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

2 

Conteúdo: 
Impugnação: Construtora Celi Ltda 
29.08.2007 

PROCESSO INTERNO: 265/07 



_.-r • 	I 	 / 	.~p. " 	'""" 	 1 

LICITANTES DA R CORRÊNCIA 05/07 - CENTRO ADMINISTRWVO DE MG - CAMG 

N°  EMPRESA CONTATO E-MAIL 	 1 TEL FAX 

1  Aciona do Brasil Ltda Valeria Neves de Almeida vneves@acciona.com.br  (11) 3167-5727 (11) 3167-1951 

Ltda Rosa Amélia Dias Santos rosadias@alicerce.com.br  (31) 2105-9765 (31) 2105-9750 
2  Alicerce Empreendimentos 

Cézar Augusto Pereira Júnior cezariuniorCandar.com.br  (31) 3288-2060 (31) 3288-3055 
3  
4  

Andar Andames Ltda 
Andrade Valladares Eng. Construção Ltda Cláudia Barcelos helio@avalladares.com.br  (31) 2121-9173 (31) 3221-7877 

5  Apta Comércio de Móveis Ltda Rogério Teixeira Manso vendasbh@officebrasii.com.br  (31) 3297-2815 (31) 3297-2815 

6  Araguaia Engenharia Ltda Ackel Bracks Neto ackel@araguaiaeng.com.br  (31) 3335-2290 (31) 3335-2290 

concorrenciaggrupoarg.com.br; celso@grupoarg.com.br:  2103-7132 (31) 2103-7035 
7 ARG Ltda Celso Cavalcanti leonardo.iesus@grupoarg.com.br  

(31) 

Edwin Rodriguez Flores arvekCarvek.com.br  (11) 3816-0026 (11) 3032-9432 
8  
9 

Construções Ltda Arvek Técnica e 
Atrium Pisos Comercial Ltda Márcio José Santiago de Moura marcioaatrium.srv.br  (31) 3275-2560 (31) 3275-2560 

10 Belgo Siderurgia S. A. 
danielloges@arcelorcom.br; kelly.anacleto@arcelor.com.br  (31) 3379-6010 (31) 3379-6010 

Lopes Garcia Daniel 

11  BRW Telecomunicações Ltda Fábio Eskenazi Magalhães fabio.magalhaes@brw.com.br  (31) 3413-5836 (31) 3413-5836 

12  Caio Brandão Advogados Associados Caio Júlio César Brandão Pinto caio@caiobrandao.adv.br  (31) 3264-6420 (31) 3264-6420 

13  Camter Construções e Empreendimentos S.A Geraldo César Valadares Noronha Braga geraldoecamtercom.br   (31) 2122-7811 (31) 2122-7825 

14  Carioca Christiani Nielsen Eng. S. A Altair Silva altair.silva@cariocaengenharia.com.br  (21) 3891-2200 (21) 3891-2200 

15  Cened Ltda Julio César Ribeiro cenedltda@terra.com.br; cened@uaicom.br   (31) 3391-1211 (31) 3391-0922 

16  Cetenco Engenharia S.A José Corbacho corbacho@cetenco.com.br  (11) 3241-4633 (31) 3107-7540 

17  Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A. Alexandre Alves de Oliveira comercial@cetestminas.com.br  (31) 2112-1050 (31) 3491-1527 

18 Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda Leandro Luis Cima cimaecimaengenharia.com.br  (41) 3342-0411 (41) 3342-0411 

19 Clamar Engenharia Ltda Dagualberto Ivan Vieira dagoivan@clemar.com.br  dagoberto.clemarCnetlan.com.br  (31) 3264-9617 (31) 3264-9348 

20  Comine Construtora Mineira Ltda Christian° Ferreira Paulino comine@uoi.com.br  (31) 3623-1599 (31) 3623-1060 

21  Concic Construções Especiais S.A. Marcos Assumpçâo Pacheco Medeiros marcos@concic.com.br  (31) 3224-3162 (31) 3224-3162 

22  Concreto Emp. e Participações Ltda Juliana Safar de Oliveira proietosCconcreto.com.br  (31) 3281-5566 (31) 3281-5566 

23  Consbem Construções e Comércio Ltda Geovane Sales Vieira engenharia@consbem.com.br  (11) 3812-8650 (11) 3813-6408 

001.comercialeconstran.com.br; laercioCconstran.com.br. 3405-8000 (11)3405-8097 
24 Constran S.A. Construções e Comércio S.A Luiz Roberto Menin (11) 

antoniocarlos@constrafl.com.br

25 Construbase Engenharia Ltda Paulo Sérgio de Almeida Merussi planejamento@construbase.com.br  (11) 2124-6121 (11) 2124-6122 

26 Construcap -CCPS Engenharia e Com. S.A. Dalva dalva@construcap.com.br  Icfarias@construcap.com.br  (11) 3017-8000 (11) 3107-2216 
3432-9696 (31) 3432-9696 

27 Construções e Com. Camargo Corrêa S. A. Eduardo de Camargo Silva eduardo.camargo@camargocorrea.com.br  (31) 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. Mário Sérgio Mafra Guedes mario.guedeseagnet.com.br  (31) 3290-6640 (31) 3290-6659 
28  
29  Construtora Apia Ltda Sérgio Bruno Alongi sergio@grupoapia.com.br  (31) 3490-4205 (31) 3490-4261 

30  Construtora Aterpa S.A. Francisco Chagas aterpaCaterpa.com.br  (31) 2125-5015 (31) 2125-5050 

31  Construtora Barbosa Mello S.A. Ovania Avelar de Paula Morais omorais@cbmsa.com.br  (31) 3490-3637 (31) 3490-3642 

32  Construtora Beter S.A. Márcio Fernando Remedio Costa mcosta@beter.com.br:  ngonzaga@beter.com.br  (31) 3451-0509 (31) 3451-0509 

33 Construtora Celi Ltda 
Ana Maria Brito de Almeida, Solange Cristina P. 
Silv a 

anabritoCceli.com.br; solangeCcelicom.br (79) 32165028 (79) 3216-5071 

Cinzel SÃ. Jane Cada Veloso jane@cinzel.com  (31) 3378-3011 (31) 3378-1486 
34 
35  

Construtora 
Construtora Cowan S.A. Danilo Roberto do Prado tecnico@cowan.com.br  (31) 3448-8955 (31) 3448-8950 

36 Construtora CVP S.A. Sandra Gomes Till cvpsaCterra.com.br  (11) 3816-1088 (11) 3815-2118 

37 Construtora Emccamp Ltda Edna Ferreira Figueiredo orc.emccamp4terra.com.br  emccampOemccamp.com.br  (31) 3526-7484 (31) 3261-5969 

38 Construtora Ferreira Guedes S.A. Armando Rodrigues dos Santos arodrigues@ferreiraguedes.com.br  (11) 3068-8555 (11) 3068-8555 
3426-2490 (31) 3426-2468 

Paulo Sérgio Braga Fernandes pauloslider.com  e (31) 
39 

P? 	46 i 
Liderança Ltda Construtora 

Construtora Mello de Azevedo S/A Nelson Parma de Azevedo mellodeazevedo@melloazevedo.com.br  (31) 3289-7900 (31) 3289-7902 
(31) 351 6-1 601 (3113516-1675 

41 Norberto Odebrecht S.A. Construtora Angela Denise Franco adf@odebrecht.com  
MarnAln E A. 
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42  Construtora OAS Ltda Eliasilkara Costa elias.costa@oas.com  111, (31) 3226-2400 (31) 3226-2400 

43  Construtora Passarelli Ltda Edson Aparecido de Souza edsonepassarelli.com.br  (11) 3037-8473 (11) 3037-8488 

44  Construtora Pavisan Ltda l uiz Eduardo Souza Costa comprasbhgoavisan.com.br  (31) 3071-3908 (31) 3071-3922 

45  Construtora Queiroz Gaivão S. A. Antônio de Oliveira Alvim alvim@queirozgalvao.com  (31) 3269-5800 (31) 3269-5833 

(44  Construtora RV Ltda Felipe Viotti Ribeiro construtorarv@construtorarv.com.br  (61) 3248-2976 (61) 3248-3965 

47  Construtora Terrayama Ltda Ulla Passely terravamaeterrayama.com.br  (31) 3288-1388 (31) 3288-1388 

48  Contem Construções e Comércio Ltda José Donizete Domingues donizete.dominguesCcontern.com.br  (11) 4409-0422 (11) 4409-2428 

4.9  Convap Engenharia e Construções Ltda Flávio Lima Vieira convap.bh@convap.com.br  (31) 3621-3833 (31) 3621-1798 

50  CPD Tecnologia Ltda Edilson Carvalho Rocha - Diretor Presidente cadastro@codtecnologia.com.br  (31) 3237-3000 (31) 3237-3030 

61  CR Almeida S.A. - Engenharia de Obras Wilson Seiti Okada crasa01@uol.com.br  (41) 3312-9200 (41) 3244-0214 

62  Delta Construções S.A. Antônio Eduardo Martins Casasanta eduardo.casasantaauol.com.br  (21) 3974-2600 (21) 2262-2152 

53  Diedro Construções e Serviços Ltda Renata Rossi renata@diedromo.com.br  (31) 3226-4370 (31) 3226-4539 

64  Do Vale Engenharia e Comércio Ltda Débora Aparecida Gonçalves Miranda dovale.eng@gmail.com  (31) 2138-3700 (31) 2138-3700 

66  Ecopav Construção e Pavimentação Ltda Anderson Faria Lopes anderson@ecopay.com.br  (11) 3040-4,400 (11) 3845-3912 

56  Ecoplan Engenharia Ltda Ivan Schroeder Mariante - Diretor ecoplan.bhe@terra.com.br  (31) 3292-8714 (31) 3292-8714 

67 Egesa Engenharia S.A. 
Newton Ricardo Andrade; Welligton Cristiano concorrenciaCegesa.com.br; wfonseca@egesa.com.br  (31) 2108-1852 

I f ,ILL,1,14.,  

(31) 2108-1982 
I )  da Fonseca ksl 

68  Eit Empresa Industrial Técnica 	S.A Hernani Ginja; Sérgio Montezuma hernaniginja@gmail.com:  sercriom@eit.com.br  10CS 'VICO '2 4 71 I 10C\ 'anco 

69  Emp. Brasileira de Telecomunicações S.A Emerson Stefanelli Santos emerson.santosCembratel.com.br  (31) 2121-3558 (31) 2121-3140 

60  Empa S.A. Serviços de Engenharia Eduardo Mucci Daniel emucci@empa.com.br  (31) 3221-4788 (31) 3221-4256 

61  Emsa-Emp.Sul Americana de Montagens SA, Leonardo Ribeiro Cassimiro leonardo@emsa.com.br  (31) 3047-3407 (62) 4008-1520 

62  Emtel Empreend 	Tecnol. e Eng. Ltda Silmara Sueli Silva silmaraCemtelengenharia.com.br  (31) 3286-7755 (31) 3286-8081 

Encalso Construções Ltda Marcos Rampone encalso.spÇencalso.com.br   (11) 2171-8900 (11) 2171-8900 
83  
64  Enel Engenharia e Empreendimentos Ltda Jarda' Carlos Martins enel@veloxmail.com.br  (31) 3282-2634 (31) 3282-2634 

65  Enerconsult S.A. Maria Beatriz Hopf Fernandes enerconsult@enerconsult.com.br  (11) 3226-3400 (11) 3226-3434 

66  Engeform Construções e Comércio Ltda Lis Maria P. N, Casale enoeform@en.eform.com.br  11 	3816-1088 11) 3816-6850 . 	 • - 

67 Engeset Engenharia e Serv. telec. S .A. 
Breno Henrique de Andrade Roberto; Renato 
Garcia Arruda 

brenogengeset.com.br; arruda@encreset.combr 
(31) 3516-1252 / 
(34) 3218-6723 

/ (34) 3218- 
ca.-v-1 

88 Enterpa Engenharia Ltda Paulo Marra paulopenterpa.com.br   (11) 3746-6100 (11) 3746-7799 

69  Estacom Engenharia S.A. Maria Amélia Rodrigues Cavalheiro mariaamelia@estacon.com.br  (21) 2544-8043 (21) 2544-6155 

70 Expernet telemática Ltda Mara Elizabeth Miranda Becker mmiranda@netsolutions.com.br; cmeri@netsolutions.com.br  (11) 2167-0300 (11) 2167-0303 

71  Experti Empreendimentos Ltda Eduardo de Barros Gomes eduardo@experti.com.br  31) 3264-9307 (31) 3264-9307 

72 EXTRACOM MINERAIS E MEIO AMBIENTE LTDA Sayonara Suely Mansor 
extracomextracomminerais.com.br; @ (31) 32972195 (31) 32972195 
dianaCextracomminerais.com.br:  

73  Facility & Bond Adm.eCorr.deSegurosLtda Paulo Sérgio Costa da Sirva paulo g ,, facilitybond.com.br  (11) 4411-8329 (11) 4411-8329 

74 Fidens Engenharia S.A. Marco Túlio Candido Barbosa marco.barbosa@fidens.com.br; leo.pinheirogifidens.com.br  (31) 2121-0247 (31) 2121-0213 

76  Furukawa IndustrialSA Produtos Elétricos Carlos Renato da Silva Cândido carlos@furukawa.com.br  (31) 3443-3502 (31) 3441-0257 

76  Gaivão Engenharia S. A. Raquel Caillaux rcaillaux@galvao.com.br  (31) 3287-4787 (31) 3287-4787 

77  GCE S.A. José Geraldo Drumond drummondjose@ig.com.br  gce@gce.com.br  (31) 3296-3432 (31) 3296-3432 

S.A. Walter Barbosa gdk@qdksa.com  (71) 2106-2900 (71) 2106-2900 
78  

79 

GDK Engenharia 

Gemp Guile Empreend. E Terraplanagem Ltda Guilherme Veloso Rorato 
comercialegempengenharia.com.br; (31) 3375-5551 (31) 3375-2407 

