331 

DE: 	Eng° Almir Edgard Macedo Germano Filho 
SETOR: Engenharia 
FAX: 	(11) 5502-2089 	TEL.: (11) 5502-2051 	EMAIL: almingermanoQacinet.com.br  

Concorrência Edital n° 0512007 PROCESSO 
REF.: 	INTERNO 265/07 

NÚMERO DE PÁGINAS, INCLUINDO ESTA.- 
	

2 

MENSAGEM 

Ao Presidente da Comissão Especial de Licitação 

• Concorrência Edital n° 05/2007 PROCESSO INTERNO 265/07 

Construtora Andrade Gutierrez S.A. 

CNPJ: 17.262.213/0001-94 

Pedido de Esclarecimentos 

Prezados Senhores: 

A licitante acima identificada, de acordo com a cláusula 1.7 do Edital em referência, vem solicitar os seguintes 

esclarecimentos: 

1. Na resposta ao esclarecimento 18, a CODEMIG sugere que os licitantes devem incluir em • 

	

	sua planilha alguns quadros que "deverão ser fornecidos". Estes quadros estariam em 

diagramas unifilares, mas não constam das diversas planilhas de Instalações Elétricas do 

Edital. 

FAX N.° 004/2007 

Estes quadros são os seguintes: 

Palácio do Governo 

QDC — PGT: Pavimento Térreo 

QNBK — PGT: Pavimento Térreo 

QDC — EL: Pavimento Térreo 

QF — REC: Quadros de Bombas 

Auditório 

QGBT — AC: Ar Condicionado elevador 
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Folha N.°: 2/2 
Data: 
29/8/2007 

ANDRADE 
GUTIERREZ 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SÃ. 
Rua Dr.Geraido Campos Moreira, 375 40  andar 

CEP 04.571-020 - Brooklin Novo - São Paulo - SP 

QGBT — AD: Iluminação/Tomadas 

Convivência. 

QDC — CS: Subsolo - Convivência. 

ODC — QDC — C; 

QNBK — CS. 

Secretaria 2 

ODA — SX 141: 140  Pavimento. 

Entendemos que estes quadros estão fora do escopo por não ser possível o atendimento da 

de tal sugestão, uma vez que não podemos alterar a planilha constante do Edital. 

Nosso entendimento está correto? 

Cordialmente 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SÃ. 

Almir Edgard Macedo Germano Filho 

CREA N° 36.2591D 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

De: 	Maria Amélia [mariaamelia©estacon.com.br] 

Enviado em: quarta-feira, 29 de agosto de 2007 16:28 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Solicitação esclarecimento - CP 05/2007 

 

À 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG 
Rua Aimorés n° 1697 - Bairro de Lourdes 
Belo Horizonte / MG 

Ref.: Concorrência N° 05/2007 

Att.: Comissão Especial de Licitação 

Prezados Senhores, 

1) Segundo o edital da licitação em referência: 

a) Subitem 1.1: o regime de contratação dos serviços é de empreitada POR PREÇO 
GLOBAL. 

b) Subitem 7.7: todas as quantidades constantes das planilhas devem ser "conferidas 
e analisadas detalhadamente pelas licitantes e NÃO PODERÃO SER ALTERADAS 
DEVENDO AS VARIAÇÕES, SE ENCONTRADAS, SEREM ASSUMIDAS  
INTEGRALMENTE PELA LICITANTE". (grifo nosso) 

c) Subitem 7.8: "em nenhuma hipótese a CODEMIG se responsabilizará por qualquer 
variação de quantidades, especificações, serviços que a licitante deixar de 
considerar em seu preço, alegando desconhecimento ou insuficiência de dados ou 
projetos". 

d) Subitem 9.1 - Do Julgamento das Propostas de Preços: os preços unitários serão 
examinados relativamente à sua adequação, proporcionalidade e exeqüibilidade. 

Com base no texto dos subitens acima citados entendemos que, se forem encontradas 
variações nas quantidades das planilhas, sejam acréscimo ou redução, estas variações 
devem ser diluídas no preço unitário do respectivo item. 

Assim sendo, perguntamos: 

1.1 Como devemos proceder na apresentação da proposta, caso sejam encontradas 
variações que venham a alterar significantemente o preço unitário de um determinado 
item? 

1.2 Entendemos que a empresa licitante não pode ser desclassificada pela avaliação 
especifica de preços unitários eventualmente alterados em função do item 7.7 do edital. 
Está correto nosso entendimento? 

Atenciosamente, 

29/8/2007 
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Enga Maria Amelia R. Cavalheiro 
• ESTACON ENGa S.A. 

Tel.: (21) 2240-5697 / 2544-8043 
Fax: (21) 2544-6155 
e-mail: mariaamel iaPestacon.com. br 

29/8/2007 
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SANTABÁRBARA Lt 
Belo Horizonte, 29 agosto de 2.007. 

À 

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMIG 

Rua Aimorés, 1697 - Lourdes 

Belo Horizonte - MG 

At.: Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência: 05/2007 - Processo Interno: 265/07 - Implantação do 

Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Prezados Senhores, 

Para elaboração de nossa proposta para as obras em referência, 

solicitamos o esclarecimento das seguintes dúvidas: 

1. Referente ao Lote 1 - Palácio do Governo, estamos entendendo que 

o tratamento anti-fogo das Estruturas metálicas, protetoras dos 

tirantes, está fora do escopo. Nosso entendimento está correto? 

Caso negativo, favor fornecer projetos/especificações para este 

tratamento, principalmente para a parte exposta, entre o 

pavimento técnico e a cobertura. 

ELÉTRICA 

2. A central de iluminação indicada nos projetos usou uma 

simbologia única para o MOD. LFC 1024. No palácio são 10 pç, na 

secretaria 1 e 2 são 77 pç, total de 164 pç. Está correto noso 

entendimento? 
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SANTABARBARA 

3. Na convivência temos o item 1.9.1.7 e 1.9.1.8 para MOD. CNH 
024, conforme esclarecimentos. No item 1.11.1 da convivência, 
central de iluminação, devemos manter as 2 pç do MOD. LFC 1024, 
totalizará 166 pç. Está correto nosso entendimento? 

INFRA-ESTRUTURA 

4. Os subitens 7.9.3 e 8.5.3 indicam montagens especiais de ferro 
fundido. Estamos considerando nesses itens os valores da mão-
de-obra para montagens das conexões de ferro fundido indicadas 
abaixo deles. Está correto nosso entendimento? 

Atenciosamente, 

Aedyl Luiz Salerno Penido 
Departamento de Orçamento. 
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SANTABMIBARA 

Belo Horizonte, 29 agosto de 2.007. 

À 
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMIG 
Rua Aimorés, 1697 - Lourdes 
Belo Horizonte - MG 

At.: Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência: 05/2007 - Processo Interno: 265/07 - Implantação do 
Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Prezados Senhores, 

Para elaboração de nossa proposta para as obras em referência, 
solicitamos o esclarecimento das seguintes dúvidas: 

1. Referente ao Lote 1 - Palácio do Governo, estamos entendendo que 
o tratamento anti-fogo das Estruturas metálicas, protetoras dos 
tirantes, está fora do escopo. Nosso entendimento está correto? 
Caso negativo, favor fornecer projetos/especificações para este 
tratamento, principalmente para a parte exposta, entre o 
pavimento técnico e a cobertura. 

ELÉTRICA 

2. A central de iluminação indicada nos projetos usou uma 
simbologia única para o MOD. LFC 1024. No palácio são 10 pç, na 
secretaria 1 e 2 são 77 pç, total de 164 pç. Está correto nosso 
entendimento? 
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, 	In SANTA Bi& RBARA , 	dm» 

3. Na convivência temos o item 1.9.1.7 e 1.9.1.8 para MOD. CNH 

024, conforme esclarecimentos. No item 1.11.1 da convivência, 

central de iluminação, devemos manter as 2 pç do MOD. LFC 1024, 

totalizará 166 pç. Está correto nosso entendimento? 

INFRA-ESTRUTURA 

4. Os subitens 7.9.3 e 8.5.3 indicam montagens especiais de ferro 

fundido. Estamos considerando nesses itens os valores da mão-

de-obra para montagens das conexões de ferro fundido indicadas 

abaixo deles. Está correto nosso entendimento? 

Atenciosamente, 

Aedyl Luiz Salerno Penido 

Departamento de Orçamento. 
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DE : CONSTRUTORA OEIRC12 GAUJACI 

• 

FFV, : 21 2131733E 	29 AGO. 20217 16:92 	Pg, 1 

Rio de Janeiro, 29 de Agasto de 2007 

Att.: Comissão Espacial de Licitação 
Ref.: Concorrência 05/2007 

que/foz gaivão 
CONSTRUÇÀO 

À 
CODEMIG — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Almorés, 1697, Bairro de Lourdes 

Belo Horizonte/MG 

Prezados Senhores, 

Com relação á Concorrência acima referenciada, vimos, por meio desta, solicitar que seja 

mareada uma nova data para a apresentação das Propostas. É desejável que seja adiada 
em, pelo menos, 30 (trinta) dias, para que possam ser melhor estudados os projetos e 
especificações fornecidos por Vas.Sas., bem como sejam obtidos os menores preços de 

mercado para os materiais e serviços a serem fornecidos. 

• 
No intuito de apresentar uma Proposta que atenda os padrtes habituais desta Empresa, 
com custo mais vantajoso para Vas.Sas., aguardamos, com brevidade, vossa decisão. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente. 

