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TOMADA DE PREÇOS: 14/2017- PROCESSO INTERNO: 259/17 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA 
VILA DO ARTESANATO-ARAXÁ/MG. 
 
 

ESCLARECIMENTO 01  

 Enviado por e-mail em 10.08.2017 às 11:16 
Conforme conversamos agora há pouco com a Sra., notei que no edital em epígrafe, ocorre uma 

aparente discrepância no que informa na letras editalícias item quando diz: 

 

" 10.16. A Comissão, ao proceder ao exame das propostas, de imediato, eliminará aquelas que: a) 

Ultrapassem o valor máximo estipulado pela CODEMIG no item 11.20 deste Edital ." 

 

Ocorre que no mesmo edital, não exite o item 11.20... neste item 11, o último tópico existente é o 

11.18... 

 

Dessa forma, fica impugnado o presente edital, por ao nosso ver, conter falhas no processo, que o 

impedem de prosperar... 

 

Solicitamos por fim, a gentileza de acusar este recebimento, pelo que somos gratos, aproveitando 

para solicitar esta informação, sobre qual é o preço máximo que este órgão considerará para a 

contratação e execução deste objeto, conforme estipula o item 10.16 referido acima. 

 
RESPOSTA: 
Da leitura completa do edital percebe-se que, de fato, houve um erro de digitação no item 
10.16. “a” do mesmo, erro este sanável, não acarretando prejuízo à elaboração das 
propostas pelos licitantes. 
 
Entretanto, reconhecendo o equívoco ocorrido, a Comissão retifica o item 10.16. “a” para 
fazer constar a seguinte redação: 
 
“10.16. A Comissão, ao proceder ao exame das propostas, de imediato, eliminará aquelas 

que: 

a) Ultrapassem o valor máximo estipulado pela CODEMIG no item 10.20 deste Edital” 
 
Na oportunidade, informa que o preço máximo considerado como limite, conforme art. 48 
da Lei 8.666/93, é aquele constante do item 10.20, a saber, de R$184.617,00 (cento e 
oitenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais), não havendo alteração. 
 
Belo Horizonte, 10 de agosto de 2017. 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 
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