Jruilhermesorato@gempencienharia.com.br  

80  GPO Mercantil e Engenharia Ltda Déborah Lage Affonso cipomercantilQuol.com.br  (31) 3476-8588 (31) 3476-8588 

Flávia Bittar Neves fbne,greblercom.br (31) 3516-0500 (31) 3516-0501 
81  
82 

Grebler Advogados 
Hap Engenharia Ltda Sergio Maurilio dos Reis sergio@hapengenharia.com.br  (31) 3335-2480 (31) 3335-2480 

83 
) 

Heleno & Fonseca Construtecnica S.A. Ricardo Nagasawa concorrencia@hfc.com.br  (11) 5505-5533 (11) 5505-8770 

'vai 	de 	S.A. Eduardo Moises Alfaro Solar' eduardo.solari@ivai.com.br  (41) 2141-6611 (41) 2141-6606 
84 
86 

Engenharia 	Obras 
Jam Engenharia Ltda Marlene de Morais jam©jamengenharia.com.br  31) 3264-2333 (31) 3264-2333 

. 	._ 	. 
Marcelo 
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------- lekstina Villalta 	 isabelcristina@leme.c111. (31) 3249-7719 
(21) 2221-8752 

(31) 3273-2719 
(21) 2221-8752 86  Leme Engenharia Ltda 

87  Lopez Marinho Eng. e Construções Ltda Henrique Marinho contato@lopezmarinho.corn.:), 

88  Mac Engenharia Ltda Rogério Araújo de Souza 	 rogeriosouzaemaceng.com.br  (51) 4009-9600 (51) 4009-9600 

89 Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. - Construtora Marcelo Barbosa Abreu abreu@mascarenhas.com.br.  mbr@mascarenhas.com.br  (31) 2191-0000 (31) 2191-0000 

90  Construções e Empreend. Ltda Mecanorte MARCIONELI RAIZER; OSMAR ANASTÁCIO mecanorte@mecanorte.com.br; oademecanorte.com.br; (31) 3036-9900 (31) 3036-9901 

91  Mendes Júnior Trading e Eng. S.A. José Marcos Cardoso Costa engenharia@mendesjunioncom.br  (31) 2121-9499 (31) 2121-9499 

92  More Solutions Corret. Seg. e Cons. Ltda Sérgio Frade sfrade@solutionsbrasil.com.br  (31) 3292-7861 (31) 3292-4188 

93  Nec do Brasil S.A Marcio Nunes Bastos marcionb@nec.com.br  (11) 3151-7385 (11) 3151-7199 

94  Net Service LTDA Guilherme Vieira guilherme.vieira@netservice.com.br  (31) 2123-9999 (31) 3281-4492 

95 Oltec Eng. e Consultoria e Projeto André Trindade atrindade@oltecengenharia.combr; trindade.andre@ig.combr (31) 3247-6131 (31) 3247-6131 

96  ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA Ragenufla Dutra Bicalho de Lana rata@orteng.com.br  (31) 3399-6654 (31) 3391-1998 

97  Ouvidoria Geral do Estado de MG Gustavo Costa Nassif fazendaeouvidoriageral.mg.gov.br  (31) 3237-7787 (31) 3237-7762 

Ltda André Lobato Simoni; Ciro Santos de Castro pantheonegig.com.br  (31) 3281-3590 (31) 3281-3590 
98  
99  

Pantheon Engenharia 
Paranasa Engenharia e Comércio Ltda Francisco de Assis V. Elias franciscoelias@paranasa.com.br  (31) 3298-5732 (31) 3298-5759 

100,  Patrimar Engenharia Ltda Ana Carolina Pacheco orcamento@patrimar.com.br  (31) 3264-9999 (31) 3264-9999 
(11) 2196-2450 (11) 2196-2490 

101  Paulitec Construções Ltda Waldemir Celestino valdemir@paulitec.com.br  lucianoapaulitec.com.br:  

102  Paulo Octávio Invest. 	Imobiario Ltda Fernado Pfeifer Gutierrez fernando@paulooctavio.com.br  (61) 3315-8699 (61) 3315-8698 

103  Pavotec Pavimentação e Terraplenagem Ltd Ronan Moura Xavier orcamento@pavotec.com.br  (31) 3359-0500 (31) 3359-0502 

104  Pinto Coelho Motta e Bicalho Advog. Ass. Leonardo Motta Espírito Santo leo@pcmb.adv.br  (31) 3292-3395 (31) 3297-7853 

105  Planar S.A Engenharia e Equipamentos Frederico Colares Pimenta frederico@planar.com.br  (31) 2103-4030 (31) 2103-4057 

106  Planova Planejamento e Construções Ltda Marcelo Matos Nogueira comercial@planova.com.br  (11) 3165-5000 (11) 3165-5000 

Construções 	Empreendimentos S/A Premo 	 e Licinio Ribeiro Filho dcepremo.com.br  (31) 3494-3588 (31) 3494-6899 
107  
108  PriCewaterhousecoopers Aud Independentes Anibal Manuel Gonçalves de Oliveira ivina.kerpbnpwc.com   (31) 3269-1551 (31) 3261-6950 

109  Principal Construções Ltda Fernando Pfeifer Gutierrez fernandoC_paulooctavio.com.br (61) 3315-8699 (61) 3315-8698 

110  Progeo Engenharia Ltda Antônio Francisco de Miranda progeo@progeo.com.br  (31) 3312-1348 (31) 3312-1348 

111  Ramalho Maciello Ltda Hermano Maciello hmacielloeqmail.com;_mbuffet@bhlink.com.br  ' (31) 3335-8026 (31) 3335-7089 

112  RAYTEL TELEMÁTICA ENG E COMÉRCIO LTDA Carlos Galery cgalervOraytel.com.br  (31) 3421-1888 (31) 3421-1844 

113  Re Comercio de Tapetes LTDA Paulo Custodio  institucionalbsb@avanti-carpet.com.br  (61) 3363-4510 (61) 3363-4510 

RPC Cesar Augusto Lopes Ramalho Novaes cesar@rpcmg.com.br  (31) 3491-2232 (31) 3491-2232 
114  
115  

Representações Ltda 
Santa Barbara Engenharia S.A.  Djaniro Silva  dj.silvaesantabarbarasa.com.br  (31) 2121-7870 (31) 2121-7890 

116 
11-7'  
118  

Schahin Engenharia S.A.  Armando Ferreira Filho  afferreira@schahin.com.br  (11) 5576-8573 (11) 5576-8235 

Schneider Eletric Brasil Ltda  Giancarlo Leite oiancarlo.leite@brschneider-eletric.com  (31) 4009-8300 (31) 4009-8320 

Secol Engenharia Ltda Herbert Nunes Pereira secolengeig.com.br; secolengOuol.com.bn  (31) 3336-6001 (31) 3385-6960 
(.5.1 ) 31 (U-V301 

119 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO MG Luiz Antônio Athayde; Márdo de Araújo Lacerda 
luiz.athayde@ppp.mg.gov.br; (31) 3270-9357 / 

(31) 3270-9400 
1 (31) 3270- 

o-km vanessa.matozinhos@desenvolvimento.mg.gov.br  

120  Sengel Construções Ltda Afonso Batista Cruz sengeltbsengel.com.br  (31) 2122-7400 (31) 2122-7444 

Civilsan S. A. - Emp.Ass.Engenh Lívio Gonçalves Vilela servengbhCgmail.com  (31) 3201-9529 (31) 321 3-1 877 
.121  
122  

Serveng 
Marcos Antônio dos Santos marcosO.servix.com.br  (31) 3036-7530 (31) 3036-7509 

123  
Servix Engenharia S.A.  
Servtec Instalações e Manutenção Ltda Antônio Domingos Uehara aueharaeserytec.com.br; comercial@servtec.com.br  (11) 3660-9700 (11) 3660-9700 

124  SIMBEL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 1TC Monlka Klein Matos monika@simbeLcom.br  (31) 3218-2000 (31) 3218-2000 

125  Sind. das Emp. de Refeições Col. Est. MG Eder Ribeiro Dias sindercgterra.com.br  (31) 3213-5653 (31) 3213-5730 

126  Sind. Ind. Construção Pes. Est. MG Alberto Rodrigues Anastácio licitacao@sicepot-mg.com.br  (31) 2121-0426 (31) 2121-0444 

127  Sonel - Soc. Nac. de Elét. e Hid. Ltda Vera Lúcia de Aguiar Teixeira orcamento@sonel.com.br  (31) 3383-6781 (31) 3383-6781 

, 
128 SPA ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO SA Geraldo Magela Faria Nogueira concorrenciaOspaengenharia.com.br  (31) 2111-7760 (31) 2111-7782 

Ltda Antônio Carlos Resende do Nascimento stcobrasegmail.com  (31) 3086-2359 (31) 3086-2359 
129 

) 	130 ) 

STC Construções 

Strata Engenharia Ltda 
Francisco Assunção de Almeida; Lucas Rebello 
Horta Valadares 

strata@strataengenharia.com.br; (31)2129-1400 (31) 2129-1401 
comercial@strataengenharia.com.br  

131 Sultepa Construções e Comércio Ltda Ricardo Lins Portella Nunes Icharcov@sultepa.com.br  (51) 3214-1231 (51) 3214-1231 
Marcelo E. A. 
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SinWixeira Moreira Jr. en enharia 	tecsul.in  (12) 3941-7172 (12) 3941-7172 
132  
133 

Tec Sul Engenharia Ltda 
Ltda Anselmo Antônio Castro de Carvalho anselmo@tecnoengenharia.com.br  (31) 3376-6898 (31) 3375-5867 

Tecno Engenharia e Empreedimentos 
Marilene de Oliveira da Silva marilene@tisseguranca.com.br   (31) 3223-6111 

Tecnologia. Intel. 	Planej. Seg. Ltda e 34  
Tecnologia 	Construções Ltda Tecom 	em Jean Carlos teconspgterra com br (11) 5542-1554 (11) 5542-1554 

135  
Norte Leste S.A Jader Campos Daniel 	 jdanieloi.net.br  (31) 3229-2069 (31) 3229-4203 

136  
137  

Telemar 
Torc 	Obras Rodov. e Const.Ltda Vania Maria de Brito Elias concorrencia@torc.com.br  (31)3284-.3009 (31) 3282-2471 

-Terrap. 
Ltda Renata Lopes financeiro1gtratenge com.br; tratengegtratenge com.br  (31) 3275-3000 (31) 3275-3008 

138  Tratenge Engenharia 
Renata Lopes financeiro1@tratenge com br.  tratengegtratenqe com br (31) 3275-3000 (31) 3275-3008 

139  Tratenge Ltda 
Tribunal de Contas do Estado de MG Marconi Augusto F de C Braga cemg@tce.mg.00v.br  (31)3348-2148 (31) 3296-8875 

140  
Instalações Térmicas Ltda Tuma Minas Marco Tulio Vasconcellos marcotuliogtuma com br tumagtuma com br (31) 2111-0099 (31) 2111-0088 

141  

142 Tyco Electronics Brasil Ltda Fernando Celso; Simone E. M. Rosochansky ffeijaogtycoelectronics.com:  srosochagtycoelectronics.com, (11) 2103-6128 (11) 2103-6214 

UNIBANCO AIG SEGUROS Jaime Barbosa Santos Netos jaimesantosgunibanco com.br  (31) 2122-2645 (31) 2122-2604 
143  

Uptec Construção 	Tecnologia Ltda e Ullysses Rodrigues Silveira .ullysses@uptec.net  (31) 2125-2733 (31) 2125-2799 
144  

Carlos Eduardo Rezende Braga carlosbggru•ovia com br Gro•osta • • u•ovia com br (31) 3286-2768 (31) 3286-2833 
145  
146  

Via Engenharia S. A 
Warre Engenharia e Saneamento Ltda Paulo Ribeiro de Assis auloassis@warre com br (62) 3219-5400 

(31) 3421-8049 
(62) 3281-9367 
(31) 3421-8049 

Engenharia Termica Ltda Zivitek Marcia Costa; Sergio Ziviani marciagzivitek.com.br; sergio@zivitek.com.br  
147 
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SAJUC/CPEL Página 4 de 4 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

       

       

       

       

ATT63218.bet (391 
B) 

Impugnação 
03.09.07 

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  

• 	\ 

• 

1 



, CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Rosa A. Dias Santos [rosadias@alicerce.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:57 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação •- CODEMIG 
Assunto: 	 Re: Impugnação 03.09.07 

Acusamos o recebimento relativo a Impugnação 03.09.07 

Rosa A.D. dos Santos 
ALICERCE EMPREENDIMENTOS LTDA. 
TEL: 2105.9765 - FAX: 2105.9750 

CPEL@codemig.com.br  escreve: 

>Assunto: Impugnação 

.Senhor(es) Licitante (s) 

>Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

>Comissão Especial de Licitação 

>Tel.: (31) 3213-8930 

>Fax.: (31) 3273-1331 

>E-mail: cpel@codemig.com.br  <blocked::mailto:cpel@codemig.com.br> 

• \R\ ; 	 r-•\--(1) 	. 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

xn-631.48.ta (1397 Impugnação 
B) 	03.09.07 

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  

• 

e 

This is an automaticallY generated Delivery Status 

1. 



Lida: Impugnação 03.09.07 	
Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Cezar Junior [cezarjunior@andar.com.br] 

;Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:45 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 03/09/2007 17:36 

foi lida em 03/09/2007 17:44. 

4/9/2007 



e 

,CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

Impugnação 
03.09.07 

ATT63103.txt (397 
B) 

Notification 

\Ár.  

This is an automatically generated Delivery Status 

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

cezarjunior@andar.com.br  

• 

1. 