C 	trotara Queiroz GaIvüc S.A. 

ivvot_ 
Alma 
Civil C 	 03-D 

CONSTRUTORA QUIROL GALVÃO S/ A 
Av. Rio Branco, 166 30° ancktr, Centro - Rio de Janeiro — RJ — CEP 20040-901 — Tel.: (55 21) 2131-7100— Fax (68 21) 2240-0367 
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Atenciosam 

Glei 
Conste 

y Neri 
ra de Mercado 

(11) 2 67-0373 

FROM : NETSOLUTIONS 
	

PHONE NO. : 11 50516053 	RUG. 29 2007 05:00PM P1 

• 

NETSOLUTIONS 

Número de Págs. incluindo esta: 3 Data: 29/07/2007 
Av. Itelrapuara, 2033 . 15° and. 
04029-100 - São Paula - I3R 

Tal: 	(0055 li) 2167-0373 
Fax (0055 11) 2167-0303 

Para: Presidente da CPL Ref.n 03 

Empresa: CODEMIG - Governo de Minas Gerais 

Fax: 	(31) 3273-1331 Fone: 

De: Gleice - Expemet Telematica Ltda - Netsolutions 

Assunto: Questionamento 3 - Concorrênciano 05/2007 
Processo Interno no 265/2007 

Prezado Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Segue nosso questionamento. 
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PHONE NO. : 11 5051E253 	RUO. 29 2007 05:01PM P2 FROM : NETSOLUTIONS 

INIETSDLUTIONIS 

ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITACÃO 

São Paulo, 29 de Agosto de 2007. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

AtL: 	Comissão especial de Licitação 

Ref.: 	Concorrência N° 05/0007- Processo interno N° 265/2007 

Assunto: 	Questionamento CODEMIG 

EXPERNET TELEMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita na 
CNPJ 65.549.479/0001-65, situada na Avenida Calil Mohamed Rehal, 259 — Vila Sào Silvestre - 
CEP 06417-010 - Barueri — SP, por seu representante legal abaixo assinado, vem, perante vossa 
senhoria apresentar o presente Ouestionamento, tendo em vista algumas dúvidas encontradas no 
edital em referencia como segue: 

1. Cabo UTP cat. G, Patch Panei can 6 DE 24 portas, Patch Cord UTP categoria 6, 
Conactor modular RJ45 categoria 6 (tomada de comunicaçâo) 

a. No Caderno de Especificação e nas planilhas orçamentárias dos lotes 1, 2 e 3, 
onde se descrevem as exigéncias e características dos Materiais para o 
Cabeament0 Estruturado poderíamos ofertar uma solução BLINDADO cat 6 (FTP, 
F/FTP e ou S/FTP), urna vez que entendemos ser esta melhor do que a NÃO 
BLINDADA (UTP), por ficar livre de interferência eletromagnética externa, 
atendendo as características exigidas pare cat.6, onde cumpre integralmente as 
premissas editalicias da similaridade e as normas pertinentes, ficando desta toma 
a critério do licitante a escolha entre uma destas duas solução, nosso 
entendimento está correto? 

b. No Caderno de Especificação e nas planilhas orçamentárias dos lotes 1, 2 e 3, 
onde se descrevem as exigências e características de vários tipos de capa do 
cabo UTP a serem utilizados, poderiamos utilizar somente um único tipo de capa 
do cabo como o LSZH e ou CM, uma vez que analisando o projeto qualquer um 
destes dois tipos de capa atenderia plenamente as normas de Cabeamento 
Estruturado existentes, nosso entendimento está correto? 

Expernet lUarnatita Ltda. wvere,nçecoluiiorg,çerrnbr 

• —245[044, 	 /41.1_7/.(se.,••-• 
• YalWJin. 
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FROM : NETSOLUTIONS 	 PHONE NO. : 11 5051E053 	AUG. 29 2007 05:01PM P3 

EmE-rsoLu-recormis 

2. Garantia do Cabeantento Estruturado 

a. Os fabricantes de Cabeamento Estruturado que estão instalados e comercializam 
seus produtos no Brasil, fornecem uma garantia estendida de no mínimo 20 anos 
quanto ao defeito de fabricação dos produtos e performance conforme a norma 
existentes, desde que a adução seja de um único fabricante que abrange, Cabo 
Par Trançado, Patch Panei, Patch Cord, Conectores RJ-45 Fêmeas, Cabos 
Ópticos, DIO, Patch Cord ópticos, Conectores ópticos e Pig Tail, corno é comum a 
exigência desta garantia entendemos que devemos ofertá-la e que todos estes 
produtos sejam de um único fabricante, nosso entendimento está correto? 

b. O fabricante da solução de cabeamento deverá fornecer uma carta de 
solidariedade direcionada ao Órgão, ofertando esta garantia? 

No mais, agradecemos desde já a atenção dispensada e ficamos no aguardo de um breve 
retorno. 

Cordialmente, 

Glote Ke Neri 
Representante Legal 

Fxpernet Teiemática Ltda. 
CNPJ: 55.549/479/0001-65 

Expernot Telemaitica Ltda, wwer•rictsoluitions.com.er  
o• !bife/mero 033 IS' ander MOCA10 [C1,154029-100 
Se• AUdô SP te) (11)2167 0300 fe• (1 1)2167 0303 

Veap••QZ (7^ untk•Çr,ry Cep 
Mu de prrelro 3  tel (21) 2316 4à6 1 fax (21)22a) 3264 
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Tyco Electronics 
, Our commitment.Your advantage. 

Tyco Electronics Corporation 
TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA 
RUA ADO BENATTI, 53 LAPA 
SÃO PAULO - SP CEP 05037-010 
FAX (11) 2103-6214 

www.tycoelectronics.com  / www.ampnetconnect.com   
Contatos Divisão Netconnect 
Simone srosochaatycoelectronics.com 	(11) 2103-6120 
Rosa rosa.diogenesatycoelectronics.com  (11) 2103-6101 

SÃO PAULO, 29 DE AGOSTO DE 2007. 
WCB - 972 

À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

Att.: Comissão Especial de Licitação 

A/c.: Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência N° 05/0007- Processo interno N° 265/2007 

Assunto: Questionamento CODEMIG 

Tendo em vista algumas dúvidas encontradas no edital em referencia estamos apresentando o presente 

questionamento como segue: 

1. De acordo com a resposta ao esclarecimentos n° 29 e 54 elaborada pela Comissão Especial de 

Licitação, estamos entendendo que quando se fala em a nova "AUGUMENTED CATGORIY 6", não 

estamos falando em norma existente e sim como o próprio nome diz DRAFT (ESBOÇO) para uma 

futura norma e ainda seus parâmetros são factíveis de mudanças, por isso que a ANATEL só 

homologa a comercialização do cabo com os parâmetros do cat.6 que existe norma aplicável, e não 

do "AUGUMENTED CATGORIY 6", o que esta escrito no Caderno de especificação é um produto 

especifico do fabricante Systimax e testado por ele como já foi dito em outros questionamentos. 

Quando menciona em vossa resposta em características "FISICAS" entendo que cada fabricante 

possui a sua e muitas vezes tem patentes destes parâmetros, por isso existe normas com parâmetros 

mínimos que tem de ser respeitadas por todos os fabricantes, pois estes parâmetros que estão sendo 

fornecido no caderno de especificação somente a Systmax atende integralmente estas características 

físicas. 

Compreendemos também que a solução de Cabeamento Estruturado que atendam os "padrões 

segurança, em obediência as Normas Técnicas Nacionais ou Internacionais, estabelecendo 

condições técnicas mínimas exigíveis, a fim de assegurar um bom desempenho, segurança na 

operação dos sistemas, economia, facilidade de manutenção, bem como flexibilidade de modificações 

futuras" conforme descrito na introdução e nos itens 6 e 12 do Caderno Técnico e parâmetros de 

performance estabelecidos pelas normas NBR-14703, ANSI/EIA/TIA 568 B.2.1 CAT.6, ISSO/IEC 

11801 CLASS E e CENELEC EN50173, poderão ser fornecidos os Cabos UTP CAT.6, Patch Panei 

CAT.6, Conector RJ-45 Fêmea CAT.6 e Patch Cords CAT.6, por serem produtos padrão de mercado 
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Tyco Electronics 
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e facilmente encontrado para reposição atendendo as normas existentes e não um Drafts (esboço). 

Está correto nosso entendimento? Favor esclarecer. 

2. De acordo com a resposta ao esclarecimentos n° 29 e 54 elaborada pela Comissão Especial de 

Licitação, estamos entendendo que na parte óptica que consta no Caderno Técnico nos item 6 e 12 

que abrange Cabos Ópticos, DIO, Patch Cord ópticos, Conectores ópticos e Pig Tall, podemos 

ofertado produtos similares que atendam as especificações das normas e parâmetros por ela 

estabelecida, não importando diâmetro de cabo, comprimento, marcação entre outros, pois quando 

menciona em vossa resposta em características "FISICAS" entendo que cada fabricante possui a sua 

e muitas vezes tem patentes destes parâmetros, por isso existe normas com parâmetros mínimos que 

tem de ser respeitadas por todos os fabricantes, pois os parâmetros que estão sendo fornecido no 

caderno de especificação somente a Systmax atende integralmente estas características físicas, desta 

forma pode-se substituir por produto similar que atenda a normas existentes. Está correto nosso 

entendimento? Favor esclarecer. 

Atenciosamente, 

Fernando Celso Gianello Feijão 
Networking Account Manager 
Wire&Cable - AMP Netconnect Solutions Division • 
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Tyco Electronics Corporation 
TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA 
RUA ADO BENATTI, 53 LAPA 
SÃO PAULO - SP CEP 05037-010 
FAX (11) 2103-6214 

www.tycoelectronics.conn / www.ampnetconnect.com   
Contatos Divisão Netconnect 
Simone srosochaetycoelectronics.com 	(11) 2103-6120 
Rosa rosa.diocienes@tycoelectronics.com  (11) 2103-6101 

SÃO PAULO, 29 DE AGOSTO DE 2007. 
WCB - 972 

À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

Att.: Comissão Especial de Licitação 
A/c.: Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Ref.: Concorrência N° 05/0007- Processo interno N° 265/2007 

Assunto: Questionamento CODEMIG 

Tendo em vista algumas dúvidas encontradas no edital em referencia estamos apresentando o presente 

questionamento como segue: 

1. De acordo com a resposta ao esclarecimentos n° 29 e 54 elaborada pela Comissão Especial de 

Licitação, estamos entendendo que quando se fala em a nova "AUGUMENTED CATGORIY 6", não 
estamos falando em norma existente e sim como o próprio nome diz DRAFT (ESBOÇO) para uma 

futura norma e ainda seus parâmetros são factíveis de mudanças, por isso que a ANATEL só 
homologa a comercialização do cabo com os parâmetros do cat.6 que existe norma aplicável, e não 

do "AUGUMENTED CATGORIY 6", o que esta escrito no Caderno de especificação é um produto 
especifico do fabricante Systimax e testado por ele como já foi dito em outros questionamentos. 
Quando menciona em vossa resposta em características "FISICAS" entendo que cada fabricante 
possui a sua e muitas vezes tem patentes destes parâmetros, por isso existe normas com parâmetros 
mínimos que tem de ser respeitadas por todos os fabricantes, pois estes parâmetros que estão sendo 

fornecido no caderno de especificação somente a Systmax atende integralmente estas características 

físicas. 
Compreendemos também que a solução de Cabeamento Estruturado que atendam os "padrões 

segurança, em obediência as Normas Técnicas Nacionais ou Internacionais, estabelecendo 

condições técnicas mínimas exigíveis, a fim de assegurar um bom desempenho, segurança na 

operação dos sistemas, economia, facilidade de manutenção, bem como flexibilidade de modificações 

futuras" conforme descrito na introdução e nos itens 6 e 12 do Caderno Técnico e parâmetros de 
performance estabelecidos pelas normas NBR-14703, ANSI/EIA/TIA 568 B.2.1 CAT.6, ISSO/IEC 

11801 CLASS E e CENELEC EN50173, poderão ser fornecidos os Cabos UTP CAT.6, Patch Panei 

CAT.6, Conector RJ-45 Fêmea CAT.6 •e Patch Cords CAT.6, por serem produtos padrão de mercado 
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e facilmente encontrado para reposição atendendo as normas existentes e não um Drafts (esboço). 