Page 1 et 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Engenharia ravalladares19@terra.c,om.brl 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 10:41 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Impugnação 03.09.07 

Acusamos o recebimento da impugnação em epígrafe 

— Original Message — 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
To: undisclosed-recipients:  
Sent: Monday, September 03, 2007 5:36 PM 
Subject: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Comissão Especial de Licitação 

Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 
E-mail: cpel@codemiq.com.br  

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra. 
Scan engine: McAfee VirusScan / Atualizado em 03/09/2007 / Versão: 5.1.00/5111 
Proteja o seu e-mail Terra: http://maiLterra.corn.br/  

• 

• 

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Engenharia [avalladares19@terra.com.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:53 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

ATT65411.txt(444 
13) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:36 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
4/9/2007 08:52 



JCPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

E 
ATT63139.txt (397 Impugnação 

B) 	03.09.07 	
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  

1 



Cl?EL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 vendasbh@officebrasitcom.br  
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 11:24 
Assunto: 	 Retum Receipt (displayed) - Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	vendasbh@officebrasil.com.br  
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:37 

foi lida em 4/9/2007 11:24. 

c_c> • 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

3  ::: 
„.....„ 

ATT63209.txt (405 Impugnação 
6) 	03.09.07 	

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 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

pon-63397.1ca(397 Imptigna5Ao 
B) 	03.09.07 

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  

This is an automatically generated Delivery Status 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

=, ,...,, 

ATT63182.bet (667 Impugnação 
13) 	03.09.07 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 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 arvek@arvek.c,om.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 07:35 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:36 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
4/9/2007 07:35 

KI-1-65047Axt(144 
13) 

1. 



e 

ã3EL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

     

     

     

ATT63164.bct (385 Impugnação 
B) 	03.09.07 

This is an automatically generated Delivery Status 
Notification. 

  

Your message 1-ias been successfully relayed to the following recipients, but the 
requested delivery status notifications may not be generated by the destination. 

arvek@arvek.com.br  

• 

1 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	arvek@arvek.com.br  
Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 13:21 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Impugnação 03.09.07 

Bem recebido 

— Original Message — 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
To: undisclosed-recipients:  
Sent: Monday, September 03, 2007 5:36 PM 
Subject: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Comissão Especial de Licitação 

Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 
E-mail: cpel@codemiq.com.br  

4/9/2007 



• CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	 Márcio Santiago [marcio@atrium.srv.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:02 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

O---;„' - 
ATT64287.txt (444 

B) 	Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:36 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 18:02 

• 

1 



# CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 marcio@atrium.srv.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Assunto: 	 Entregue: NOTICE: mau l deliveiy status. 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:37 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

marcio@atrium.srv.br  em 3/9/2007 17:38 

• 

._/ 

1 



,  CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Daniel Lopes Garcia [daniellopes@arcelor.com.br] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:55 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 
	daniel.lopes@arcelor.com.br  

Assunto: 

foi lida em 4/9/2007 08:55. 

5 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Deliveiy Status Notification (Relay) 

. =, __ 
"0"-~tod(5.11 Impugnação 

B) 	03.09.07 

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  

tc 

This is an automatically generated Delivery Status 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 ii 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT63415.t4 (401 Impugnação 
B) 	03.09.07 

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.magalhaes@brw.com.br  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mail Delivery Subsystem [MAILER-DAEMON@vsnet.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery notification (success) 

AlT63157.1xt (426 Impugnação 
B) 
	

03.09.07 	The original message was received at Mon, 03 Sep 2007 17:36:56 

-0300 

Your message was successfully delivered to: 
<caio@caiobrandao.adv.br> 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATI-63112.txt (391 	Impugnação 
B) 	03.09.07 

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  

C 

1 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Altair Fortes Silva [altair.silvaecariocaengenharia.com.br] 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:21 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Impugnação 03.09.07 

Prioridade: Alta 

Prezados Senhores; 
Acuso recebimento da impugnação 03.09.07, referente ao Edital Codemig. 
Rio de Janeiro, 04 de Setembro de 2007. 

Cordialmente; 

ALTAIR FORTES DA SILVA 
CARIOCA CHRIST1ANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A 
CNPJ/MF 40.450.769/0001-26 
TEL (21) 3891-2200, RAMAL 2267 

• FAX (21) 3891-2200, RAMAL 2341 
EMAIL.: abir.silva@cariocaengenharia.com.br  

	Mensagem original 	 
De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [maitto:CPEL©codemig.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Comissão Especial de Licitação 

Tel.: (31) 3213-8930 

Fax.: (31) 3273-1331 

E-mail: cpel@codemig.com.br  

4/9/2007 



„ui 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Altair Fortes Silva [altainsilva@cariocaengenharia.com.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:18 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

ATT65019.1xt (559 
13) 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 03/09/07 17:36 

foi lida em 04/09/07 08:17. 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 altairsilva@cariocaengenharia.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Assunto: 	 Entregue: Retum receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:37 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

altair.silva@cariocaengenharia.com.br  em 3/9/2007 17:41 

• 



• CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 cened@uai.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:43 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:37 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

cened@uai.com.br  em 3/9/2007 17:45 

1 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

De: 	 cened [cenedltda@teffa.com.br) 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:46 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

o 
ATT64148td(444 

13) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:36 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 

3/9/2007 17:46 

• 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT63236.txt (393 Impugnação 
B) 	03.09.07 

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  

15 

• 

1 



Lida: Impugnação 03.09.07 
	 Page 1 of 1 

C 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 José Corbacho - Cetenco [corbacho@cetenco.com.bil 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 11:26 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 03/09/2007 17:36 

foi lida em 04/09/2007 11:25. 

4/9/2007 



' CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63191.txt (395 Impugnação 
B) 	03.09.07 	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  

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63130.txt (405 Impugnação 
13) 	03.09.07 	

This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

li- 

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  

cie,\ 	sjJ\ 	 S_R 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  , 
De: 	 Comercial [comercial@cetestminas.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:02 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

ATT64284.txt (444 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:36 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 18:02 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

EI 

   

   

ATT63173.txt (401. 	Impugnação 
B) 	03.09.07 

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  

y 

e 



' 	Lida: Impugnação 03.09.07 	
Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	dagoberto [dagoivan©clemar.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:28 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:36 

foi lida em 3/9/2007 18:28. 

4/9/2007 



'CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 dagoberto.clemar@netlan.00m.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Assunto: 	 Entregue: Retum receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:37 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

dagoberto.demar@netian.com.br  em 3/9/2007 17:39 

1 



'CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 dagoivan@clemar.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:37 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

dagoivan@demar.com.br  em 3/9/2007 17:39 

a 

9 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

   

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

  

        

        

        

        

        

ATT63094.txt (383 Impugnação 
B) 
	

03.09.07 	
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: 	 Comine Construtora Mineira Ltda [comine@uol.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:01 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

O-:-----, 
ATT65262.txt (444 

13) 	
Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:36 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 18:01 

• 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG J.1 

 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

3 
ATT63424.bct (389 Impugnação 

B) 	03.09.07 	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 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

C:1  
ATT63085.txt (397 Impugnação 

B) 	03.09.07 	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  

• 

1 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Engenharia - Consbem [engenharia@consbem.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:52 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Impugnação 03.09.07 

RECEBIDO, 03 DE SETEMBRO DE 2007. 

GEOVANE SALES VIEIRA 
CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1656 - CJ 41/42 

4k Jardim Paulistano - 01452-001 - São Paulo 
Tel. 11-3812-8650 Fax 114813-6408 
email: engenhariaRconsbem.com.br  

geovanesaleseconsbem.com.br  

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  

Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63227.td  (399 Impugnação 
B) 
	

03.09.07 	This is an automatically generated Delivery Status 

2,3 

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  



Lida: Impugnação 03.09.07 
	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Engenharia - Consbem [engenharia@consbem.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:52 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 03/09/2007 17:36 

foi lida em 03/09/2007 17:51. 

4/9/2007 



Lida: Impugnação 03.09.07 	
Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	001.comerciat [001.comercialgconstran.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:59 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:36 

foi lida em 3/9/2007 17:58. 

4/9/2007 



"CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

    

De: 	 Antonio Carlos [antoniocarlos@constran.com.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:05 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT65032.txt(444 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 31/08/2007 18:04 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
04/09/2007 08:04 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

, 

      

      

      

      

ATT63121.1xt (671 	Impugnação 
B) 	03.09.07 

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  

1. 



Lida: Impugnação 03.09.07 	
Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 o2c5 

De: 	Encalso Construções Ltda [encalso.speencalso.com.bri 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:49 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: "undisclosed-recipients:"@encalso.com.br  
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 03/09/2007 17:39 

foi lida em 03/09/2007 17:48. 

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Shirley [shirley@construbase.com.br1 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:48 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

ots- 

 

o 
ATT64345.bt (527 

B) 	
Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 3/9/2007 17:36 

foi lida em 3/9/2007 17:48. 

• 

• 

1 



Page 1 of I 

24 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Liliane Costal Farias [Iclarias©construcaP.com.bri 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 19:05 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Impugnação 03.09.07 

Ok, recebido. 

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: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.brj  
Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

Mensagem potencialmente qualificada como documento privado de propriedade do Grupo Construcap. 

— 	,n  

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Icfarias©construcap.com.br, datva@construcaP.com.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Assunto: 	 Entregue: Delivered: Impugnação 03.09.07 

 

Sua mensagem 

Para: 	Undisclosed recipients 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:37 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

icfarias@construcap.com.br  em 3/9/2007 17:38 
dalva@construcap.com.br  em 3/9/2007 17:38 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Dalva Aparecida Grolla [dalva@construcap.com.br] 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 
	dalva@construcap.com.br  

Assunto: 

foi lida em 319/2007 17:39. 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	 Liliane Gostai Farias [Icfarias@construcap.com.br] 
Pára: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:57 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	Icfarias©construcap.com.br  
Assunto: 

26 

foi lida em 3/9/2007 18:57. 

• 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Eduardo de Camargo Silva [eduardo.camargoQcamargocorrea.com.br] 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:30 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	eduardo.camargo@camargocornaa.com.br  
Assunto: 

foi lida em 3/9/2007 18:30. 

c_c), 	• 

	 s.P 

À 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63076.ixt (421 Impugnação 
B) 	03.09.07 	This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

eduardo.camargo@camargocorrea.com.br  

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:37 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63200.1xt (399 Impugnação 
B) 	03.09.07 	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  

(c: 	 cl 	 (-A 

• 

1 



02 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@pitfall.seven.com.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Successful Mai! Delivery Report 

EI 
Delivery report.td 	Mewge 

(641 13) 	Heademtn (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 mail delivery errors from other systems. 

The mau l system 

<sergio@grupoapia.com.br>: delivery via clamav: delivered via clamav service 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63370.txt (389 Impugnação 
B) 	03.09.07 	This is an automatically generated Delivery Status 

30 

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  

1 
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31- 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Ovania Avelar de Paula Morais [omorais©cbmsa.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:50 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Impugnação 03.09.07 

Prezados Senhores: 

Confirmamos o recebimento do e-mail abaixo. 

Ovânia Avelar de Paula Morais 
Divisão de Licitações e Orçamentos 
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A. 
tel: 31) 3490 3637 
fax: 31) 3490 3642 
e.mail: omoraisecbmsa.combr 

1110 
 De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG imailto:CPEL@codemig.com.br]  

Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

C .c)c---   5, 

4/9/2007 



,CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Ovania Avelar de Paula Morais [omorais@cbmsa.com.brj 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:50 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	omorais@cbmsa.com.br  
Assunto: 

5 I 

foi lida em 3/9/2007 17:50. 

1 



,CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

1:1  
A1T63279.bt (389 

B) 

    

    

Impugnação 
03.09.07 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  

• 

• 

31 

1. 



.iCPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

EI 
A1T63352.td (509 Impugnação 

B) 	03.09.07 	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  

5 . 	. 

• 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G  

De: 	 Marcia Costa [mcosta@beter.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:46 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

32 

  

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:38 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 

3/9/2007 18:46 

• 

• 

ATT65093.txt (444 
El) 

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 17:39 
Assunto: 	 Entregue: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:38 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Ana Brito - Comercial/SE em 3/9/2007 17:42 
Solange Silva - Comercial/SE em 3/9/2007 17:42 

• 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Solange Silva - Comercial/SE [solange@celi.com.bil 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:43 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	solange@celi.com.br  
Assunto: 

foi lida em 3/9/2007 17:43. 



(CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Ana Brito - Comercial/SE [anabrito@celi.com.bri 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:42 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

33 

  

Sua mensagem 

Para: 
	anabrito©celi.com.br  

Assunto: 

foi lida em 3/9/2007 17:42. 

• 

• 

1 



'CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

Ti :- 

ATT63288.Ixt (379 Impugnação 
B) 	 03.09.07 

Notification. 

This is an automatically generated Delivery Status 

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

jane@cinzel.com  

• 

• 

J. 



• 

ÇPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

  

De: 	 Jane [jane©cinzel.com] 
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:46 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

ATT65342.txt (444 
13) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:38 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
4/9/2007 08:45 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 tecnicogcowan.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Assunto: 	 Entregue: Retum receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:38 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

tecnico@cowan.com.br  em 3/9/2007 17:40 

• 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Sandra Till - CVP [sandra@cvpsa.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:59 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

El 
A1T64296.txt (144 

B) 
Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:38 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 17:58 

• 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63486.bct (393 Impugnação 
B) 	03.09.07 	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. 

emccamp@emccamp.com.br  

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
3É 

De: 	Armando Rodrigues [arodrigues@ferreiraguedes.com.br] 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 11:56 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Impugnação 03.09.07 

Confirmado o recebimento 

Construtora 

Ferreira Guedes S/A 
Armando Rodrigues Santos 
Gerente de propostas 
Fone:11-3068-8555 ramal 121 -fax ramal 135 

arodrigues@ferreiraquedes.com.br  

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br3  

Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG Free Edition. 
Version: 7.5.484/ Vitus Database: 269.13.1/981 - Release Date: 31/8/2007 06:13 

No virus found in this outgoing message. 
Checked by AVG Free Edition. 
Version: 7.5.485 / Virus Database: 269.13.5/988 - Release Date: 4/9/2007 09:14 

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

[:1= 
ATT63325.txt(413 Impugnação 

B) 	010107 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 



37  
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Paulo Sergio Braga Femandes [paulos@lider.com] 

Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 09:38 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: 

paulos©lider.com  

foi lida em 4/9/2007 09:38. 

• 
c__; 



ATT63343.td  (381 Impugnação 
B) 
	03.09.07 This is an automatically generated Delivery Status 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
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. 

paulos@lider.com  

• 

• 

1 



`CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Construtora Mello Azevedo S/A [rnelloazevedo@nnelloazevedo.com.br] 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:45 

Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	melloazevedo@metloazevedo.com.br  
Assunto: 

foi lida em 3/9/2007 17:45. 

J\AÇD \ 	c)e 	 s. 

Lo 

• 

3. 



40 
'CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Construtora Mello Azevedo S/A 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Assunto: 	 Entregue: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:38 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Construtora Mello Azevedo S/A em 3/9/2007 17:44 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

ATT63334.bct (383 
B) 

Impugnação 
03.09.07 This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

Your message 	successfully relayed to the following recipients, but the 

adf@odebrecht.com  

requested delivery status notifications may not be generated by the destination. 
has l____._. 

5 .G 

1. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Elias Bichara Costa [elias.costa@oas.com] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:09 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Impugnação 03.09.07 

Recebemos 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: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Comissão Especial de Licitação 

Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 
E-mail: cpel@codemio.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. H 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. 

4/9/2007 	 OC-1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Elias Bichara Costa lelias.costa@oas.cornj 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:09 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	ellas.costa@oas.com  
Assunto: 

foi lida em 3/9/2007 18:09. 

• 

e 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

      

      

      

      

A1I-63316.tat (387 	Impugnação 
13) 	03.09.07 	This is an automaticallY generated Delivery Status 

Notification. 

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

elias.costa@oas.com  

• 

• 

1 



'CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Deliveiy Status Notification (Relay) 

[:1  
ATT63388.Ixt (395 Impugnação 

B) 	03.09.07 	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 - CODEM1G 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

       

       

       

ATT63297.td (397 
B) 

Impugnação 
03.09.07 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  
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Antonio de Oliveira Alvim [alvim@queirozgalvao.comj 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:46 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Impugnação 03.09.07 

Return Receipt  
Your 	Impugnação 03.09.07 
document: 
was 	alvim@queirozgalvao.com  

received 
by: 
at: 	03/09/2007 17:44:47 

4/9/2007 



615 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Postmaster@queirozgalvao.com  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 RELAY: 

ATT63459.txt (482 Impugnação 
B) 	03.09.07 This is an automaticallY generated Delivery Status 

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



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Antonio de Oliveira Alvim [alvim@queirozgalvao.com] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:50 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Impugnação 03.09.07 

Confirmamos o recebimento da documentação. 

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 destina tarjo de este mensaje o 

el responsable para su entrega, bárrelo inmediatamente y avise al remitente, respondiendo a este mensaje. Alertamos que 
este mensaje transitá por Ia red pública de com unicación, 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 attac.hments are confidential and may also be privileged. If you are not the named recip ient, 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 infonnation in this message that doesn't come from our 

personnel. 

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

      

ATT63361.txt (417 Impugnação 
B) 	03.09.07 

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  

ao 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Terrayama [terrayama@terrayama.com.brj 
terça-feira, 4 de setembro de 2007 09:56 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 
Lidas: Impugnação 03.09.07 

ATT66030.txt (444 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:38 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
4/9/2007 09:55 



4 1- 
.  CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

B) 

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  

• 

N1T63270.txt (401 Impugnação 
03.09.07 This is an automatically generated Delivery Status 

1. 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

     

     

     

ATT63755.txt (415 Impugnação 
03.09.07 This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

Your message lias 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  

(,< 

P 
.cp:kj e 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

El 

   

   

ATT63307.txt (395 Impugnação 
B) 	03.09.07 This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

convap.bh@convap.com.br  

c).- 

I 3\-r 
\\13t.2r}\?,/ 1 



I 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63307.txt (395 Impugnação 
B) 	 03.09.07 

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  

• 

This is an automatically generated Delivery Status 

1 



50 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Daniel Oliveira; Wesley Jonas; Eliana Siqueira 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Assunto: 	 Entregue: Delivery Status Notification (Success) 

Sua mensagem 

Para: 	daniel@cpdtecnologia.com.br; wesley@cpdtecnologia.com.br; eliana@LpdIx.nologia.com.br  

Assunto: 	Impugnação 03.09.07 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Daniel Oliveira em 3/9/2007 17:40 
Wesley Jonas em 3/9/2007 17:40 
Eliana Siqueira em 3/9/2007 17:40 

CÇ=C-\.. 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Wesley Jonas [wesley@cpdtecnologia.com.brj 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:50 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	wesley©mdtecnologia.com.br  
Assunto: 

50 

foi lida em 3/9/2007 17:50. 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Eliana Siqueira [eliana@cpdtecnologia.com.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:42 

Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 
	eliana@cpdtecnologia.com.br  

Assunto: 

foi lida em 3/9/2007 17:42. 

O 

1 



1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 CRASA [crasa01@u0lcom.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:17 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

o 
ATI-651211bct(444 

ES) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:38 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 18:17 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G  

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Reiay) 

      

      

      

ATT63468.bct (521 Impugnação 
B) 	03.09.07 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 	1 
eduardo.casasanta@uol.com.br  — 5 

1 
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53 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Eliane telianeQdiedromg.com.bil 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:55 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Impugnação 03.09.07 

Recebemos o email. 

Atenciosamente, 

Eliane Ribeiro 
Gerente Planejamento e Controle de Obras 
Diedro Construções e Serviços Ltda 
(031)3036-4370 
eliane@diedromg.com.br  
http://www.diedromg.com.br  

	Mensagem original 	 
De: "CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG" [mailto:CPEL@codemig.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Comissão Especial de Licitação 

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

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG Free Edition. 
Version: 7.5.485! Vinis Database: 269.13.3/986 - Release Date: 03/09/2007 09:31 

No virus found in this outgoing message. 
Checked by AVG Free Edition. 

, Version: 7.5.485 / Virus Database: 269.13.3/986- Release Date: 03/09/2007 09:31 

4/9/2007 



CPEL-ComissãoPermanentedeLicitação-CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Retay) 

[:] 
ATT63624.txt (393 

B) 

    

    

Impugnação 
03.09.07 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  

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

i-̀7'''''''.. 
AlT63450.bct (513 Impugnação 

B) 	03.09.07 	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  — 
hernaniginja@gmail.com  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

A1T63682.txt (393 Impugnação 
B) 	03.09.07 	

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  



56 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Ecoplan [ecoplan.bhe@terra.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:14 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

o 
AuffinlMod (444 

13) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:38 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 18:14 

L_N_cXcx_  

O 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Wellington Cristiano da Fonseca twfonseca@egesa.com.bri 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 10:01 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Concorrência 05/2007 - Confirmação de recebimento de emails. 

ENGENHARIA S.A. 
ESG RaD112000 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Concorrência 05/2007 - 

Prezados Senhores, 

Em atenção ao Convite em epígrafe, vimos confirmar o recebimento do Comunicado de Alteração (31/08), 
Esclarecimentos (31/08) e Impugnação da Construtora CO (03/09), através de email. 

Atenciosamente, 

Newton Ricardo Andrade 
Gerente de Engenharia - Egesa Engenharia S.A. 
Fone: (31)2108-1857/1850 - Fax: (31)2108-1982 
Email: concorrencia(aeuesa.com.br   
	  Egesa Engenharia S/A 

This message has been scanned by F-Secure Anli-Virus for Microsoft Exchange. 
For more information, connect to http://www.f-securescom/ 

• 

	 S 

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

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Wellington Cristiano da Fonseca [wfonseca@egesa.com.bri 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 21:19 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	wfonseca@egesa.com.br  
Assunto: 

7-- 

foi lida em 3/9/2007 21:19. 

• 

o 

1. 



GV- 
. CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Wellington Cristiano da Fonseca 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Assunto: 	 Entregue: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:38 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Wellington Cristiano da Fonseca em 3/9/2007 17:41 

• 

e 

i 

1 
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5e? 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Sergio Montezuma [sergiom@eit.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 19:03 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Impugnação 03.09.07 

Confirmo o recebimento. 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  

Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:38 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

011 	Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

S 

e 

4/9/2007 



7  CPEL-ComissãoPermanentedeLicitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

o 
AlT63477.1xt (385 Impugnação 

B) 	03.09.07 	This is an automatically generated Delivery Status 

5g 

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 



Page 1 of 1 
1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Hernani Ginja rhemaniginja@gmailoom] 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:55 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Impugnação 03.09.07 

Acusamos o recebimento (assunto impugnação) 
Hemaniginja 

Em 03/09/07, CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
<CPEL@codemig.com.br> escreveu: 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

41i 	Comissão Especial de Licitação 

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

4/9/2007 



N.‘.13EL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

  

De: 	 Postmaster@embratelcom.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 DELIVERY FAILURE: Enhanced Mail System Status Code (RFC1893): 2.0.0 

E  
ATT63709.bct (483 	Impugnação 

B) 	03.09.07 	
Your message 

Subject: Impugnação 03.09.07 

was not delivered to: 

postmaster@embratel.com.br  

because: 

Enhanced Mail System Status Code (RFC1893): 2.0.0 

	

Cr-x--NÇD. 	 c)2. 	 c r->q5)el,  5. 

1 



tPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	 emerson.santos©embratel.c,om.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:20 
Assunto: 	 Impugnação 03.09.07 

Return Receipt 

Your 	Impugnação 03.09.07 
document 

was 	EMERSON STEFANELLI SANTOS ESTEFAN/Embratel 
received 
by: 

at: 	09/03/2007 06:09:29 PM 

1 



1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

  

De: 	 Eduardo Mucci [emucci@empa.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:12 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

ATT65123.1:xt (444 
6) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 03/09/2007 17:39 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
03/09/2007 18:12 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@raiden.seven.com.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Successful Mail Delivery Report 

---:̀ 
0 E 

6.0 

Deliveryreporttxt 	Message 
(630 B) 	Headestd(1KIN 

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 mau 
l delivery errors from other systems. 

The mau l system 

<emucci@empa.com.br>: delivery via clamav: delivered via clamav service 

• 

1 



Page 1 of 1 

4 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação' - CODEMIG 

De: 	leonardo@emsa.com.br  

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 23:16 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Impugnação 03.09.07 

Confirmação de 'recebimento, 

EMSA-Empresa Sul americana de Montagens 

Citando CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG <CPEL@codemig.com.br>: 

> Assunto: Impugnação 

> Senhor(es) Licitante(s) 

> Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

> Comissão Especial de Licitação 

> Tel.: (31) 3213-8930 

>Fax.: (31) 3273-1331 

> E-mail: cpel@codemig.com.br  <blocked::mailto:cpel@codemig.com.br> 

•• 	 „Pf 	 c)r-4CA.2 

5 •n 

4/9/2007 



.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 17:41 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Successful Mail Delivery Report 

0 : 

  

  

Delivery reporttxt 	Message 
(628 B) 	Headers.txt (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 mail delivery errors from other systems. 

The mail system 

<leonardo@emsa.com.br>: delivery via virtual: delivered to maildir • 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Silmara Esilmara@emtelengenharia.com.bri 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:51 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Impugnação 03.09.07 

Recebido por Emtel em 04/09/2007. 

— Original Message — 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Sent: Monday, September 03, 2007 5:39 PM 
Subject: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Comissão Especial de Licitação 

Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 
E-mail: cpelacodemig.com.br  

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG Free Edition. 
Version: 7.5.485 / Virus Database: 269.13.5/988 - Release Date: 4/9/2007 09:14 

L 

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

	 62J 
De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

B) 

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  

• 

O 

ATT63563.bd (409 Impugnação 
03.09.07 This is an automatically generated Delivery Status 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

EI 
A1T63581.txt (399 	Impugnação 

8) 	03.09.07 	
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  

O 

1 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 13:55 

Para: 	'e nel@ve loxmail. com.be  

Assunto: 	Impugnação 03.09.07 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

• Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Comissão Especial de Licitação 

Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 
E-mail: cpel@codenniq.com.br  

4/9/2007 



C 5 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 enerconsutt@enerconsutt.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Assunto: 	 Entregue: Retum receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:39 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

enerconsult©erterconsult.com.br  em 3/9/2007 17:38 

-- 5 , 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 engeform@engeforrn.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:39 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

engeform@engeform.com.br  em 3/9/2007 17:35 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G  

De: 	 arruda@engeset.com.br  
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 19:23 
Assunto: 	 Return Receipt (displayed) - Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	undisdosed-recipients 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:39 

foi lida em 3/9/2007 19:23. 

(:),- 	 -‘-__1c==> 	5.n 

• 



• CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G  

"1"--  De: 	 breno@engeset.com.br  
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:55 
Assunto: 	 Confirmacao de leitura (exibida) - Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	undisclosed-recipients 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:39 

foi lida em 3/9/2007 17:55. 

C 



, 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mail Delivery System [MA1LER-DAEMON@netsite.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 
Assunto: 	 Successful Mail Delivery Report 

3 -- 

This is the Postfix program at host mx6.netsite.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 Postfix program 

<arruda@engeset.com.br>: alias expanded 

<breno@engeset.com.br>: delivery via maildrop: delivered via maildrop service 

	

Delivery repo 	Ltxt 	Message 

	

(818 B) 	Headers.td  (2 KB) 

1 



ég 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 paulo@enterpa.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:39 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

paulo@enterpa.com.br  em 3/9/2007 17:27 

1 



ATT63673.txt (401 	Impugnação 
B) 
	

03.09.07 
This is an automatically generated Delivery Status 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
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. 

mariaamelia@estacon.com.br  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

rEI 
ATT63664.txt (535 	Impugnação 

B) 	03.09.07 	
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. 

mmiranda@netsolutions.com.br  
gneri@netsolutions.com.br  

>(..~ 	 Ç-->\ 	 \CX__ 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

     

     

     

ATT63502.txt (393 	Impugnação 
8) 	03.09.07 

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  

• It 

• 

1 



Lida: Impugnação 03.09.07 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Eduardo de Barros Gomes [eduardo@experti.com.br] 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:33 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: undiselosed-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 03-09-2007 17:39 

foi lida em 04-09-2007 08:32. 