Está correto nosso entendimento? Favor esclarecer. 

2. De acordo com a resposta ao esclarecimentos n° 29 e 54 elaborada pela Comissão Especial de 
Licitação, estamos entendendo que na parte óptica que consta no Caderno Técnico nos item 6 e 12 
que abrange Cabos ópticos, DIO, Patch Corei ópticos, Conectores ópticos e Pig Tail, podemos 

ofertado produtos similares que atendam as especificações das normas e parâmetros por ela 
estabelecida, não importando diâmetro de cabo, comprimento, marcação entre outros, pois quando 

menciona em vossa resposta em características "FISICAS" entendo que cada fabricante possui a sua 
e muitas vezes tem patentes destes parâmetros, por isso existe normas com parâmetros mínimos que 
tem de ser respeitadas por todos os fabricantes, pois os parâmetros que estão sendo fornecido no 
caderno de especificação somente a Systmax atende integralmente estas características físicas, desta 

forma pode-se substituir por produto similar que atenda a normas existentes. Está correto nosso 

entendimento? Favor esclarecer. 

Atenciosamente, 

Fernando Celso Gianello Feijão 	 1 1 
Networking Account Manager 	 1 1 
VVire&Cable - AMP Netconnect Solutions Division • 
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Suely lzabel Correa Lima 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: quarta-feira, 29 de agosto de 2007 11:56 
Para: 	Suely Izabel Correa Lima 

Assunto: 	ENC: CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - ESCLARECIMENTO 03 até 07 

De: Liliane Costal Farias [mailto:Icfarias@construcap.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 29 de agosto de 2007 11:25 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Cc: Edson Conde; 'Ação Plânejamento'; Luigi Pedroli; Helena Aparecida Vieira Loureiro; 'ca.colzi@uol.com.br; 
Dalva Aparecida Grolla; Andre Antunes Da Silva 
Assunto: CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - ESCLARECIMENTO 03 até 07 

Muito obrigada, 

Liliane Costal Farias 
Setor de Orçamentos 
E-mail: Icfarias@construcap.com.br  
Fone: 011 - 3017-80-19 / Fax: 3017-80-29 
www.construcap.com.br  
intranet.construcap.com.br/orcamento  

Obs.: Por favor, confirmar recebimento. 

De: Liliane Costal Farias 
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2007 11:43 
Para: 'cpel@codernig.com.br  
Cc: Edson Conde; 'Ação Planejamento'; Luigi Pedroli; Helena Aparecida Vieira Loureiro; Regina Celia Gaia; 
'ca.colzi@uol.com.br' 
Assunto: RES: CODEMIG - CENTRO ADMINISTRATIVO - MG - ESCLARECIMENTO 03 até 07 

À 
CODEMIG — CIA DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
Rua dos Aimorés, 1697— Bairro de Lourdes — Belo Horizonte/MG 

Att. 	Comissão Especial de Licitação 
Fax: (31) 3273-13-31 
E-mail: cpel@codemig.com.br  

Projeto: Implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Até a presente data não recebemos as respostas dos esclarecimentos enviados: 

• N° 03 e 04 — 22/08/07. 

• N° 05 — 23/08/07. 

• N° 06 e 07 — 24/08/07. 

29/8/2007 



• 
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Page 2 of 2 

Solicitamos um retorno urgente, pois estes esclarecimentos são de fundamental importância para 
finalização da proposta, tendo em vista a entrega programada para dia 03/09/07. 

Muito obrigada, 

Liliane Costal Farias 
Setor de Orçamentos 
E-mail: icfarias@construcap.com.br  
Fone: 011 - 3017-80-19 / Fax: 3017-80-29 
www.construcap.com.br  
intranet.construcap.com.br/orcamento  

Obs.: Por favor, confirmar recebimento. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcaid 

29/8/2007 
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De: Marcelo Eduardo de Araújo 
Enviado em: sexta-feira, 24 de agosto de 2007 14:34 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: Esclarecimento da CONCORRÊNCIA 05/07 e Arquivos Técnicos 
Esclarecimento CONCORRÊNCIA 05/07 e Arquivo Técnico. 

Favor enviar resposta de confirmação  de recebimento 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 
http://200.202.203.126/camg/bhcamg2.zip  

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

file://D:\Meus Documentos\CENTRO ADMINISTRATIVO\CONCORRENCIA 05.0... 12/12/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:05 

Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no hnk abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/pregao/ARQUIVOS  ESCLARECIMENTOS-28-08-0721p 

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

5/9/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: ENC: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

410 http://200.202.203.126/preqao/ARQUIVOS  ESCLARECIMENTOS-28-08-07 '  

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

3/9/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comigitom.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de ávbsto de 2007 18:10 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT57172.txt (391 Esclarecimentos e 
Arquivos Téc... 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. 

vneves@acciona.com.br  

c5o 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:07 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

rB 
ATT57120.txt (397 Esclarecimentos e 

B) 	Arquivos Téc... 
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  

C_25-"CLe._ 

• 

1 
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CPEL@codemig.com.br  escreve: 
>Assunto: Esclarecimentos e Arquivos 

Mai 
111, >Senhor(es) 

>Favor 

>Clique no link 
>arquivo 
>técnico: 

> Link pra 

>http://200.202.203.126/pregao/ARQUIVOS  ESCLARECIMENT0S-28-08-07.zip 
><http://200.202.203.126/pregao/ARQUIVO-ã  ESCLARECIMENTOS-28-08-07.zip> 

enviar resposta de 

download 

Licitante(s) 

abaixo para 

dos arquivos: 

confirmação de recebimento. 

baixar o arquivo 

Técnicos 

COM esclarecimentos e 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Rosa A. Dias Santos [rosadias@alicerce.com.br] 
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 07:33 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Re: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Acusamos o recebimento dos esclarecimentos e arquivos técnicos, 

At c, 

Rosa A.D. dos Santos 
ALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA. 
TEL: 2105.9765 - FAX: 2105.9750 

010>Comissão Especial de Licitação 

>Tel.: (31) 3213-8930 

>Fax.: (31) 3273-1331 

>E-mail: cpel@codemig.com.br  

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 3 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:06 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

AT137041.bct (397 Esclarecimentos e 
Arquivos Téc... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

cezarjunior@andar.com.br  

\--\c\O, 

• 

• 

1 



• 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Cezar Junior [cezarjunior©andar.com.br] 

Enviado em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:11 

Para: 	CPEL •- Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/08/2007 18:04 

foi lida em 31/08/2007 18:10. 

3/9/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	

tif 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:06 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

      

ATT57032.ba (397 Esclarecimenhos e 
Arquivos Téc... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

  

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

helio@avalladares.com.br  

ççç\e \ic),\\c_àvc_s 

• 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:08 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

      

ATT57080.txt (405 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Téc... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

  

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

vendasbh@officebrasil.com.br  

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 vendasbh@officebrasil.com.bf 	, 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:26 
Assunto: 	 Retum Receipt (displayed) - Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 	vendasbh@officebrasil.com.br  
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	31/8/2007 18:05 

foi lida em 3/9/2007 08:26. 

• 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:11 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

o 

   

   

   

ATT57303.bct (397 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Téc... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

ackel@araguaiaeng.com.br  

1 



• 

O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:31 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

      

ATT61316.txt (667 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Téc... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

   

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

concorrencia@grupoarg.com.br  
celso@grupoarg.com.br  
leonardo.jesus@grupoarg.com.br  

• 

1 



• 

40 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
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De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:07 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1T57107.txt (385 Esclarecimentos e 
Arquivos Téc... 

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. 

arvek@arvek.com.br  

e 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Márcio Santiago [marcio@atrium.srv.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:06 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT58840.txt(444 
6) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:04 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 08:05 

e 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:11 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

El 
ATT57285.txt (541 Esclarecimentos e 

B) 	Arquivos Téc... 
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. 

daniel.lopes@arcelor.com.br  
kelly.anacleto@arcelor.com.br  

6 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Kelly Cristina Oliveira Anacleto [kelly.anacleto@arcelor.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:30 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 	kelly.anacleto©arcelor.com.br  
Assunto: 

foi lida em 3/9/2007 08:30. 

• 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 10 

De: 	 Daniel Lopes Garcia [daniellopes@arcelor.com.bil 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sábado, 1 de setembro de 2007 01:05 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 	daniel.lopes@arcelor.com.br  
Assunto: 

foi lida em 1/9/2007 01:05. 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:09 
CPEL •- Comissão Permanente de Licitação - CODEMid 
Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT57190.txt (401 Esdarecimentos e 
B) 	Arquivos Téc... 

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. 

fabio.magalhats@brw.com.br  

• 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Mail Delivery Subsystem [MAILER-DAEMON@vsnet.com.br] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:09 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery notification (success) 

      

      

      

      

A1T57312.ba (426 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Téc... 

The original message was received at Fri, 31 Aug 2007 18:09:00 

-0300 

   

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

• 

1 



• 

O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 93 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:06 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

Ei 
ATT57050.bd (391 Esclarecimentos e 

B) 	Arquivos Téc... 
This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

geraldo@camter.com.br  

,r-k) _5 B  

• 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 altair.silva@cariocaengenharia.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:07 
Assunto: 	 Entregue: Retum receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	31/8/2007 18:05 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

altair.silva©cariocaengenharia.com.br  em 31/8/2007 18:10 

,.C._,c),5_•\ c:2)=x.  C\----N  k"."' 	 . 5 

• 

1 



41 

O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Altair Fortes Silva [altair.silva@cariocaengenharia.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:43 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT59288.bd  (559 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 31/08/07 18:04 

foi lida em 03/09/07 08:43. 

• 

• 

1 



II 

O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 cened [cenedltda@teffa.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 10:46 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

A1T60801.tat (444 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:04 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 10:45 

• 

1 



1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:05 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

o  
A1T57059.td (393 Esclarecimentos e 

B) 	Arquivos Téc... 
This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

cenedltda@terra.com.br  

• 

1 



• 

O 



Í(o, CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:13 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1T57419.txt (395 Esclarecimentos e 
El) 	Arquimmi-éc.. 

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. 

corbacho@cetenco.com.br  

5 

1 



• 

e 



] 

ATT57098.tat (405 Esclarecimentos e 
8) 
	

Arquivos Téc... 
This is an automatically generated Delivery Status 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:07 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 •Delivery Status Notification (Relay) 

Notification. 

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

comercial@cetestminas.com.br  

e 5  

• 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Comercial [comercial@cetestminas.com.bil 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:42 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

 

ATT59307.td(444 
El) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:04 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 08:41 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:06 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

7... 
=,, 

..... ..] 

ATI-57129.bt(401 Esd~rneaWse 
B) 	AmuhrosTéc.. 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

cima@cimaengenharia.com.br  

\ 2- 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 dagoivan@clemar.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:12 
Assunto: 	 Entregue: Retum receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	31/8/2007 18:05 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

dagoivan@clemar.com.br  em 31/8/2007 18:13 

• 

9 

• 

1 



• 

• 



19 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 dagoberto.demar@netian.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:12 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esdarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	31/8/2007 18:05 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

dagoberto.demar@netlan.com.br  em 31/8/2007 18:13 

1 



• 

III 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Iara M. H. Vianna [iara@clemar.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:36 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Acusamos o recebimento da mesma. 

Atenciosamente 

CLEMAR ENGENHARIA LTOA 
Iara Mazzini Horn Vianna 
Fone: (48) 3331-3046 
Fax: (48) 3331-3084 
E-mail: iara@clemar.com.br   
Skype: iara-clemar 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  

Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:05 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Clique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http:11200.202.203.126/pregaolARQUIVOS ESCLARECIMENTOS-28-08-O?.zip 

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

3/9/2007 





Page 1 of 1 

.0) 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Comine Construtora Mineira Ltda (comine©uolcom.br] 
Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:39 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

— Original Message -- 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  
To: undisclosed-recipients:  
Sent: Friday, August 31, 2007 6:04 PM 
Subject: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/preqao/ARQUIVOS  ESCLARECIMENTOS-28-08-07.zip 

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

Internai Virus Database is out-of-date. 
Checked by AVO Free Edition. 
Version: 7.5.484 / Virus Database: 269.11.19/956 - Release Date: 16/8/2007 09:48 

3/9/2007 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

çkJ 
A1T57434.txt (383 

B) 

    

    

Esclarecimentos e 
Arquivos Téc... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

comine@uol.com.br  

• 

• 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:11 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT57223.ixt (389 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Téc... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

marcos@concic.com.br  

1 



4, 

e 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

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

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:44 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:04 

foi lida em 2/9/2007 16:25. 

• C.- Ç)e,c--N-: 
	

Lcc 

3/9/2007 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:08 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT57141.txt (397 Esclarecimentos e 
B) 	Aimdmml-éc_ 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

projetos@concreto.com.br  

• 

• 



• 

e 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Engenharia - Consbem tengenharia@consbem.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 10:30 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/08/2007 18:04 

foi lida em 03/09/2007 10:29. 

, Lk ci,Q._ 
• 

3/9/2007 



11 

4I, 



O 

A1T57208.txt (399 Esclarecimentos e 
B) 
	

Arquivos Téc... 
This is an automatically generated Delivery Status 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:09 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

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@consbem.com.br  

• 

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 021 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:08 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT57089.1xt (671 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Téc... 

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  

C___(::N--,s5,_<-_,ç_c)e.5 	 • 

• 

e 

1 



• 

• 

_ 



 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

De: 	 001.comercial [001.comercial©constran.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 09:35 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

 

 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:04 

 

foi lida em 3/9/2007 09:34. 

 

3/9/2007 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Shirley [shirley@construbase.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:28 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

A1T59066.bR (527 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 31/8/2007 18:04 

foi lida em 3/9/2007 08:28. 

• 

• 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Icfarias@construcap.com.br; dalva@construcap.com.br  

Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:11 
Assunto: 	 Entregue: Delivered: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 	Undisclosed recipients 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	31/8/2007 18:05 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Icfarias@construcap.com.br  em 31/8/2007 18:12 
dalva@construcap.com.br  em 31/8/2007 18:12 

• 
- 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Liliane Costa! Farias [Icfarias©construcap.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:58 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 
	Icfarias@construcap.com.br  

Assunto: 

foi lida em 31/8/2007 18:58. 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 .Zg 

De: 	 Dalva Aparecida Grolla [dalva@construcap.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sábado, 1 de setembro de 2007 10:01 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 	dalva@construcap.com.br  
Assunto: 

foi lida em 1/9/2007 10:01. 

1 



1 

O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:06 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

El 
ATI-57023.txt (421 Esdarecimentos e 

B) 	Arquivos Téc... 
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 



1 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Mario Sergio Mafra Guedes [mario.guedes@agnet.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:35 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

 

Sua mensagem 

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

foi lida em 319/2007 11:35. 

• 

• 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:09 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT57199.1xt (399 Esclarecimentos e 
Arquivos Téc... 

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  

• 

• 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Sergio Alongi - Ápia [sergio@grupoapia.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 09:36 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT60310.td (444 
B) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 31/08/2007 18:06 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
03/09/2007 09:35 

• 
o 

• 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:13 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

A1T57368txt (389 Esclarecimentos e 
13) 	Arquivos Té... 

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. 

aterpa@aterpa.com.br  

• 

• 



li 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:12 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

     

     

     

ATT57330.1xt (389 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

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  

• 
 	J\J\ .\\ c)  5 •n 

• 

31 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G  

De: 	 Ovania Avelar de Paula Morais [omorais@cbmsa.com.br] 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 20:18 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 	omorais©cbmsa.com.br  
Assunto: 

foi lida em 31/8/2007 20:18. 

• 

• 

31 

1 



• 

O 



Page 1 of 1 

• 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 3\ 

De: 	Ovania Avelar de Paula Morais [omorais©cbmsa.com.br] 

Enviado em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 20:19 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Prezados Senhores: 

Confirmamos o recebimento dos esclarecimentos em anexo a este e-mail. 

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: omoraisPcbmsa.com.br   

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL©codemig.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:06 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Clique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/pregao/ARQUIVOS  ESCLARECIMENTOS-28-08-07.zip 

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

3/9/2007 



• 

111 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:13 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

3°9-- 

 

       

       

       

       

       

A1T57389.bct (509 
B) 

Esclarecimentos e 
Arquivos Té... 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. 

mcosta@beter.com.br  
ngonzaga@beter.com.br  

• 

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Nelio de Araujo Gonzaga [ngonzaga@beter.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 07:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

 

ATT58695.txt (444 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 31/08/07 18:06 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
03/09/07 07:38 

• 



• 

o 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Nelio de Araujo Gonzaga [ngonzaga@beter.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 07:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

o 
ATT58695.txt (444 

13) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 31/08/07 18:06 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
03/09/07 07:38 

• 



1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Solange Silva - Comercial/SE [solange@celi.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:09 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

33 

 

Sua mensagem 

Para: 
	solange@celi.com.br  

Assunto: 

foi lida em 3/9/2007 12:09. 

• 



• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Ana Brito - Comercial/SE; Solange Silva - Comercial/SE 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Assunto: 	 Entregue: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	3/9/2007 11:56 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Ana Brito - Comercial/SE em 3/9/2007 12:03 
Solange Silva - Comercial/SE em 3/9/2007 12:03 

e, 
.44611,,  

r)oçt- 
1 



o 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
3e( 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Jane lia ne@cinzel.com] 
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:15 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT58886.txt(444 
13) 

Esta é uma 
<undisclosed-recipients 

confirmação de recebimento do email que você enviou para 
:> em 31/8/2007 18:06 

Esta confirmação verifi 
3/9/2007 08:14 

ca se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 

6 

e 

1 



e 



A1T57241.txt (379 Esclarecimentos e 
B) 
	

AmdvosTé." 
This is an automatically generated Delivery Status 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 39 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:11 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

Notification. 

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

jane@cinzel.com  

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 tecnico@cowan.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:12 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	31/8/2007 18:06 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

tecnico@cowan.com.br  em 31/8/2007 18:13 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Sandra Till - CVP [sandra@cvpsa.com.br] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 •Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT57354.1DR (444 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:06 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 

31/8/2007 1T:13 

1 



• 

II 



3  ..:_ , 
A1T57474.txt (393 Esdarecimentos e 

B) This is an automatically generated Delivery Status Amdm6T6" 

(51- CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

Notification. 

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

emccamp@emccamp.com.br  

C> E z 

Lt14,0;) 1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:12 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

      

ATT57342.txt (413 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

arodrigues@ferreiraguedes.com.br  

• 

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:11 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

37 

 

      

      

      

      

      

ATT57250.bct (381 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

paulos@lider.com  

1. 



• 

e 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Construtora Mello Azevedo S/A [melloazevedo@melloazevedo.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:03 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 	melloazevedo®melloazevedo.com.br  
Assunto: 

foi lida em 3/9/2007 08:03. 

• 	 c, e 

• 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATI-57401.1xt (383 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

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  

Lfl 

• 

1. 



• 



Page 1 of 1 

11 9-) 
•CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Elias Bichara Costa [elias.costa@oas.comi 

Enviado em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 19:18 

•Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Recebida a mensagem em referência. 

Elias Bichara Costa 
Líder Operacional MG/ES 
Construtora OAS Ltd. 
(31)3226-2400 
(31)9957-3535 

• De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 31. de agosto de 2007 18:06 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/pregao/ARQU  I VOS ESCLARECI MENTOS-28-08-07.zi p 

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

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

3/9/2007 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Elias Bichara Costa telias.costa@oas.com] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 19:16 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 	elias.costa©oas.com  
Assunto: 

foi lida em 31/8/2007 19:16. 

C.) 
1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 43 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:57 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

ATT61429.txt (395 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

edson@passarelli.com.br  

• 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:01 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

El 
ATT61782.txt (397 Esclarecimentos e 

B) 	Arquivos Té... 
This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

comprasbh@pavisan.com.br  

1 



• 



Page 1 of 1 

LtS 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Antonio de Oliveira Alvim [alvim@queirozgalvao.com] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 10:28 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Confirmamos o recebimento dos Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Construtora Queiroz Gaivão 

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 la ley. 
Estas informaciones no pueden ser divulgadas sin previa autorización escrita. Si usted no es el destinatário de este mensaje o 
el responsable para su entrega, bérrelo inmediatamente y avise ai remitente, respondiendo a este mensaje. Alertamos que 
este mensaje transitá poria red pública de comunicacián, 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 contenta 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. 

s.n 

3/9/2007 



• 

O 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

	 [c< 
De: 	Antonio de Oliveira Alvim [alvim@queirozgalvao.com] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 10:20 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Return Receipt 
Your 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
document: 
was 	alvim@queirozgalvao.com  
received 
by: 
at: 	03/09/2007 10:18:59 

3/9/2007 



• 

o 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:14 
Para: 	 CPEL •- Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

- 
ATT57456.bct (417 Esclarecimentos e 

Arquivos Té... 
This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

construtorarv@construtorarv.com.br  

v 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Terrayama [terrayama@terrayama.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 10:47 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT60798.txt (444 
6) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:06 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 10:47 

• 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:12 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

     

     

     

ATT57320.bd (401 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

terrayama@terrayama.com.br  

1 



• 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of I 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	

Lig 

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

Enviado em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:39 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Eschucx.,imentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:06 

foi lida em 31/8/2007 18:38. 