• 

• 

4/9/2007 



-)1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

    

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 extracom@extracomminerais.com.br, diana@extrac,omminerais.com.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Assunto: 	 Entregue: NOTICE: mau l delivery status. 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 0109.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:39 

foi entregue aos seguintes destinadrios: 

extracom@extracomminerais.com.br  em 3/9/2007 17:41 
diana@extracomminerais.com.br  em 3/9/2007 17:41 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 wdracom [extracom@extracomminerais.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:35 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

ATT65102.txt (+14 
B) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 03/09/2007 17:39 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
03/09/2007 18:34 

• 

1 



éPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Paulo Costa [paulo@facilitybond.com.bil 
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 10:23 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

o 
ATT66448.td  (533 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 4/9/2007 10:23. 

1 	 . 	 .A.e 5 

• 



13 
'CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Paulo Costa [paulo@facilitybond.com.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 10:22 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

ATT66434.txt (533 
B) 

Sua mensagem 

Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada em: 3/9/2007 11:56 

foi lida em 4/9/2007 10:22. 

• 

• 

1 



4CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

i ,i  r____. ...,,,. 

ATT63572.tct (399 	Impugnação 
13) 	03.09.07 

Notification. 
This is an automatically generated Delivery Status 

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

paulo@facilitybond.com.br  

1 



•vjCPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
71i 

 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Leo Max Pinheiro Evangelista 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Assunto: 	 Entregue: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:39 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Leo Max Pinheiro Evangelista em 3/9/2007 17:42 

e 

1 



r4PEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Leo Max Pinheiro Evangelista lleo.pinheiro@fidens.com.br] 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:25 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 
	leo.pinheiro@fidens.com.br  

Assunto: 

foi lida em 3/9/2007 18:25. 

l 

1 



ICPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Marco Tulio Candido Barbosa 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Assunto: 	 Não foi possível enviar: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem não foi recebida por um ou mais dos destinatários. 

Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em; 	3/9/2007 17:39 

Não foi possível encontrar os seguintes destinatários: 

Marco Tulio Candido Barbosa em 3/9/2007 17:42 
A mensagem não pôde ser entregue porque a caixa de correio do destinatário está cheia. 
<server-13.tansa.com.br  #5.2.2> 

• 

e 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Mailer-Daemon@ctb_fisa5.furukawa.com.br 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Retum Receipt 

S 

ATT63913.td (438 A1763914.txt (1 
B) 	KB) 

The original message was received 

-0300 from maill.furukawa.com.br(maillint.furuka
wa.com.br  

--- The following addresses had successful delivery 
carlos@furukawa.com.br  (successfully delivered to mailbox) 

at Mon, 03 Sep 2007 17:38:27 
[10.41.100.171) 

notifications 

• n-
I 

":)£22•PcY 1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63764.bzt (395 	Impugnação 
B) 	03.09.07 	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  

• 

1 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

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

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 04:15 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Impugnação 03.09.07 

Ok.Recebemos a informação nesta Data. 
GCE S/A 
José gera1do Drummond 

Em 03/09/07, CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
<CPEL@codemig.com.br> escreveu: 

Assunto: Impugnação 

1111 

	
Senhor(es) licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Comissão Especial de Licitação 

Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 
E-mail: cpel©codernig.com.br  

• 

4/9/2007 



Lida: Impugnação 03.09.07 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	Magno Gennari Mariano - GCE imagno@gce.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:56 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 3/9/2007 17:55. 

1 4/9/2007 

• 



o 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63544.bt (377 Impugnação 
B) 	03.09.07 	

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. 

gce@gce.com.br  

• 



c 

' CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:48 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

E:1  
ATT64324.1xt (393 	Impugnac,ão 

B) 	03.09.07 	This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

drummondjose@ig.com.br  

• 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação •- CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT64094.txt (375 	Impugnação 
B) 	 03.09.07 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  

.r".  



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

  

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Deliver), Status Notification (Relay) 

 

       

       

       

       

       

ATT63700.1xt (567 	Impugnação 
13) 	03.09.07 	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  

	 . 	 encee 

e 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

 

  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

      

      

      

      

ATI-63529.txt (395 	Impugnação 
B) 	03.09.07 	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. 

gpomercantil@uol.com.br  



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63691.td  (385 Impugnação 
B) 
	03.09.07 	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  

1 



Lida: Impugnação 0109.07 	
Page 1 of 1 

,572, 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Sergio - Hap [sergio@hapengenbaria.com.bil 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 10:36 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 4/9/2007 10:35. 

c>-. 	c),,c .  

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

   

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

  

•F j 

KFT63520.1)ct (403 
B) 

    

    

Impugnação 
03.09.07 

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. 

sergio@hapengenharia.com.br  

• 



Lida: Impugnação 03.09.07 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Concorrencia iconcorrencia@hfc.com.bri 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 11:03 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 3/9/2007 18:00. 

• 

4/9/2007 



Lida: Impugnação 03.09.07 	
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 17:39 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 3/9/2007 17:39. 

c, 

,52s  
! 4/9/2007  



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63646.td(401 
6) 

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  

Impugnação 
03.09.07 

This is an automatically generated Delivery Status 



Lida: Impugnação 03.09.07 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Eduardo Moises Mero Solari leduardo.solari@ivai.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:09 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 3/9/2007 18:09. 

4.. 	Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivirus e 
ir 	acredita-se estar livre de perigo. 

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

B) 

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  

• 

ATT63511.bt (397 	Impugnação 
03.09.07 

This is an automatically generated Delivery Status 



; 	Lida: Impugnação 03.09.07 	
Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	Isabel [isabelcristina@leme.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:44 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 9/3/aaaa 17:39 

foi lida em 9/3/aaaa 17:43. 

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63633.txt (401 	Impugnação 
B) 	03.09.07 	

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 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:39 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

     

     

     

ATT63554.1xt (403 	Impugnação 
13) 	03.09.07 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. 

contato@lopezmarinho.com.br  

	 5 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

Ess 

 

       

       

       

       

ATT63655.txt (401 
B) 

Impugnação 
03.09.07 

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. 

rogeriosouza@maceng.com.br  

1 



Lida: Impugnação 03.09.07 	
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 17:54 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 3/9/2007 17:53. 

S 

4/9/2007 



CPEL - Comissão'Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	
mbr [mbr@mascarenhas.com.br] 

Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:51 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

ATT65427.txt(444  
8) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:39 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 

4/9/2007 08:51 

• 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

41 
A1T63737.1xt (521 	Impugnação 

5) 	03.09.07 	
This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

S o 

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

mecanorte@mecanorte.com.br  
oad@mecanorte.com.br  



Lida: Impugnação 03.09.07 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

	 90  
De: 	Osmar Anastacio Dias Eoad@mecanorte.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:59 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnaçâo 03.09.07 
Enviada: 03/09/2007 17:39 

foi lida em 03/09/2007 17:59. 

4/9/2007 



1 

CPEL - Cómissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

     

     

     

ATT63834.txt (409 	Impugnação 
13) 	03.09.07 This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

engenharia@mendesjunior.com.br  

• 

9 

1 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Therese Francoise Bouchardet [therese.bouchardet@mendesjunior.com.brl 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 19:49 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Impugnação 03.09.07 

Prezados Senhores, 

Confirmamos o recebimento do e-mail e seu anexo. 

Sds. 

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

• De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [maitto:CPEL@codemig.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

elENDESAINIOR 

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

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. O remetente somente autoriza a utilização do material 
da mensagem. Caso você não seja o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que 
diretamente ao remetente do ocorrido e apague esta mensagem. 
O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião, conclusão ou a intenção da empresa que provêm o a, 
não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma, quanto a opiniões, afirmações, dados, disposições'  declaraçãe 
exceto se ratificado formalmente, por seus representantes legais devidamente autorizados para o fim. 
This message and its attachments may contam n confidential and/or priviteged information. The sender authorizes lhe use of the attached material 
receiver. tf you are not lhe intended receiver of such information you are not authorized to use lhe materiais in any way. We request that you noti 
the sender of this event and dele te this message. 
The contenta of this message and its attachments do not necessarily represent lhe opinion, condusion ar intention of lhe company provieting asse 
not implying in any obligation or Gability of such company, regarding opinions, statements, data, dispositions, dedarations andlor their content ur 
their legal representatives, dal),  authorized for such purpose. 

4/9/2097 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Therese Francoise Bouchardet [therese.bouchardet©mendesjunioncom.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 19:49 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Read: Impugnação 03.09.07 

o 
<htm1><body><p align="left"><a href="http://www.mendesjunior.com.br" 

target=" blank"><img src="http://www.mendesjunior.com.br/disclaimer/mj.png" 
border="U"></a></p><font face="Arial" size="lpx">A Mendes J&uacute;nior &eacute; uma 
empresa de constru&ccedil;&atilde;o que propicia solu&ccedil;&otilde;es de 
excel&ecirc;ncia em neg&oacute;cios de engenharia.<hr>Esta mensagem e seus anexos 
podem conter informa&ccedil;&otilde;es confidenciais ou privilegiadas. O remetente 
somente autoriza a utiliza&ccedil;&atilde;o do material anexo pelo destinat&aacute;rio 
<br>da mensagem. Caso voc&ecirc; n&atilde;o seja o destinat&aacute;rio dos mesmos 
voc&ecirc; n&atilde;o est&aacute; autorizado a utilizar o material para qualquer fim. 
Solicitamos que voc&ecirc; avise imediata e <br>diretamente ao remetente do ocorrido e 

110 
 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 
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 
materials 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 contenta 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> 

Read: Impugnação 
03.09.07 

,32)-1V 
ODEN.P 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Jose Marcos Cardoso Costa hose.marcos@mendesjunior.com.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:44 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Lida: Impugnação 
03.09.07 <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 style="width:100%; font-size: 3px;"></div> O 

abconte&uacute;do desta mensagem e seus anexos n&atilde;o representam necessariamente a 
Wopini&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 
materials 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 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Nelson Kneipp [nelson.kneipp@mendesjunior.com.brj 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:58 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Lida: Impugnação 
03£19A7 <htm1><body><p align="left"><a href="http://www.mendesjunior.com.br" 

target=" blank"><img src="http://www.mendesjunior.com.br/disclaimer/mj.png" 

border="15"></a></p><font face="Arial" size="lpx">A Mendes J&uacute;nior &eacute; uma 
empresa de constru&ccedil;&atilde;o que propicia solu&ccedil;&otilde;es de 
excel&ecirc;ncia em neg&oacute;cios de engenharia.<hr>Esta mensagem e seus anexos 
podem conter informa&ccedil;&otilde;es confidenciais ou privilegiadas. O remetente 
somente autoriza a utiliza&ccedil;&atilde;o do material anexo pelo destinat&aacute;rio 
<br>da mensagem. Caso voc&ecirc; n&atilde;o seja o destinat&aacute;rio dos mesmos 
voc&ecirc; n&atilde;o est&aacute; autorizado a utilizar o material para qualquer fim. 
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 

01
conte&uacute;do desta mensagem e seus anexos n&atilde;o representam necessariamente a 

Popini&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 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 



Lida: Impugnação 03.09.07 
	 Page 1 of 1 

92 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Sergio Frade [sfrade®solutionsbrasil.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:59 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: undiselosed-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 3/9/2007 17:58. 

s 	
Cc=x-1.5 

4/9/2007 



4CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

A1T63879.txt (407 	Impugnação 
B) 	03.09.07 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. 

sfrade@solutionsbrasil.com.br  

• 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Mareio Nunes Bastos [MARCIONB@nec.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:44 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG; undisclosed-recipients 

Assunto: 	RES: Impugnação 03.09.07 

Confirmamos recebimento 

9,3  

 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  

Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: undisclosed-recipients 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

1 	s . 

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

93 

  

De: 	 Marcio Nunes Bastos [MARCIONB@nec.com.br] 

Para: 	 undisclosed-recipients 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:43 

Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

 

Sua mensagem 

  

Para: 
	MARCION13®nec.com.br  

Assunto: 

foi lida em 319/2007 17:43. 

• 



à 

dPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63861.td  (387 
	

Impugnação 
03.09.07 	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 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Deliver),  Status Notification (Relay) 

C1.1  
ATT63918.txt (417 	Impugnação 

03.09.07 	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 



g3 
'CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ri 
A1T63807.ixt (413 	Impugnação 

13) 	03.09.07 	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. 

atrindade@oltecengenharia.com.br  



Lida: Impugnação 03.09.07 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	André Trindade [atrindade@oltecengenharia.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:44 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 03/09/2007 17:39 

foi lida em 03/09/2007 18:43. 

4/9/2007 



Lida: Impugnação 03.09.07 	 Page 1 of 1 

gG 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Raja [raja@orteng.com.bi] 
Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:42 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 4/9/2007 08:41. 

4/9/2007 



e 

• CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT64126.bd (385 Impugnação 
03.09.07 	This is ali 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. 

raja@orteng.com.br  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

  

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

fazenda@ouvidoriageral.mg.gov.br  
terça-feira, 4 de setembro de 2007 14:11 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Lidas: Impugnação 03.09.07 

A1T67520.td (537 
B) 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients:; 
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviar: Seg, Setembro 3, 2007 5:39 pm 

Está mostrada em Ter, Setembro 4, 2007 2:11 pm 

 

5c)  	ep 1,/1 Cl 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT64103.bet (413 	Impugnação 
B) 	03.09.07 	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. 

fazenda@ouvidoriageral.mg.gov.br  

• 

• 

1 



g V3V-L1Y CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:48 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

0  
ATT64333.txt (631 	Impugnação 

B) 	03.09.07 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. 

trindade.andre@ig.com.br  
pantheone@ig.com.br  
secoleng@ig.com.br  

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

 

   

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

  

o 

     

     

ATT63904.txt (409 Impugnação 
B) 	03.09.07 	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  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

_tg) 

 

      

      

      

      

ATT63746.txt (399 	Impugnação 
B) 	03.09.07 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@patrimar.com.br  

1. 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 io 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 13:58 

Para: 	Valdemir@paulitec.com.be  luciano@paulitec.com.br  

Assunto: 	Impugnação 03.09.07 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Comissão Especial de Licitação 

Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 
E-mail: çpel@codemig.com.br  

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

      

ATT63888.bt (405 Impugnação 
B) 	03.09.07 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. 

fernando@paulooctavio.com.br  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63798.txt (397 	Impugnação 
B) 	03.09.07 	This is an automaticallY generated Delivery Status 

03 

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  

vv-5 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - ComissãO Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

E'.: 
A1T63728.td(379 

13) 

Notification. 