CC) 	
o 

3/9/2007 



• 

• 

_ 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:09 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

C:1  
AlT57181.1xt (415 

    

    

Esclarecimentos e 
Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

donizete.domingues@contern.com.br  

1 
	

Mgf., 



• 

O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:58 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

      

ATI-61440.1;d (395 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

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  

5c). 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 (50 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Eliana Siqueira; Daniel Oliveira; Wesley Jonas 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:13 
Assunto: 	 Entregue: Delivery Status Notification (Success) 

Sua mensagem 

Para: 	eliana©cpdtecnologia.com.br; daniel@cpdtecnologia.com.br; wesley@cpdtecnologia.com.br  

Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Eliana Siqueira em 31/8/2007 18:14 
Daniel Oliveira em 31/8/2007 18:14 
Wozsley Jonas em 31/8/2007 18:14 

C_PO 



• 

• 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Wesley Jonas kesley@cpdtecnologia.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:13 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Recebemos o questionamento em referência. 

Abs 

Wesley Jonas 
Auxiliar Administrativo I CPD Tecnologia 
Fone: 31 3237 3000 l Fax: 31 3237 3030 
westey@codtecnologia.com.br  
www.codtecnoloclia.com.br   

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [maitto:CPEL@code_mig.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:06 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

htto://200.202.203.126/pregao/ARQUIVOS ESCLARECIMENTOS-28-08-07.zip  

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

3/9/2007 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

      

ATT61690.1xt (385 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

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. 

crasa01@uol.com.br  

CR 	 • 

1 



IP 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 CRASA [crasa01@uol.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:19 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

rEI 
ATT58877.bct (444 

13) 
Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:06 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 08:18 

1 



O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 eduardo.casasanta [eduardo.casasanta@uol.com.br] 
Enviado em: 	 domingo, 2 de setembro de 2007 12:02 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: [?? Probable Spam] Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT58622.bd  (502 
B) 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: 31/8/2007 18:06 

foi lida em 2/9/2007 12:01. 



41 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:11 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT57294.txt (393 Esdamdmentos e 
B) 	Arquivos 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

renata@diedromg.com.br  

• 

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:59 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT61164.txt (389 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

dovale.eng@gmail.com  

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:13 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 •Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

A1T57377.1xt (393 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

anderson@ecopav.com.br  

PG\A 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Ecoplan [ecoplan.bhe@teffa.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:53 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT59395.txt(444 
13) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:06 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 08:53 

1 



11 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:11 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

       

       

       

       

       

ATT57259.txt (641 Esdarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

cvpsa@terra.com.br  
orc.emccamp@terra.com.br  
ecoplan.bhe@terra.com.br  

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Wellington Cristiano da Fonseca [wfonseca@egesa.com.br] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:28 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 	wfonseca@egesa.com.br  
Assunto: 

foi lida em 31/8/2007 18:28. 

• 

• 

1 



• 

e 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Wellington Cristiano da Fonseca 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:14 
Assunto: 	 Entregue: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	31/8/2007 18:06 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Wellington Cristiano da Fonseca em 31/8/2007 18:13 

1 





COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL CONCORRENCIA 05.07 	Page 1 of 2 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Sergio Montezuma (sergiom@eit.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 09:23 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: RES: COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL CONCORRENCIA 05.07 

Confirmo recebimento.Solicito avisar quando da publicação das alterações do edital. 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 08:59 
Assunto: COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL CONCORRENCIA 05.07 

Senhor(es) Licitante(s) 

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 

Concorrência 05/07 

Processo Interno 265/07 

Comunicamos a todos os interessados que as datas do recebimento dos envelopes de 
Habilitação e Proposta de Preços e da abertura da Concorrência 05/2007 foram adiadas, 
conforme publicação no jornal Minas Gerais e O Tempo do dia 31.08.07, nos seguintes 
termos: 

"REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA 05/2007 

PROCESSO INTERNO 265/2007 

MODALIDADE - MENOR PREÇO 

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG, através da 
Comissão Especial de Licitação, torna público o adiamento da abertura do processo 
licitatório CONCORRÊNCIA 05/07 destinado à contratação, em regime de empreitada por 
preço global, da execução das obras e serviç,os de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do 
Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos até as 10 horas do dia 
13 de setembro de 2007, na portaria da CODEMIG, no endereço mencionado e a sessão 
pública de abertura do processo será realizada às 10 horas do dia 17 de setembro de 
2007. 

Ficam mantidas inalteradas as demais disposições editalícias e dos esclarecimentos jla 
prestados, especialmente os prazos de pedido de esclarecimento encerrado em 29.0E1.07 
(item 1.8) e de prestação de garantia de proposta (item 1.6) que se encerra em 31.08.97 

3/9/2007 
É-  (""`'s1S 3's-• 	 e),\ 	 5 c_c„.  s 



• 

• 



COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL CONCORRENCIA 05.07 	Page 2 of 2 

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO" 

Atenciosamente, 

E Imagem (metarquivo) 

SUELY IZABEL CORREA LIMA 

011, Presidente 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: ppel@codemig.com.br  

P 
3/9/2007 
	

C7C1) 



• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

	 Sg 
De: 	Sergio Montezuma [sergiom@eit.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 09:23 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Confirmo recebimento 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  

Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:06 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http:11200.202.203.126/pregao/ARQUIVOS ESCLARECIMENTOS-28-08-Q7.zio 

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

3/9/2007 





Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Hernani Ginja [hernaniginjaegmail.com] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 07:49 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Acusamos o recebimento 
Hemaniginja 

Em 31/08/07, CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
<CPEL@codemig.com.br> escreveu: 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/pregao/ARQUIVOS  ESCLARECIMENTOS-28-08-07.z1p 

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

3/9/2007 



O 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:11 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT57232.bt (385 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 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. 

sergiom@eit.com.br  

1 



• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Postmaster@embratelcom.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:56 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 DELI VERY FAILURE: Enhanced Mail System Status Code (RFC1893): 2.0.0 

ATT61720.td  (483 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

Your message 

Subject: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

was not delivered to: 

postmaster@embratel.com.br  

because: 

010 
Enhanced Mail System Status Code (RFC1893): 2.0.0 

G   

1 



• 

e 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

 

  

De: 	 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@Pitfall.seven.com.br] 

Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:15 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Successful Mail Delivery Report 

 

  

'.-.- 0 

  

    

    

    

     

Delivery reporttxt 	Message 
(631 13) 	Headers.txt (1 KB) 

This is the mau l system at host pitfall.seven.com.br. 

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

The mau l system 

<emucci@empa.com.br>: delivery via clamav: delivered via clamav service 

, 

• 

• 

1 



1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Eduardo Mucci [emucci@empa.com.br] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT58683.td(444 
B) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 31/08/2007 18:06 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
31/08/2007 18:40 

• 

• 



• 

1/ 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@hermes.emsa.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:01 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Successful Mail Delivery Report 

_ ,3  .:::: 3 
Ddiveryreportld 	Message 

(628B) 	Headerstd(20) 
This is the mau l system at host hermes.emsa.com.br. 

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

The mau l system 

<leonardo@emsa.com.br>: delivery via virtual: delivered to maildir 

. 	 \Acincx-_à2n 5 6P 

61 

1 



• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@hermes.emsa.com.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:01 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Successful Mail Delivery Report 

 

3 

 

  

  

Delivery reportiat 	Message 
(628 B) 	Headers.bd  (2 KB) 

This is the mau l system at host hermes.emsa.com.br
. 

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the 
message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise 

you may still receive notifications of mau l delivery errors from other systems. 

The mau l system 

<leonardo@emsa.com.br>: delivery via virtual: delivered to maildir 

6( 

• 

1 



1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:10 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

      

      

      

      

ATT57163.txt (409 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

silmara@emtelengenharia.com.br  

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:10 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

     

     

     

ATT57271.txt (399 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

encalso.sp@encalso.com.br  

) 

63 
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Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

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

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 07:06 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: "undisclosed-recipients:" encalso.com.br  
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/08/2007 18:06 

foi lida em 03/09/2007 07:06. 

3/9/2007 



1 

• 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	ENEL [enel@veloxmail.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 09:01 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: undiselosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/08/2007 18:06 

foi lida em 03/09/2007 09:00. 

• 

3/9/2007 



• 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	ENEL [enel@veloxmail.com.br] 
Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 09:01 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/08/2007 18:06 

foi lida em 03/09/2007 09:00. 

3/9/2007 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

	 66 
De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 enerconsult@enerconsult.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	3/9/2007 11:56 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

enerconsult@enerconsult.com.br  em 3/9/2007 11:58 

1 



IP 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

  

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 engeform@engeform.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:13 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	31/8/2007 18:06 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

engeform@engeform.com.br  em 31/8/2007 18:08 

• LA-do. 

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 breno(engeset.com.br  
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:51 
Assunto: 	 Confirmacao de leitura (exibida) - Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 	undisclosed-recipients 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	31/8/2007 18:06 

foi lida em 31/8/2007 18:51. 



• 

111 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 paulo@enterpa.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:12 
Assunto: 	 Entregue: Retum receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	31/8/2007 18:06 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

paulo@enterpa.com.br  em 31/8/2007 17:59 

1 



111 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:59 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

ATT61518.txt (401 Esclarecimentos e 
B) 	Are!~ Té... This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

mariaamelia@estacon . com. br 

 

1 





Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Eduardo de Barros Gomes [eduardo@experti.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 10:23 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31-08-2007 18:07 

foi lida em 03-09-2007 10:22. 

3/9/2007 



e 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmasterQcomig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

:::::.--,---- O El 
ATT57513..txt (393 Esclarecimentos e 

B) 	Arquivos Téc... 
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@experti.com.br  

• 

• 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 extracom [extracom@extracomminerais.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:01 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

EI 
A1T61614.bt (444 

B) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 03/09/2007 11:56 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
03/09/2007 12:00 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 extracom@e)dracomminerais.com.br, diana@extracomminerais.com.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:58 
Assunto: 	 Entregue: NOTICE: mai delivery status. 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclaredmentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	3/9/2007 11:56 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

extracom@extracomminerais.com.br  em 3/9/2007 12:00 
diana@extracomminerais.com.br  em 3/9/2007 12:00 

• 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

  

De: 	 extracom [extracom@extracomminerais.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:01 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT61614.td (444 
13) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 03/09/2007 11:56 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
03/09/2007 12:00 

• 

• 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:59 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT61482.txt (399 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

paulo@facilitybond.com.br  

1 



• 



4-1/1  CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 extracom [ffidracom@extracomminerais.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:01 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT61614.ba (444 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 03/09/2007 11:56 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
03/09/2007 12:00 

1 



• 

O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

	 fi 
De: 	 Leo Max Pinheiro Evangelista [leo.pinheiro@fidens.com.br] 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:16 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 
	leo.pinheiro@fidens.com.br  

Assunto: 

foi lida em 31/8/2007 18:16. 

• 

• 

1. 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Marco Tulio Candido Barbosa; Leo Max Pinheiro Evangelista 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:15 
Assunto: 	 Entregue: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	31/8/2007 18:08 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Marco Tulio Candido Barbosa em 31/8/2007 18:16 
Leo Max Pinheiro Evangelista em 31/8/2007 18:16 

• 

• 

1 



• 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Leo Max Pinheiro Evangelista [leo.pinheiro@fidens.com.bil 

Enviado em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:37 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Confirmo recebimento do esclarecimento referenciado. 

Obrigado 

Léo Max Pinheiro Evangelista 
Departamento Técnico 
FIDENS ENGENHARIA SA 
leo.pinheiro@fidens.com.br  
31-2121 0223 - 31-9807 4887 
Fax :31-2121 0213 

Mensagem original 	 
De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL©codemig.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:08 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

httu://200.202.203.126/preuao/ARQUIVOS ESCLARECIMENTOS-28-08-07 .zip 

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

3/9/2007 



• Jr"•::",,..„V!, C: ri 

“-!1 

• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

 

De: 	 Marco Tulio Candido Barbosa [marco.barbosa@fidens.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:18 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

 

Sua mensagem 

  

Para: 	marco.barbosa©fidens.com.br  
Assunto: 

foi lida em 3/9/2007 08:18. 

• 

1 



e 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Carlos Renato Cândido [carlos@furukawa.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:23 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Re: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

45' 

 

Prezados, 

Ok; recebido. 

Carlos - Furukawa 

>>> CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
>>> <CPEL@codemig.com.br> 09/03/07 11:56 am >» 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

010 Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Clique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/pregao/ARQUIV0S  ESCLARECIMENTOS-28-08-07.zip 
<http://200.202.203.126/pregao/ARQUIVa_ESCLARECIMENTOS-28-08-07.zip>  

Comissão Especial de Licitação 

Tel.: (31) 3213-8930 

Fax.: (31) 3273-1331 

E-mail: cpel@codemig.com.br  

1 



• 

O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Mailer-Daemon@ctb_fisa5.furukawa.c0m.br 
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:59 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Return Receipt 

El 	E 
ATT61617.1)ct (438 ATT61618.txt (2 

B) 	 KB) 
The original message was received 

-0300 from mai14.furukawa.com.br(mai14int.furukawa.c0m.br  

--- The following addresses had successful delivery 
carlos@furukawa.com.br  (successfully delivered to mailbox) 

at Mon, 03 Sep 2007 11:57:53 
[10.41.100.121) 

notifications 

• 

• 

1 



1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 •Delivery Status Notification (Relay) 

 

      

      

      

      

ATT57492.txt (395 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Téc... 

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. 

rcaillaux@galvao.com.br  

v6-O 

• 

1 



11,  

Ó 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Magno Gennari Mariano - GCE [magno@gce.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 09:40 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Uda: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:07 

foi lida em 3/9/2007 09:38. 

3/9/2007 





Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Marlene GCE [marlene@gce.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:08 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:07 

foi lida em 3/9/2007 08:07. 

3/9/2007 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:05 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

      

      

ATT61799.txt (375 
B) 

Esclarecimentos e 
Arquivos Té... This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

gdk@gdksa.com  

• 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:59 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

5:1 
ATT61527.txt (567 

B) 

    

    

Esclarecimentos e 
Arquivos Té... This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

comercial@gempengenharia.com.br  
guilherme.rorato@gempengenharia.com.br  

(=-1€nr-v-NQ CJ-Nj 
	 e- 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 GPO [gpomercantil@uolcom.bil 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 09:36 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT60295.txt (944 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:07 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 09:35 

• 



• 

ll 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:59 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

       

       

       

       

ATT61545.ba (385 
B) 

Esclarecimentos e 
Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

fbn@grebler.com.br  

• 



• 

41 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

• 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Sergio - Hap [sergio@hapengenharia.com.br) 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 09:37 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:07 

foi lida em 3/9/2007 09:36. 

3/9/2007 



I 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

S73 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Concorrencia [concorrencia@hfc.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 10:38 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:07 

foi lida em 3/9/2007 10:38. 

3/9/2007 



- 

• 

• 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	concorrencia [concorrencia@hfc.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:18 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:07 

foi lida em 3/9/2007 08:17. 

3/9/2007 



1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

3  ...: 
,... 

ATT57465.txt (401 Bwiaredmeriims e 
B) 	Arquivos Téc... 

Notification. 

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

eduardo.solari@ivai.com.br  

C-9\c1),z-ic:xs 	. R 

• 

This is an automatically generated Delivery Status 

1 



• 

• 



Lida: {Possivel Fraude?) Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Eduardo Moises Alfaro Solari [eduardo.solari@ivai.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 07:44 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: {Possivel Fraude?} Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: {Possivel Fraude?} Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:07 

foi lida em 3/9/2007 07:43. 

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

• 

3/9/2007 



• 

O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:59 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

.1'_".,...  ..1 

ATT61536.txt (397 Esdarecimenins e 
B) 	Arquivos Té... 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. 

jam@jamengenharia.com.br  

• 
cs. 

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:59 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação •- CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT61500.ixt (901 Esclarecimentos e 
13) 	~vos Té.- 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

isabelcristina@leme.com.br  

1 



e 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Isabel psabelcristinaglerne.com.brI 
Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:19 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 9/3/aaaa 11:56 

foi lida em 9/3/aaaa 12:18. 

3/9/2007 



o 

e 

I 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Rogerio - Mac Engenharia [rogeriosouza@maceng.com.bil 

Enviado em: sábado, 1 de setembro de 2007 12:07 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Cc: recipient list not shown: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:07 

foi lida em 31/8/2007 18:34. 

\P\ 

3/9/2007 



• 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Marcelo Barbosa Abreu [abreu@mascarenhas.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:46 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:07 

foi lida em 3/9/2007 08:45. 

C:yr 

3/9/2007 



e 

110 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

mbr [mbr@mascarenhas.com.bil 
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:36 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

A1T59201.bt(444 
13) 

Esta é uma 
<undisclosed-recipients 

confirmação de recebimento do email que você enviou para 
:> em 31/8/2007 18:07 

Esta confirmação verifi 
3/9/2007 08:36 

ca se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 

• 

1 



• 

• 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	

40 
De: 	Osmar Anastacio Dias [oad@mecanorte.com.br] 

Enviado em: sábado, 1 de setembro de 2007 10:12 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/08/2007 18:07 

foi lida em 01/09/2007 10:12. 

• 

3/9/2007 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Therese Francoise Bouchardet [therese.bouchardet©mendesjunior.com.bil 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:47 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Lida: 
larecimentos e Argui 

<htm1><body><p align="left"><a href="http://www.mendesjunior.com.br" 
target=" blank"><img src="http://www.mendesjunior.com.br/disclaimer/mj.png" 

border="b""></a></p><font face="Arial" size="lpx">A Mendes J&uacute;nior &eacute; uma 
empresa de constru&ccedil;&atilde;o que propicia solu&ccedil;&otilde;es de 
excel&ecirc;ncia em neg&oacute;cios de engenharia.<hr>Esta mensagem e seus anexos 
podem conter informa&ccedil;&otilde;es confidenciais ou privilegiadas. O remetente 
somente autoriza a utiliza&ccedil;&atilde;o do material anexo pelo destinat&aacute;rio 
<br>da mensagem. Caso voc&ecirc; n&atilde;o seja o destinat&aacute;rio dos mesmos 
voc&ecirc; n&atilde;o est&aacute; autorizado a utilizar o material para qualquer fim. 
Solicitamos que voc&ecirc; avise imediata e <br>diretamente ao remetente do ocorrido e 
apague esta mensagem.<br><div sty1e="width:100%; font-size: 3px;"></div> O 

411konte&uacute;do desta mensagem e seus anexos n&atilde;o representam necessariamente a opini&atilde;o, conclus&atilde;o ou a inten&ccedil;&atilde;o da empresa que 
prov&ecirc;m o acesso a esta conta de e-mail,<br> n&atilde;o implicando em qualquer 
obriga&ccedil;&atilde;o ou responsabilidade por parte da mesma, quanto a 
opini&otilde;es, afirma&ccedil;&otilde;es, dados, disposi&ccedil;&otilde;es, 
declara&ccedil;&otilde;es e/ou seu conte&uacute;do,<br> exceto se ratificado 
formalmente, por seus representantes legais devidamente autorizados para o 
fim.<br><div style="width:100%; font-size: 3px;"></div> <i>This message and its 
attachments may contam n confidential and/or privileged information. The sender 
authorizes the use of the attached material only by the intended<br> receiver. If you 
are not the intended receiver of such information you are not authorized to use the 
materiais in any way. We request that you notify immediately and directly<br> the 
sender of this event and delete this message.<br><div style="width:100%; font-size: 
3px;"></div> The contente of this message and its attachments do not necessarily 
represent the opinion, conclusion or intention of the company providing access to this 
e-mail account,<br> not implying in any •obligation or liability of such company, 
regarding opinions, statements, data, dispositions, declarations and/or their content, 
unless formally ratified by<br> their legal representatives, duly authorized for such 
purpose.</i></font></body> 

q.! 

1 



• 

O 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Therese Francoise Bouchardet rtherese.bouchardet@mendesjunior.com.bri 

Enviado em: sexta-feira, 31 de agosto de 200718:49 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Prezados Senhores, 

Confirmamos o recebimento do e-mall e seus anexo. 

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 [maitto:CPEL@codemig.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:08 
Assunto: Esdarecimentos e Arquivos Técnicos • 	Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no linIc abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/pregao/ARQ  UIVOS ESCLARECIMENTOS-28-08-07.z1p 

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

41110 	
MENIDES211101t 

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 esta autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que voo3 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. 

Titia message and lis attachments may contam n confidentiai and/or priviieged information. The sender authorizes lhe use of lhe attached material only by lhe intended 
receiver. If you are not lhe intended roce/ver of such information you are not authorized to use lhe materiais in any way. We request that you notify immediately and dirpctly 
lhe sender of this event and delete this message. 
The contenta of titia message and /Is attachments do not necessanly represent lhe opinion, conclusion or intention of lhe company providing access to titia e-mail accorf 
not implying ia any obligation or liability of such company, regarding opinions, staternents, data, dispositions, declarations end/or Vier contenf uniess formally ratified Õy 
their legal representativos, duly authcrized for such purpose. 