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

leo@pcmb.adv.br  

• 

Impugnação 
03.09.07 

This is an automatically generated Delivery Status 

1 



Lida: Impugnação 03.09.07 
	 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 17:57 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: undiselosed-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 3/9/2007 17:56. 

JÁ9 

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63843.td (395 Impugnação 
B) 	03.09.07 	This is an automatically generated Delivery Status 

,1 s 

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  

Í O) 



105 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Frederico Colares Pimenta - DDN [fred@planar.com.brj 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 19:34 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

rEi 
ATI07.tit(444 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:39 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 19:34 

• 

1. 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Jeane Catarino [comercial@planova.com.br] 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 09:28 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	RES: Impugnação 03.09.07 

Confirmamos o recebimento deste 

Planova Planejamento e Construções SA 

Mensagem original 	 
De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  

Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

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

• 

• 
Q\c1),, G,e--D---- r--))-cp 

4/9/2007 



w .CPEL-ComissãoPermanentedeLicitação - CODEMIG  

De: 	 Jeane Catarino [comercial@planova.com.br) 
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 09:28 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

A1T65749.1xt (509 
B) 

Sua mensagem 

Assunto: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 4/9/2007 09:18. 

• 

• 



Lida: Impugnação 03.09.07 	
Page 1 of 1 

Io 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Comercial [comercialeplanova.com.bri 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:45 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 3/9/2007 18:42. 

4/9/2007 



• 

Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 (00 

De: 	Comercial [comercial@planova.com.bil 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:21 

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 18:08. 

• 

4/9/2007 



4-04 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Estefania [comercial@planova.com.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:55 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

o 
ATT65472td (518 

6) 
Sua mensagem 

Assunto: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 3/9/2007 18:00. 

• 

• 



106 
• CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

:.•.....1 
'.- x-r",  

ATT64037.txt (397 	Impugnação 
B) 	010107 

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@planova.com.br  

• 

1 

This is an automaticallY generated Delivery Status 



fo -1 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@mx03.a109.c0m.brj 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:42 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Successful Mail Delivery Report 

O 
DeJivery reporttxt 	Message 

(628 B) 	Headers.txt (2 KB) 
This is the mau l system at host mx03.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 mail delivery errors from other systems. 

The mau l system 

<dc@premo.com.br>: delivery via maildrop: delivered via maildrop service 

1 



5 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 ivina.ker©br.pwc.com  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:13 
Para: 	 CPEL •- Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Impugnação 03.09.07 

Return Receipt 

Your 
document: 

was 
received 
by: 

Impugnação 03.09.07 

Ivina Ker/BR/INF/PwC 

at: 	09/03/2007 07:09:10 PM ZW3 



1_ o g 
ICPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mail Delivery Subsystem [MAILER-DAEMON@uxsmpr11.pwc.com] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:42 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Return receipt 

KI-1-6411/td(644 P076.1113.bct(2 
El) 	1(13) The original message was received at Mon, 3 Sep 2007 16:41:42 

-0400 (EDT) from server03.comig.c0m [200.202.203.223] 

	 The following addresses had successful delivery notifications 	 

<ivina.ker@br.pwc.com> (relayed to non-DSN-aware mailer) 

	 Transcript of session follows 	 <ivina.ker@br.pwc.com>... relayed; expect 

no further notifications • 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

NA 

ATT63888.txt (405 	Impugnação 
B) 	03.09.07 

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. 

fernando@paulooctavio.com.br  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Deliveiy Status Notification (Relay) 

ATT63852.txt (389 	Impugnação 
8) 	03.09.07 	This is an automatically generated Delivery Status 

I_D 

Notification. 

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

progeo@progeo.com.br  



Lida: [Spam] Impugnação 03.09.07 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Progeo [progeo@progeo.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 20:52 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: [Sparn] Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: undiselosed-recipients: 
Assunto: [Spam] Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 3/9/2007 20:51. 

4/9/2007 



JJÁ 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

0 ír:  
ATT64117.txt(387 krirmg~o 

B) 	03.09.07 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  

Jub)c_. 

• 



JLL 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@pitfall.seven.com.brj 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:42 
Pana: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 SUCCongt1 I Mali Delivenr Repod 

Deliveymporttd 	Meisage 
(637 B) 	Heaclemtd.(10) 

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 

<mbuffet@bhlink.com.br>: delivery via clamav: delivered via clamav service • 

1. 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

o  :, 
ATT63870.td (391 	Impugnação 

B) 	03.09.07 

Notification. 

This is an automatically generated Delivery Status 

I.L2_ 

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

cgalery@raYtel.com.br  

1 

• 



LL 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Carlos [cgalery@raytelcom.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:03 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

L,1 -, 

ATT64281.bd (444 
13) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:39 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 

3/9/2007 18:03 

• 

• 

1 



(3 
OPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

.---= - -.I 
ATT63816.txt (423 	Impugnação 

B) 	03.09.07 	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 



ii 

,CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mail Delivery Subsystem [MAILER-DAEMON@vsnet.com.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery notification (success) 

A-1763897.W (416 	Impugnação 
8) 	03.09.07 

-0300 

The original message was received at Mon, 03 Sep 2007 17:40:11 

Your message was successfully delivered to: 
<cesar@rpcmg.com.br> 

• 

1 



Lida: Impugnação 03.09.07 	
Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	

1±1 

De: 	Cesar Novaes [cesar@rpcmg.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:46 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:39 

foi lida em 3/9/2007 17:45. 

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63789.t4 (409 Impugnação 
B) 
	03.09.07 	This is an automatically generated Delivery Status 

Notification. 

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

dj.silva@santabarbarasa.com.br  

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@schahin.com.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT64085.1xt (446 	Impugnação 
B) 	03.09.07 

This is an automatically generated Delivery Status Notification. 

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

<afferreira@schahin.com.br> 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 05:50 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Delay) 

      

      

      

      

A1R55050.1xt (479 	Impugnação 
B) 	03.09.07 

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 



III 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

E:=1 
ATT63825.txt (387 	Impugnação 

B) 	03.09.07 	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  

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster©comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63965.td  (437 Impugnação 
ES) 	03.09.07 	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 17:41 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT63974.txt (401 Impugnação 
B) 	03.09.07 	This is an automatically generated Delivery Status 

II, 

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 



Lida: Impugnação 03.09.07 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Vanessa Mattozinhos - Secretária do Gabinete 
[vanessa.matozinhos@desenvolvimento.mg.gov.br] 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:03 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:40 

foi lida em 4/9/2007 08:02. 

4/9/2007 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 1(7 

 

De: 	Vanessa Mattozinhos - Secretária do Gabinete 
[vanessa.matozinhos@desenvolvimento.mg.gov.br] 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 07:59 
Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 

Sua mensagem 

 

 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 
Enviada: 3/9/2007 11:57 

 

foi lida em 4/9/2007 07:58. 

 

4/9/2007 



Lida: Esclarecimentos e Arquivos Técnicos 	 Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Vanessa Mattozinhos - Secretária do Gabinete 
[vanessa.matozínhos@desenvolvimento.mg.gov.bil 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 07:55 

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 18:09 

foi lida em 4/9/2007 07:54. 

4/9/2007 



Page 1 of 1 

2/9 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Sengel Construções Ltda [sengel@sengelcom.br] 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 09:04 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Impugnação 03.09.07 

Mais uma vez, venho solicitar que os e-maus sejam enviados para o endereço abaixo citado, este endereço é do 
departamento de orçamento, os e-maus podem ser enviados aos cuidados de Afonso. orcamento@sengel.com.br  

Obrigado. 
Sengel Construções Ltda 
Rua: Grão Mogol, 505 
Tel/Fax: (31) 2122 7401 /2122 7444 

— Original Message — 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Sent: Monday, September 03, 2007 5:40 PM 
Subject: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Comissão Especial de Licitação 

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

4/9/2007 



/20 
Permanente de Licitação - CODEMIG CPEL - Comissão 

De: 
Para: 
Enviado em: 
Assunto: 

Administrador do sistema 
sengel@sengel.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Entregue: Retum receipt 

Desconh. 
Impugnação 0109.07 
3/9/2007 17:41 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: 
Enviada em: 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

sengel@sengel.com.br  em 3/9/2007 17:43 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 0-0 
De: 	orcamento [orcamento@sengel.com.br] 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 09:28 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Re: Impugnação 03.09.07 

— Original Message — 
From: Senoel Construções Ltda  
To: Ornamento  
Sent: Tuesday, September 04, 2007 9:01 AM 
Subject: Fw: Impugnação 03.09.07 

Sengel Construções Ltda 
Rua: Grão Mogol, 505 
Tel/Fax: (31) 2122 7401 /2122 7444 
— Original Message — 
From: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Sent: Monday, September 03, 2007 5:40 PM 
Subject: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Comissão Especial de Licitação 

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

Acusamos o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA 
AFONSO CRUZ 2122 7404 

4/9/2007 



ATT64019.txt (503 Impugnação 
B) 
	

03.09.07 
This is an automatically generated Delivery Status 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
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. 

servengbh@gmail.com  
stcobras@gmail.com  

1 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 ,L2,0Z 

De: 	Marcos [Marcos@servix.com.br] 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:15 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	ENC: Impugnação 03.09.07 

Acusamos o recebimento do e-mail anexo. 

Grato 

Servix Engenharia S/A 
Marcos Antonio dos Santos 

	Mensagem original 
• De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG [mailto:CPEL@codemig.com.br]  

Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Comissão Especial de Licitação 

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

	Informação do N0D32 IMON 2500 (20070903) 

Esta mensagem foi verificada pelo N0D32 sistema antivirus 
http ://www. es et. com . b r 

--NC:)-A-Lk 

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@pitfallseven.com.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:42 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Successful Mail Delivery Report 

C:1 
Ddiveyrepontd 	Message 

(6356) 	Heademtd(10) 
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 

<marcos@servix.com.br>: delivery via clamav: delivered via clamav service 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Marcos [Marcos@servix.com.bil 
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:15 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lido: Impugnação 03.09.07 

ATT65023.bt (512 
B) 

Mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviado: 03/09/2007 17:40 

lido em 04/09/2007 08:13. 

• 

• 

1 



I CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Comercial [comercial@servtec.com.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:51 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Lido: Impugnação 03.09.07 

ATTE4226t(t (533 
13) 

Mensagem 

Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviado: 3/9/2007 17:40 

lido em 3/9/2007 17:50. 

• 

• 

1 



1  CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@servtec.com.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:45 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Successful Mail Delivery Repoil 

ri 

	
j 

Delivery reporttat 	Message 
(902 B) 	Headersixt (2 KB) 

This is the mau l system at host mail.servtec.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 

<comercial@servtec.com.br>: delivery via local: delivered to command: procmail 
-a "$EXTENSION" 

likauehara@servtec.com.br>: delivery via local: delivered to command: procmail -a 
n$EXTENSION" 

f 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT64076.txt (389 Impugnação 
8) 	03.09.07 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  

• e_ 	 en1- 

• 

• 

1 



12_5 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 sinderc [sinderc@terra.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:54 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Re:Impugnação 03.09.07 

E"mail, recebido. Ok 

Mônica 
Sinderc 

	 Cabeçalho original 	 

De: "CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG" CPEL@codemig.com.br  

Para: 
Cópia: 
Data: Mon, 3 Sep 2007 17:40:44 -0300 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

1 Assunto: Impugnação 

> Senhor(es) Licitante(s) 

> 
> Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

> Comissão Especial de Licitação 

> Tel.: (31) 3213-8930 

> Fax.: (31) 3273-1331 

> E-mail: cpel@codemig.com.br  <blocked:mailto:cpel@codemig.com.br> 

1411/>  

> E-mail classificado pelo Identificador de Spam Inteligente Terra. 
> Para alterar a categoria classificada, visite 
> http://mail.terra.com.br/cgi-bin/  
imail.cgi?+ u=sinderc& 1= 
1,118885213-S.211525.709.tacamaca.hst.terra.com.br,108991,Des15,Des15  

> Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra. 
> Scan engine: MeAfee VirusScan / Atualizado em 03/09/2007 / Versão: 
>,5.1.00/5111 Proteja o seu e-mail Terra: http://mail.terra.com.br/ 

>1 

\ 
	

M 



1 11 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

6) 

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  
teconsp@terra.com.br  

• 

• 

ATT64067.txt (509 Impugnação 
03.09.07 This is an automatically generated Delivery Status 

1. 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 94 

 

De: 	 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@raiden.seven.com.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:43 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Successful Mail Delivery Report 

E 
Deliveyreporttd 	Message 

(648 B) 	Headerstd(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 mail system 

<licitacao@sicepot-mg.com.br>: delivery via clamav: delivered via clamav 

service • 

C.X •   Q ÇD 	. 

1 



, CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

   

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

SICEPOT-MG - Alberto Rodrigues [licitacao@sicepot-mg.com.br] 
terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:30 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Lidas: Impugnação 03.09.07 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:40 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
4/9/2007 08:30 

• 

ATT65181.txt (444 
B) 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

   

De: 	 orcamento@sonel.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:13 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

o 
ATT65099.txt(444 

B) Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:40 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 18:13 

e_2,\ 	• 3--)c),c-- a‘e 	e:4 	LA-c}6 



1 ,  CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 orcamento@sonel.com.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Assunto: 	 Entregue: NOTICE: mail delivery status. 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:41 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

orcamento@sonel.com.br  em 3/9/2007 17:42 

,53b, 
1 
	

ODEY' 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

  

De: 	 orcamento@sonel.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 19:06 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

o 
ATT65081.txt (444 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:40 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 19:06 

1 



4_7 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Olivia Silva Vidigal [olivia@spaengenharia.com.br] 
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:58 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Lidas: Impugnação 03.09.07 

ATT69302.txt (944 
B) 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:40 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 17:58 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@Pitfallseven.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:43 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Successful Mail Delivery Report 

3 
Delivery report.Ixt 	Mwsege 

(66l El) 	Headerstd (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 

<concorrencia@spaengenharia.com.br>: delivery via clamav: delivered via clamav 

service 

1 



/37 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Geraldo Faria [geraldofaria@spaengenharia.com.br] 
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 08:25 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

El 
ATT65016.bd (444 

13) 
Esta é Uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 

<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:40 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
4/9/2007 08:25 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

3:, 

ATT64019.1xt (503 
B) 

    

    

Impugnação 
03.09.07 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. 

servengbh@gmail.com  
stcobras@gmail.com  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

3-0 

  

De: 	 Rafael Dantas [rafael.dantas@strataengenharia.com.br] 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:46 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

 

Sua mensagem 

Para: 	rafael.dantas@strataengenharia.com.br  
Assunto: 

foi lida em 3/9/2007 17:16. 

  

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	 Juliana Rodrigues Duliana.rodrigues@strataengenharia.com.brj 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:55 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 
	juliana.rodrigues@strataengenharia.com.br  

Assunto: 

130 

foi lida em 3/9/2007 17:55. 

• 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Rafael Dantas 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Assunto: 	 Entregue: Impugnação 03.09.07 

130 

 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:41 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Rafael Dantas em 3/9/2007 17:45 

• 

1 



• 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG s'ço 

  

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Cassilene Jesus; Milton Carneiro; Juliana Rodrigues; Magda Parentoni; Bianca 

Gomes; Lucas Nicacio 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Assunto: 	 Entregue: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem  

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:41 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Cassilene Jesus em 3/9/2007 17:45 
Milton Carneiro em 3/9/2007 17:45 
Juliana Rodrigues em 3/9/2007 17:45 
Magda Parentoni em 3/9/2007 17:45 
Bianca Gomes em 3/9/2007 17:45 
Lucas Nicácio em 3/9/2007 17:45 

• 

• 

1 



, 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 05:43 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Delay) 

El 
ATI-65059.txt(445 Impugnação 

B) 	03.09.07 	
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. 

lcharcov@sultepa.com.br  • 

5 



i 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 09:55 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

131 

 

      

      

      

      

ATT66021.txt (395 Impugnação 
B) 	03.09.07 

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 



ATT63983.1xt (397 Impugnação 
B) 
	

03.09.07 
This is an automatically generated Delivery Status 

1 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

    

    

    

    

2 

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  

G 

e 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Pana: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

133 

 

      

      

      

ATT64154.td (409 Impugnação 
B) 	 03.09.07 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  



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 marilene@tisseguranca.com.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 

Assunto: 	 Entregue: NOTICE: mail delivery status. 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:41 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

marilene@tisseguranca.com.br  em 3/9/2007 17:42 

• 

1,,r4e.X . P\ 

1 



fi 

1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Marilene Silva [marilene@tisseguranca.com.bil 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:02 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lidas: Impugnação 03.09.07 

EI 
ATT64293.bd(444 

Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para 
<undisclosed-recipients:> em 3/9/2007 17:40 

Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em 
3/9/2007 18:01 

• 

1 



Lida: Impugnação 03.09.07 
Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	tecon peconsp@terra.com.bri 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 09:48 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: undiscloseÁl-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:40 

foi lida em 3/9/2007 17:49. 

5  

4/9/2007 



I ,CPEL - Comissão Perma~ de Licitação - CODEMIG  

De: 	 Jader Campos Daniel lidaniel@oi.netbr] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:52 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 
	jdaniel@oi.net.br  

Assunto: 

13
6 

foi lida em 3/9/2007 17:52. 

e_ L 	. 

1 

• 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Delivery Status Notification (Relay) 

/36 

B) 

Notification. 

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

jdaniel@oi.net.br  

ATT64028.te (383 Impugnação 
03.09.07 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 17:41 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

      

      

      

      

ATT63992.txt (397 Impugnação 
03.09.07 

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  

1 



Vq' 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	, 	 Administrador do sistema 
Para: 	 tratenge@ualcom.br; dpfil@uai.com.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:43 

Assunto: 	 Entregue: Retum receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:41 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

tratenge@uai.com.br  em 3/9/2007 17:45 
dpfil@uai.com.br  em 3/9/2007 17:45 

1 



FIO 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 tcemg@tce.mg.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Assunto: 	 Entregue: Return receipt 

Sua mensagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:41 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

tcemg@tce.mg.gov.br  em 3/9/2007 17:39 

ç-c)̀ - >̀s 
 

1 



2 IQ 
PEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Para: 
Enviado em: 
Assunto: 

Administrador do sistema 
marcotulio@tuma.com.br, tuma@tuma.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Entregue: Return receipt 

Sua meriagem 

Para: 	Desconh. 
Assunto: 	Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	3/9/2007 17:41 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

marcotulio©tuma.com.br  em 3/9/2007 17:42 
tuma@tunia.com.br  em 3/9/2007 17:42 

c_soç 	, 

1 



,CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

De: 	 Eugenia - Tuma [eugenia@tuma.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:54 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

ATT64305.txt (524 
B) 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 3/9/2007 17:40 

foi lida em 3/9/2007 17:54. 



qa? 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Feijao, Fernando [ffeijao@tycoelectronics.comj 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 19:24 
Ãssunto: 	 Lida: impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	ffeijao@tyooelectronics.com  
AssuMg: 

foi lidién 3//2007 19:24. 

• 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Rosochansky, Simone [srosocha@tycoelectronics.com] 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:55 
Assunto: 	 Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	srosocha@tycoelectronics.com  
Assunto: 

foi lida em 3/9/2007 17:55. 

• 



5 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT64001.bd (539 Impugnação 
B) 
	

03.09.07 	
This is an automatically generated Delivery Status 

tsa 

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 



ATT64046.tat (403 Impugnação 
B) 
	03.09.07 This is an automatically generated Delivery Status 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

postmaster@comig.com.br  
segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
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. 

jaimesantos@unibanco.com.br  



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEM1G 

 

  

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação •- CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

 

       

       

       

       

ATT64163.txt (385 
13) 

Impugnação 
03.09.07 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  



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
	 115 

De: 	 Administrador do sistema 
Para: 	 Carlos Eduardo Rezende Braga; Proposta - Via Engenharia S/A 
Enviado em: 	 terça-feira, 4 de setembro de 2007 14:01 ,  
Assunto: 	 Entregue: ENC: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: 	carlosb©grupovia.com.br; proposta@grupovia.00m.br  
Assunto: 	ENC: Impugnação 03.09.07 
Enviada em: 	4/9/2007 14:00 

foi entregue aos seguintes destinatários: 

Carlos Eduardo Rezende Braga em 4/9/2007 14:06 
Proposta - Via Engenharia S/A em 4/9/2007 14:06 

• 

• 

5 ps 

1 



Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: terça-feira, 4 de setembro de 2007 14:00 

Para: 	'carlosb@grupovia.com.br; 'proposta@grupovia.com.br  

Assunto: 	ENC: Impugnação 03.09.07 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:40 
Assunto: Impugnação 03.09.07 

Assunto: Impugnação 

Senhor(es) Licitante(s) 

Favor enviar resposta de confirmação de recebimento. 

Comissão Especial de Licitação 

Tel.: (31) 3213-8930 
Fax.: (31) 3273-1331 
E-mail: cpel@codemiq.com.br  

4/9/2007 



Lida: Impugnação 03.09.07 
	 Page 1 of 1 

tiO 
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	Paulo Assis fpauloassisgwarre.com.br] 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 18:16 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Para: undiselosed-recipients: 
Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 03/09/2007 17:40 

foi lida em 03/09/2007 18:16. 

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@comig.combr 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

ATT64058.txt (395 Impugnação 
13) 	 03.09.07 	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. 

pauloassis@warre.com.br  

• 

1 



Lidà: Impugnação 03.09.07 
Page 1 of 1 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	MARCIA [marcia@zivitek.com.bri 

Enviado em: segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:44 

Para: 	CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	Lida: Impugnação 03.09.07 

Sua mensagem 

Assunto: Impugnação 03.09.07 
Enviada: 3/9/2007 17:40 

foi lida em 3/9/2007 17:43. 

4/9/2007 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

 

De: 	 postmaster@comig.com.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de setembro de 2007 17:41 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 Delivery Status Notification (Relay) 

  

        

        

        

        

        

        

ATT64010.txt (513 Impugnação 
•B) 	03.09.07 	

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. 

marcia@zivitek.com.br  
sergio@zivitek.com.br  

1 



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. 

O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-
CODEMIG informa aos interessados cadastrados no processo licitatório, que a 
empresa CONSTRUTORA CEL1 LTDA interpôs IMPUGNAÇÃO com amparo do artigo 
41 da Lei de Licitações, protocolizada no dia 30.08.2007, nos seguintes termos: 

CONSTRUTORA CEU LIDA, empresa privada, estabelecida na Av. General 

Calazans, 862 — Bairro Industrial, na cidade de Aracaju/SE, inscrita no CNRNMF sob o 
n°. 13.031.257/0001-52, por suas representantes legais infra-assinadas, com 
instrumento procuratório anexo, vem, tempestivamente, com fundamento no art. 41, § 

20, da Lei n°. 8.666/93, formular a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n°05/2007,  consoante as razões que passa a aduzir 

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade concorrência, que tem como 
objeto a execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação 

do centro administrativo do estado de Minas Gerais. 

Sendo o escopo de grande envergadura, haja vista que o objeto é múltiplo, os 

critérios de seleção deveriam ser mais isonômicos, o que de fato carece de plena 
observância o principio, contatando-se de plano, ao proceder-se à análise do texto. 

Assim, ao invés de fomentar a ampliação máxima da possibilidade de potencial 

concorrentes, apreende-se do texto sub examen que as cláusulas são de fato, 

restritivas, contrariando todo o sentido e alcance da legislação aplicável. 

4 



Tal conduta dos agentes, de fazer incluir cláusulas restritivas, são claramente 

verificáveis nos tópicos que versam acerca da qualificação técnica, conforme será 

sobejamente demonstrado. 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

Da limitação de atestados 

O subitem "6.1.4" alínea "c", em todos os 3 LOTES licitados, consigna no 

'tópico 1' como parcela de maior relevância técnica e de valores significativos, 
serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento, instalação/montagem 
dos equipamentos, compreendendo sistema de ar condicionado — variando apenas a 
exigência quanto a sua capacitação —, sistema de detecção e alarme contra incêndio, 

instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado. Todavia, limita esta 

comprovação a apenas 1 (um) contrato. 

Ora, já de plano exsurge condição sem motivação legal que dê amparo para tal 

exigência, qual seja, a quantidade mínima de contratos para comprovação do quanto 

declinado no 'tópico 1", supracitado. 

Mas não é só. A situação restritiva se repete nos tópicos 2 e 3. Vejamos: 

Consta no caput do tópico "3", in verbis: 

3-Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), 
fundações, 	acabamentos, 	pisos, 	esquadrias 	e 	vidros, 
cimbramentos/escoramentos, 	construção 	de 	sistema 	viário, 
estacionamento/garagem, terraplanagem, pavimentação, paisagismo e 
urbanismo, com as seguintes parcelas significativas: 
(grifo nossos) 

Ora, nada absolutamente, justifica a inclusão em um mesmo atestado de: 
1)construção predial, 2) fornecimento/instalação/montagem de sistema de ar 
condicionado. 3) detecção e alarme contra incêndio, 4) instalações elétric:as e 

2 



hidráulicas e cabeamento estruturado — em um único contrato e veja-se, a estipulação 

de outros serviços — com possibilidade de oferta em até dois contratos.  

Questiona-se: qual a diferença de aptidão anterior em um, dois, três ou mais 

contratos, se de fato, interessa averiguar a capacidade técnica e operacional das 

empresas licitantes? 

Nessa esteira, observe a situação intolerável que impõe a exigência editalicia, 

tomando como exemplo o "tópico 2" do LOTE 2: 

Ali estão elencados 11 tipos de serviços, para os quais são exigidos 

determinados quantitativos. A licitante que embora tenha realizado todos aqueles 
serviços, atendendo integralmente (ou mesmo a maior) os quantitativos exigidos, 
ainda assim poderá ser marginalizada do certame. Basta que não os tenha feito em 

apenas dois contratos. 

Evidente que a avaliação da capacidade técnica das empresas licitantes 

compreende a análise de documentação para fins de comprovação de suas reais 
capacitações, independentemente de indusão em único atestado ou vários, de 
execução de determinados serviços — limitando e tomando exclusiva a participação a 

poucos apaziguados que possuem acervo especifico. 

Não seria escorreito afirmar-se que aquele que executa obra ou serviço de 
características semelhantes possui condições de habilitar-se para executar o objeto 
licitado? A resposta não pode ser outra: sim. Então porque provocar um jogo de 
combinações entre diversos serviços e seus quantitativos senão para proporcionar o 

favorecimento de certa(s) empresa(s)? 

Observe que o texto impugnado descreve com detalhamento impecável — 

quase que transcrito de um acervo existente (?), exigindo aptidão anterior em contrato  
idêntico — o que é ilegal, pois está favorecendo empresa(s) que possui específico 

acervo. 

3 

   



Vide: "Ter executado em Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou 

TURN-KEY". 

As cláusulas são claramente restritivas (em todos os lotes). 

Frise-se que favorecer é desvio de finalidade, restando conclusivo que não 

significa tratar-se de potencial proposta mais vantajosa para a Administração. 

O art. 30 da Lei de Licitações define exatamente a forma como será feita a 

comprovação da aptidão técnica, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, 

sem limitar ou restringir a comprovação de itens de serviços a um número determinado 

de atestados. 