319/2007 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Nelson Kneipp [nelson.kneipp@mendesjunior.com.br] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:27 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Lida: 
lamdmeritos e Amui 

<htm1><body><p align="left"><a href="http://www.mendesjunior.com.br" 
target=" blank"><img src="http://www.mendesjunior.com.br/disclaimer/mj.png" 

border="-0-"></a></p><font face="Axial" size="lpx">A Mendes J&uacute;nior &eacute; uma 
empresa de constru&ccedil;&atilde;o que propicia solu&ccedil;&otilde;es de 
excel&ecirc;ncia em neg&oacute;cios de engenharia.<hr>Esta mensagem e seus anexos 
podem conter informa&ccedil;&otilde;es confidenciais ou privilegiadas. O remetente 
somente autoriza a utiliza&ccedil;&atilde;o do material anexo pelo destinat&aacute;rio 
<br>da mensagem. Caso voc&ecirc; n&atilde;o seja o destinat&aacute;rio dos mesmos 
voc&ecirc; n&atilde;o est&aacute; autorizado a utilizar o material para qualquer fim. 
Solicitamos que voc&ecirc; avise imediata •e <br>diretamente ao remetente do ocorrido e 
apague esta mensagem.<br><div style="width:100%; font-size: 3px;"></div> O 
conte&uacute;do desta mensagem e seus anexos n&atilde;o representam necessariamente a 

010Dpini&atilde;o, conclus&atilde;o ou a inten&ccedil;&atilde;o da empresa que prov&ecircm o acesso a esta conta de e-mail,<br> n&atilde;o implicando em qualquer 
obriga&ccedil;&atilde;o ou responsabilidade por parte da mesma, quanto a 
opini&otilde;es, afirma&ccedil;&otilde;es, dados, disposi&ccedil;&otilde;es, 
declara&ccedil;&otilde;es e/ou seu conte&uacute;do,<br> exceto se ratificado 
formalmente, por seus representantes legais devidamente autorizados para o 
fim.<br><div style="width:100%; font-size: 3px;"></div> <i>This message and its 
attachments may contam n confidential and/or privileged information. The sender 
authorizes the use of the attached material only by the intended<br> receiver. If you 
are not the intended receiver of such information you are not authorized to use the 
materiais in any way. We request that you notify immediately and directly<br> the 
sender of this event and delete this message.<br><div style="width:100%; font-size: 
3px;"></div> The contents of this message and its attachments do not necessarily 
represent the opinion, conclusion or intention of the company providing access to this 
e-mail account,<br> not implying in any obligation or liability of such company, 
regarding opinions, statements, data, dispositions, declarations and/or their content, 
unless formally ratified by<br> their legal representatives, duly authorized for such 
purpose.</i></font></body> 

• 

1 
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Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	Sergio Frade [sfrade@solutionsbrasilcom.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:36 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:07 

foi lida em 3/9/2007 08:36. 

jsk 	
, 

• 

3/9/2007 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmasterêcomig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1T57520.txt (387 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Téc... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

marcionb@nec.com.br  

• 

1 



• 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Marcio Nunes Bastos [MARCIONB@nec.com.br] 

•Enviado em: sábado, 1 de setembro de 2007 08:47 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG; undisclosed-recipients 

Assunto: 	RES: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Confirmamos o recebimento 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL©codemig.com.br] 
Enviada: sex 31/8/2007 18:07 
Para: undisclosed-recipients 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

• Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/pregao/ARQUIVOS  ESCLARECIMENTOS-28-08-07.2ip 

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

• 

3/9/2007 



• 

II) 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	

99 
De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

o 
ATF57501.1xt (417 Esclarecimentos e 

B) 	Arquivos Téc... 
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. 

guilherme.vieira@netservice.com.br  

• 

• 

1 



• 
i 

• 



'Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	André Trindade [atrindade@oltecengenharia.com.br] 
Enviado em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:31 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/08/2007 18:07 

foi lida em 31/08/2007 18:30. 

3/9/2007 





37- 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 fazenda@ouvidoriageral.mg.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 10:28 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT60533.bct (537 
B) 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients:; 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviar: Sex, Agosto 31, 2007 6:07 pm 

Está mostrada em Seg, Setembro 3, 2007 10:28 am 

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:59 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Retay) 

o 
ATT61563.1xt (387 Esclarecimentos e 

B) 	Arquivos Té... 
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  



11 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:12 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

E 

   

   

   

ATT57357.txt (409 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Téc... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

  

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

franciscoelias@paranasa.com.br  

• 
C2_ 

• 

1 



• 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG )00  
De: 	Orçamento - Patrimar Engenharia [orcamento@patrimar.com.brl 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:36 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Esclarecimento recebido. 

Ana Carolina Pacheco 
Patrimar Engenharia Ltda. 
Setor de Orçamento de Obras 

— Original Message — 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Sent: Friday, August 31, 2007 6:07 PM 
Subject: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/pregao/ARQUIVOS  ESCLARECIMENTOS-28-08-07.zip 

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

3/9/2007 



• 

• 
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Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 17:49 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no hnk abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/pregao/ARQUIVOS  ESCLARECIMENTOS-28-08-07.zip 

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

é3/9/2007 



• 

• 



CPEL. - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG (o3 
De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT57483.txt (405 Esclarecimentos e 
B) 	Arqdmmliéc... 

Notification. 

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

fernando@pauloJkaavio.com.br  

ps.\ 

e 

This is an automatically generated Delivery Status 

1 



e 

O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 (05 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:59 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

1:1 
ATT61473.bct (397 Esclarecimentos e 

B) 	Arquivos Té... 
This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

orcamento@pavotec.com.br  

• 

1 
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Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Leonardo Motta [leo@pcmb.adv.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:09 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:07 

foi lida em 3/9/2007 11:08. 

3/9/2007 



• 

• 



Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Leonardo Motta [leo@pcmb.adv.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:09 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

, Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: imdiselosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:07 

foi lida em 3/9/2007 11:08. 

3/9/2007 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 o5.  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:01 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

	

[:] 

	

E 
A1T61773.txt (395 Esclarecimentos e 

	

B) 
	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

frederico@planar.com.br. 

• 

• 

1 



O 

III 



CPEL4-ønissãoPerTnanentedelicitação-CODEING  

De: 	CODEIVII e nia [comercial©planova.com.br] Companhia de Dum 	o EcondInko de Min 

Enviado em: 	 segunda feira, 3 de setembro de 2007 10:17 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

IfX 

 

ATT60459.txt (518 
B) 

Sua mensagem 

Assunto: 31/8/2007 18:07 

foi lida em 3/9/2007 10:15. 

(P\ 

  

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

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

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



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Jeane Catarino [comercial@planova.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 09:37 
Para: 	 •CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

3  __...., _ 
ATT60304.txt (509 

B) 
Sua mensagem 

Assunto: 81/8/2007 18:07 

foi lida em 3/9/2007 09:16. 

(CP •••••• 

1 



1 

II 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Jeane Catarino [comercial@planova.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:42 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Confirmamos o recebimento deste 

Planova Planejamento e Construções AS 

Mensagem original 	 
De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  

Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:08 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/preqao/ARQUIVOS  ESCLARECIMENTOS-28-08-07.zio 

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

3/9/2007 



O 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@mx01.alog.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:01 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Successful Mail Delivery Report 

Deliveryreportiat 	Memaçm 
(623B) 	Headentd(10) 

This is the mau l system at host mx01.alog.com.br. 

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

The mau l system 

<dc@premo.com.br>: delivery via sclamav: delivered via sclamav service 

o 

o 

1 



- 



Lida: [Spam] Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	

1W 
De: 	Progeo [progeo@progeo.com.br] 

Enviado em: sábado, 1 de setembro de 2007 09:55 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: [Suam] Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: [Spain] Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:09 

foi lida em 1/9/2007 09:54. 

3/9/2007 



O 

111 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@raiden.seven.com.br] 
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:02 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Successful Mail Delivenj Report 

Deliverymport.th 	Message 
(6366) 	Headers.td(10) 

This is the mau l system at host raiden.seven.com.br. 

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

The mau l system 

<mbuffet@bhlink.com.br>: delivery via clamav: delivered via clamav service 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Carlos Carlos [cgalery@raytelcom.bri 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:28 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

o 
A1T59063.1xt (444 

13) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:09 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 08:28 

• 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 L; 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT61672.bct (423 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 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. 

institucionalbsb@avanti-carpet.com.br  

• 

1 



• 

111 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	

1 'I 
De: 	Cesar Novaes [cesar@rpcmg.com.br] 

Enviado em: sábado, 1 de setembro de 2007 10:01 

Para: 	•CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:09 

foi lida em 1/9/2007 10:00. 

gç)c. 

3/9/2007 



• 

• 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Djaniro Silva - Desenvolvimento de Negocios [dj.silva@santabarbarasa.com.brj 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 10:09 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Acusamos o recebimento desse e-mail, 
Atenciosamente, 

Djaniro Silva 
Desenvolvimento de Negócios 
Santa Bárbara Engenharia e Construção. 
www.santabarbarasa.com.br   
(31)2121-7870 
(31) 8477-2702 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG Unaitto:CPEL@codemig.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:09 

4) 	Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Clique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http:11200 .202.203.126/preg ao/ARQUIVOS ESCLARECIMENTOS-28-08-07 .zip  

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

3/9/2007 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@schahin.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:01 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT61735.1xt(446 adaredffmnWse 
6) 	AmuivosTé... 

This is an automatically generated Delivery Status Notification. 

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

<afferreira@schahin.com.br> 

-- "‘ --- :x 5 

• 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
sexta-feira, 31 de agosto de 2007 21:18 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação •- CODEMIG 
Delivery Status Notification (Delay) 

      

      

      

      

      

ATT58663.bct (479 COMUNICADO DE 
B) 	1LTERAÇÃO DE EDI.. 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY. 

YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE. 

Delivery to the following recipients has been delayed. 

giancarlo.leite@br.schneider-eletric.com  

	 @ 

• 

1 



• 

• 



ATT58654.bct (479 Esclarecimenbas e 
8) 
	

Arquivos Téc... 
This is an automatically generated Delivery Status 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 sábado, 1 de setembro de 2007 06:11 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Delay) 

Notification. 

THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY. 

YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE. 

Delivery to the following recipients has been delayed. • 	giancarlo.leite@br.schneider-eletric.com  

• 

1 



• 

e 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação •- CODEMIG 
	 'Ir 

De: 	AntiSpam UOL [secoleng.sspam@uolcom.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:02 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RE: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ANTISPAM UOL » TIRA-TEIMA 

Olá, 

Você enviou uma mensagem para secoleng@uol.com.br  
Para que sua mensagem seja encaminhada, por favor, dique aqui 

Esta confirmação é necessária porque secoleng@uol.com.br  usa o Antispam 
UOL, um programa que elimina mensagens enviadas por robôs, como pornografia, 
propaganda e correntes. 

As próximas mensagens enviadas para secoleng@uoi.com.br  não precisarão ser confirmadas'. 
*Caso você receba outro pedido de confirmação, por favor, peça para secoleng@uol.com.br  inclui-lo em sua lista de 

autorizados. 

Atenção! Se você não conseguir clicar no atalho acima, acesse este endereço: 
http://tira-teima.as.uol.com.brichallengeSender.html?data=QRgo013cfVMPmZW8F°/0  
2BmD1Q6WcHacyFR54"2F0nrSxblwhKnn002eoMzmFafvnOnvaPQPDsCEaGcB°/00Ab2y2L% 
2BH3oNNqqkKECfX83MF9OndbPwTCWUJGX2sX4tWCdpWKEOVIZYRk74jP/02FKtbP070gRCLGg 
OAkHdbDKTIdNHE117yS5Td0%2BpH%2BqTd6VMo3pRPTZqd 

Hi, 

You "ve just sent a message to secoleng@uol.com.br  
In order to confirm the sent message, please click here 

This confirmation is necessary because secoleng@uol.com.br  uses Antispam 
UOL, a service that avoids unwanted messages like advertising, pornography, 
viruses, and spams. 

Other messages sent to secoleng@uol.com.br  won't need to be confirmed*. 
*If you receive another confirmation request, please asksecoleng@uol.com.br  to indude you in his/her authorized e-mail 

list. 

Warning! If the link doesn 't work, please copy the address below and paste it on your browser: 
http://tira-teima.as.uol.com.brichallengeSender.html?data=QRgo013cft/MPrn2W8F% 
2BmD1Q6WcHacyFRS4It%2F0nrSxblwhKnn002eoMzmFafvnOnvaPQPDsCEaGcB°/00Ab2y2L% 
2BH3oNNqqkKECtX83MF9OndbPwTCWWGX2sX4tWCdpWKEOVIZYRk7413%2MbP070gRCLGgBl% 
OAkHdbOKTIctNHE117yS5Td0%2BpH°/0213qTd6VMo3PRFTZqd 

Use o AntiSpam UOL e proteja sua caixa postal 

3/9/2007 



• 

II 



11k' CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

      

ATT61762.txt (387 Esdarecimentos e 
8) 	Arquivos Té... 

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  

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT61753.txt (385 Esdarecimenb3s e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

secoleng@ig.com.br  

• 

• 

1 



e 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT61.587.txt (437 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

vanessa.matozinhos@desenvolvimento.mg.gov.br  

CS 	 .IL( G)  

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

      

      

      

      

Al-T61587.txt (437 Esdarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

vanessa.matozinhos@desenvolvimento.mg.gov.br  

• 

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

i(9 

 

fEl 
A1T61578.tat (901 Esclarecimentos e 

B) 	Arquivos Té... 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. 

luiz.athayde@ppp.mg.gov.br  

• 

1. 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 sengel@sengel.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:01 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	3/9/2007 11:57 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

sengel@sengel.com.br  em 3/9/2007 12:02 

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:01 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

      

ATT61714.td  (621 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

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. 

hmaciello@gmail.com  
servengbh@gmail.com  
stcobras@gmail.com  

C  	 Ass-t_- 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Marcos [Marcos@servix.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 09:17 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lido: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

12,7, 

El 
ATT60319.1at (512 

B) 	
Mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviado: 31/08/2007 18:09 

lido em 03/09/2007 09:11. 

	

6(- •\ -\/\ 	
. 

1 



• 

111 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Comercial [comercial@servtec.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:09 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lido: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

 

ATT58816.txt (533 
B) 	

Mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviado: 31/8/2007 18:09 

lido em 3/9/2007 08:09. 

• 
5 

• 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

C:1  
ATT61605.td (389 

B) 

    

    

Esclarecimentos e 
Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

monika@simbel.com.br  

1 



• 

O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 11:59 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT61509.txt (389 Esclarecimentos e 
8) 	Arquivos Té... 

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. 

sinderc@terra.com.br  

. 	 R 	 M 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG ((9-5  

  

De: 	 sinderc [sinderc,@terra.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:08 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação •- CODEMIG 
Assunto: 	 Re:Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

E-mail recebido em 03/09/07 já encaminhado para o Sr.Eder Ribeiro. 

At. 

Mônica- 

	 Cabeçalho original 	 

De: "CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG" CPEL@codemig.com.br  

Para: 
Cópia: 

Oli
ata: Fri, 31 Aug 2007 18:09:00 -0300 
ssunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

> Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

> Senhor(es) Licitante(s) 

> Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

> Clique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

> Link pra download dos arquivos: 

> http://200.202.203.126/pregao/ARQUIVOS  ESCLARECIMENTOS-28-08-07.zip 

- > <http:// . 

> Comissão Especial de Licitação 

> Tel.: (31) 3213-8930 

> Fax.: (31) 3273-1331 

> E-mail: cpel@codemig.com.br  

> E-mail classificado pelo Identificador de Spam Inteligente Terra. 
> Para alterar a categoria classificada, visite 
> http://mail.terra.com.br/cgi-bin/  
imail.cgi7+ u=sinderc& 1= 
1,11885950577-.671079.32ÃO0.candelo.hst.terra.com.br,613320,Des15,Des15  

1 
(0161  O . o 



1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 SICEPOT-MG - Alberto Rodrigues [licitacao@sicepot-mg.com.bil 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

 

ATT59398.bt (494 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:09 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 08:50 

III 	6; 	 Ç3,5 . 	. 

1 



e 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 orcamento@sonel.com.br  
Enviado em: 	 sábado, 1 de setembro de 2007 09:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:09 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
1/9/2007 09:21 

ATT58650.bct (414 
8) 

1 





CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Virgínia Braga de Figueiredo [virginia@spaengenharia.com.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:45 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

d 

 

ATT59304.bd(444 
13) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:09 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 

3/9/2007 08:45 

• 

1 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Geraldo Faria [geraldofaria@spaengenharia.com.br] 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:29 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

 

o 
ATT57610.txt (444 

B) 	
Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:09 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
31/8/2007 18:28 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG ic„7-1 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:01 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

Ei 
A1T61744.txt (621 

B) 

    

    

Esclarecimentos e 
Arquivos Té... 

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. 

hmaciello@gmail.com  
servengbh@gmail.com  
stcobras@gmail.com  / 

1 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Rafael Dantas [rafael.dantas(strataengenharia.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:32 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

 

Sua mensagem 

Para: 	rafael.dantas@strataengenharia.com.br  
Assunto: 

foi lida em 31/8/2007 18:32. 

• 

1 



• 

• 

, 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 
	 131 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT61681.td  (395 Esdarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

lcharcov@sultepa.com.br  

1 



• 



ATT61596.bct (397 Esclarecimentos e 
B) 
	

NAdvosT6- 
This is an automatically generated Delivery Status 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

Notification. 

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

engenharia@tecsul.ind.br  

1. 



• 

• 



L35   CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT61654.txt (409 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

anselmo@tecnoengenharia.com.br  

5 €::C)nC) 	 \ ---ç-j\ 	 



• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
)31 

De: 	 Marilene Silva [marilene@tisseguranca.com.bil 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:07 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

A1T61795~.114 
F3) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 31/8/2007 18:09 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 12:06 

• 

• 

1 



• 

O 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 marilene@tisseguranca.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:15 
Assunto: 	 Entregue: NOME: mau l delivery status. 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	31/8/2007 18:09 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

marilene@tisseguranca.com.br  em 31/8/2007 18:16 

• 

13 

• 

1 



• 

• 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	tecon Reconsp@terra.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 09:48 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 3118/2007 18:09 

foi lida em 3/9/2007 09:47. 

(\r-r-. C___C>r-1' Ç-C_X-• r--  (--=  .5- 

3/9/2007 



• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 934 

De: 	 Jader Campos Daniel pdaniel©oi.net.br] 
Enviado em: 	 domingo, 2 de setembro de 2007 20:28 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: 
	jdaniel@oi.net.br  

Assunto: 

foi lida em 2/9/2007 20:28. 

• 
, 

• 



• 

III 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Deliveiy Status Notification (Relay) 

ATT61711.ba (397 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

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

concorrencia@torc.com.br  

	 \n, \-r.e Ccz),--,s- 

• 

• 

1 



• 

O 

- 



 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
130137 

 

   

 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 tratenge@uai.com.br, dpfi1@ualcom.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:28 
Assunto: 	 Entregue: Retum receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esdarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	31/8/2007 18:09 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

tratenge@uai.com.br  em 31/8/2007 18:30 
dpfi1@uai.com.br  em 31/8/2007 18:30 

  

• 

  

 

e \._A e50,_ 

  

1 



• 

II 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

lep 
De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 tcemg@tce.mg.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:01 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	3/9/2007 11:57 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

tcemg@tce.mg.gov.br  em 3/9/2007 11:58 

  

C) e. 	C>(-- \, A 
 

1 



• 

o 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 NU 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 marcotulio@tuma.com.br, tuma@tuma.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Assunto: 	 Entregue: Retum receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 	3/9/2007 11:57 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

marcotulio@tuma.com.br  em 3/9/2007 12:01 
tuma@ituma.com.br  em 3/9/2007 12:01 

5  

1 



• 

411 



Ei 
ATT61631.txt (539 Esclarecimentos e 

B) 
	

Arquivos Té... This is an automatically generated Delivery Status 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.e,om.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

Notification. 

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

ffeijao@tycoelectronics.com  
srosocha@tycoelectronics.com  

• 

\ 

• 

1. 



• 

411 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

E 

    

    

    

ATT61640.bct (403 Esdarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... 

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

jaimesantos@unibanco.com.br  

• 

1 



• 

• 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Ullysses Rodrigues Silveira - UPTEC [ullysses@uptec.net] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:08 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Acusamos o recebimento. 

Obrigado. 

 

Ullysses Rodrigues Silveira 
Ugtec Construção e Tecnologia 
(31) 2125-2733 - (31) 9248-
4866 
ullysses@uptec.net  

 

 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - 
CODEMIG [maitto:CPEL@codemig.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 
11:57 
Para: undisclosed-recipients: • 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Clique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.1261preqao/ARQUIVOS  ESCLARECIMENTOS-28-08-07.zio 

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

C c--x---»ç-- ___)c_c•cp 	 4 -(=>c._,--,o1 	1--A-cQ 
3 

3/9/2007 



e 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 12:00 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

Ei 

   

   

   

ATT61663.txt (385 Esclarecimentos e 
B) 	Arquivos Té... This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

ullysses@uptec.net  

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	

19Ç 
De: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 17:49 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http://200.202.203.126/pregao/ARQUIVOS  ESCLARECIMENTOS-28-08-07.zip 

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

uktrio 

03/9/2007 
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Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Paulo Assis [pauloassis@warre.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 09:58 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/08/2007 18:09 

foi lida em 03/09/2007 09:56. 

3/9/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	MARCIA [marcia@zivitek.com.bi] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:52 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Recebido. 

Márcia Adriana Costa 
Administrativo/Financeiro 
Zivitek Engenharia Térmica Ltda 
marcia@zivitek.com.br  
(31) 3421-8049 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2007 18:09 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

dique no link abaixo para baixar o arquivo com esclarecimentos e arquivo técnico: 

Link pra download dos arquivos: 

http:11200.202.203.126/pregao/ARQUIVOS ESCLARECIMENTOS-28-08-07.zip 

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

k 	\r<.. 

3/9/2007 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	MARCIA [marcia©zivitek.com.bi] 
Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 08:28 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 31/8/2007 18:09 

foi lida em 3/9/2007 08:28. 

3/9/2007 
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