O exato alcance das normas desse dispositivo (art. 30) foi fixado pelo próprio 

legislador, no parágrafo primeiro, inciso I, assim redigidos: 
Art.30 A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

§ 1 o A comprovação de aptidão referida no inc. II do caput deste artigo, no caso 
das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registradas nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir, em 
seu quadro permanente de pessoal, na data prevista para a entrega proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução 

de obra ou de serviço e características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos. 

§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior. 
(grifos nossos) 

A norma é clara e enfática ao delinear como se dará a demonstração de 

capacidade técnica, de modo que nenhuma circunstância impertinente ou irrelevante 

para o específico objeto do contrato será incluída no ato convocatório. 

4 



De fato, a lei não utiliza palavras inúteis. Quando determina que a comprovação 

da capacidade técnica "limitar-se-á", isto significa que são inadmissíveis quaisquer 
outras exigências que não importem em comprovação de aptidão — nos estritos termos 

da lei — para o desempenho da atividade. 

Ato continuo, no §50  do art. 30, determina a Lei de regência que somente 

poderão ser previstas no instrumento convocatório as exigências expressamente 
autorizadas pela lei, de modo que estão proibidas, tanto as exigências expressamente 
reprovadas pela legislação pertinente, quanto àquelas não expressamente por ela 

permitidas. 
E não cabe a esta D. Comissão justificar estas limitações em pretensa 

faculdade proporcionada pelo legislador ou na complexidade da obra. As empresas 
não deixam de possuir atributos suficientes para realização de determinada obra, por 
mais complexa que ela seja, por não demonstrarem experiência anterior condensada 

em parcos atestados. 

O histórico das licitantes, em seu aspecto técnico e financeiro, comprova a sua 
capacidade de assumir os encargos do objeto licitado, sem que necessariamente 
estejam compiladas em número limitado de contratos a realização satisfatória dos 

serviços nas quantidades exigidas. 

Limitar o número de atestados é exigência restritiva, devendo este item ser 

repelido do ato convocatório por violar literal dispositivo de lei e decisões reiteradas do 

TCU. Vejamos. 

O Tribunal de Contas da União já firmou entendimento, condenando a 

vedação de somatório de atestados, tal como se confere no aresto abaixo transcrito: 

"(...) a exigência editalícia negando o somatório de atestados para fins de 
comprovação de aptidão técnica tem sido rejeitada pela jurisprudência 
desta Corte, ante a compreensão de que tal procedimento extrapola o 
poder discricionário da Administração de impor requisitos mínimos 
necessários a assegurar o bom e pleno alcance do objeto licitado, por 
meio de seleção de licitante idôneo e capaz de executar a contenO o 
contrato". 

5 



(TCU - Decisão 8612001 - Plenário, Rel. Min; Valmir Campeio, julg. 
7.3.2001, pub. DOU 20.03.2001) 

Nesse sentido, os seguintes precedentes do TCU, dentre outros: Acórdão 

2813/2004 — ia  Câmara, Decisão de n° 444/2001 — Plenário, decisão 1618/2002 — 
Plenário, Decisão 192/1998 — Plenário TCU, Min. Rel. Iram Saraiva, colhe-se do corpo 

de aresto deste último: 
"A exigência de atestados que comprovem a aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 
o objeto da licitação está prevista no § 1° do art. 30, da Lei 8666/93. O que não 
está nele previsto é a exigência de um número elou certo de atestados, 
mesmo porque a comprovação de aptidão poderá ser feita por um ou mais 
atestados, dependendo de seus conteúdos, os quais a Administração não 
tem como avaliar antes de proceder a abertura dos envelopes de 
habilitação". 

Por todas as razões doravante expostas, espera-se que esta Comissão retifique 

o Edital no item fustigado, sob pena de vício insanável que se traduz na anulação do 

certame e conseqüente prejuízo ao erário. 

Da resposta ao auestionamento acerca da matéria  

Procedeu a Impugnante à análise dos questionamentos e respostas que 
antecedem a abertura do certame, cumprindo destacar que mencionada matéria foi 
também suscitada por "Caio Brandão Advogados Associados" — identificada sob 

questionamento n. 02. 

Qual não foi a surpresa ao constatar-se que essa D. Comissão, ao explanar sua 
resposta, tomou como premissa que o contido no §3°, do artigo 30, estaria a amparar 

tamanha irregularidade. 

Trata-se de clara imprecisão jurídica, pois o comando normativo não está 
autorizando qualquer faculdade à administração — ao contrário — é norma impositiva de 
que (a administração) deve sempre admitir - e está dirigida aos licitantes. Para assim 
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corroborar, traz-se à baila transcrição do Prof.Jessé Torres Pereira Junior, em sua 

obra "Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública" - 

Ed.Renovar- 3a.edição,pág.203, ao comentar o dispositivo: 

"O 4 30 franqueia ao habilitante oferecer certidões ou atestados de obras  
ou serviços cuia complexidade tecnológica e operacional seja equivalente  
ou superior à integralidade do objeto da licitação, desde que similar."  

A declaração não é ociosa; cabe para distinguir a fase de habilitação da  

fase das propostas. Na primeira, nada impede que o habilitante exiba mais do  

que o minimo demandado pelo ato convocatório. demarcado pela lei: estará. se   

assim agir, oferecendo prova abundante de sua aptidão para realizar o objeto do  

certame. o que em nada afronta os direitos dos demais participantes. lá que tal  

comprovação não influirá sobre o julgamento das propostas, na fase seguinte. 

Nesta, nenhuma vantagem pode ser oferecida ou insinuada fora da previsão 

editalícia., posto que tal vulneraria a igualdade entre os licitantes.  

E mais adiante: 

"Tampouco será transparente decisão que inabilite concorrente por haver 
deixado de apresentar atestado de capacitação nos exatos termos do  
edital, ainda que oferecesse outro, de obras ou serviços similares e de  
complexidade equivalente ou superior àquela do obieto em licitação.  
Assim: "A questão nodal...refere-se ao descumprimento de dispositivos 
legais na licitação sob apreço, tendo em vista a inclusão, no instrumento  
convocatório. de exigência constritiva ao processo competitivo....Caberia.  
portanto, à Telebrasilia justificar tecnicamente a adoção de tal quociente,  
uma vez que a Lei n.8.866193. no seu art.3°., 4 1°.. inciso 1, contém 
expressa vedação aos agentes públicos contra a adoção, nos atos de 
convocação, de cláusulas ou condições restritivas ao caráter competitivo  
das licitações ou selam impertinentes ou irrelevantes ao objeto especifico  
licitado. Configura-se, em conseqüência, a possibilidade de que a  
Telebrasilla tenha praticado ato de gestão ilegal.  
(Processo TCU n.010.901/94-9-Rel.Min.Paulo Afonso Martins de Oliveira. 
DOU de 20.02.95. pág.2283).  

Demais guestionamentos: 
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Também contido no rol de quesitação de "Caio Brandão Advogados 

Associados" — ora identificados sob questionamentos n°5  03, 04 e 05. Temos que foi 

suscitada a ausência de previsão na lei Orçamentária do Estado, para o exercício 
de 2007. assim como não houve oualauer apontamento de inclusão em Plano 
Plurianual de Investimentos, assim como não houve especificação dos 
exercícios fiscais a que estão os desembolsos financeiros vinculados. 

A resposta única foi de que possui recursos próprios, reafirmando que de fato, a 

obra não está contemplada no PPAG porque teria sido delegada em abril de 2007. 

Ora, tal exposição não atinge o cerne da questão — que é a observância estrita 

110 	da lei — ou seja, o contido no art.7°, §2°, incisos 111 e IV da Lei Federal n. 8.666/93. 

A vinculação ao art.165, da CF/88 está presente ao constatar-se que a 

execução da obra ou do serviço houver de estender-se por mais de um exercício 
financeiro. É o caso em tela, não bastando mera argumentação de que dispõe de 
recursos próprios "que permitem a execução dos contratos previstos na licitação com 
as antecipações que forem entendidas viáveis (?) e com as prorrogações que se 

fizerem necessárias, tudo na forma da lei. Qual lei então foi observada? 

E ainda, no tocante a questão das licenças ambientais exigidas, também 

ventiladas na quesitação sub examine, cumpre destacar que diante do contido no 

art.225, §1, 1, da CF, imprescindível o prévio estudo de impado ambiental e relatório 
de impacto ambiental. Essa D. Comissão restringiu sua resposta ao indicar que possui 

Licença Prévia do empreendimento, aprovada em 06/07/2007. 

Assim, em tempo recorde, temos uma delegação exarada em abril de 2007 e 
apenas dois meses após, TUDO PRONTO, estudos, edital, disponibilidade 

orçamentária, etc.. 

Data máxima vênia, não é crível que os procedimentos tenham sido 
levados a efeito com acurácia em tão exíguo lapso temporal. Ademais, ao 
considerar-se o porte das obras, ressalta aos olhos, a impropriedade de 
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manutenção do certame, repleto de irregularidades e sem as adequadas 
respostas aos questionamentos legais, denotando ausência de 
comprometimento com o trato da coisa pública. 

Relembre-se, nesse diapasão, o que diz o art. 30, §10, 1, da lei 8.666/93, senão 

vejamos: 

Art. 3°. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 

§ 1° É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato; 

Como é flagrante, as restrições de qualificação técnica induzem a escolha da 

empresa a ser contratada, somente atendendo a um número muito reduzido de 
licitantes, frustrando-se, desta forma, o caráter competitivo da licitação e, por 

conseguinte, submete a Administração à proposta não vantajosa. 

E a Lei 8.666/93 não permite procedimento desta ordem; ao contrário, proíbe-o, 

e o faz com o franco intuito de evitar o arbítrio, a escolha pessoal, subjetiva, daninha 
da Administração, em que prevaleceria a vontade do agente administrativo por sobre 
as regras de disputa, por sobre as reais e legítimas conveniências administrativas, 
inclusive em relação às limitações, que fere o princípio da seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração, com reflexo na legalidade e moralidade de que devem 

revestir-se os atos dos que lidam com a coisa pública. 

Conclusões finais 
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Diante do exposto, outra não é a regra a ser ainda observada por aqueles que 

de alguma forma fraudarem os objetivos de uma LICITAÇÃO PÚBLICA, como 
preconiza o art.3° em seu parágrafo 1°, inciso I e art. 82 da Lei de Licitações, a saber: 

"Art3o 	  
Parágrafo lo. É vedado aos agentes públicos: 

1- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo 	 ff 

"Art82 - Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo 
com os preceitos desta Lei ou visando frustrar os objetivos da licitação 
sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar." 

Urge retificar-se o desvio na presente licitação, sob pena de comprometimento 
desse i. órgão no que tange à lisura com a qual deve ser conduzida. A abertura de 
licitação já viciada é ato com o qual não pode o agente público concordar, posto que 
somente trará prejuízos ao órgão licitador, diante da iminente anulação a ser 

declarada. 
Pede-se vênia, pois, para trazer-se à colação ementas de alguns julgados sobre 

o tema: 

"É nulo o edital de concorrência elaborado em inobservância de 
prescrições legais" 
(TASP, in RDA, 85:185) 

"Não se compadece com o principio de igualdade entre os licitantes a 
exigência, em edital de processo licitatório, que vise a restringir o número 
de concorrentes" 
(TFR, ín RDA, 166:115) 

"Não podem prevalecer as cláusulas em edital de processo licitatório que 
visem a limitar o número de concorrentes, por força de exigências não 
autorizadas no ordenamento especifico, cuja inspiração é de permitir 
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ampla oportunidade a todos que estejam capacitados à execução do 
trabalho." (TFR, in RDA, 160:187) 

Nada mais é preciso acrescentar para justificar a procedência da presente 
impugnação, motivo pelo qual requer-se a RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA 05/2007 , por ilegalidade das cláusulas combatidas , ou caso 
assim não entenda V. Exa., pela anulação do procedimento, por constatação de 
inclusão de cláusulas restritivas, por ser esta a medida de Direito." 

Í 

11 
P .s.,  

AMO .  o o 0E14\ 



DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

O Diretor Presidente da CODEM1G, no uso de suas atribuições estatutárias, recebe a 
impugnação por regular e tempestiva e a REJEITA com base nas seguintes razões 
de fato e de direito: 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

Aduz a impugnante, em síntese que do edital do processo licitatório em referência 
consta cláusulas restritivas que ofendem princípio legal de critérios de seleção mais 
isonômicos e que propiciem ampliação da concorrência. 

Assevera que as restrições de qualificação técnica "induzem a escolha da empresa a 
ser contratada, somente atendendo a um número muito reduzido de licitantes, 
frustrando-se, desta forma, o caráter competitivo." 

Assim entende que o subitem 6.1.4 alínea "c" em todos os três lotes e em todos os 
tópicos, ao consignar parcela de maior relevância técnica e de valores significativos, 
limitada a apenas um e até dois contratos constitui condição sem motivação legal, 
questionando qual a diferença de aptidão anterior em um, dois, três ou mais contratos 
para se averiguar a capacidade técnica e operacional. 

Ressalta que no tópico 2 do Lote 2 estão elencados 11 tipos de serviços e que uma 
licitante pode ter realizado todos os indicados atendendo integralmente e até mais, 
mas será excluída se não os tiver feito em apenas dois contratos. 

Afirma que a avaliação da capacidade técnica compreende a comprovação da real 
capacitação independente do número de atestado e que um jogo de combinações de 
serviços e quantitativos tem a intenção de favorecer certa empresa. 

Que as indicações ferem o artigo 30 da Lei de Licitações e que a lei não tem palavras 
inúteis quando diz "limitar-se-á" e que resta textualmente previsto que somente serão 
previstos no instrumento convocatório as exigências autorizadas pela lei, pelo que 
limitar o número de atestados é exigência restritiva, devendo este item ser repelido do 
ato convocatório. 

A Impugnada não concorda com as razões apresentadas pela Impugnante de que as 
exigências integrantes do instrumento convocatório contrariam preceito legal, 
porquanto é amparada pela Lei a exigência de comprovação de capacitação técnico-
operacional que evidencie a aptidão indicada no inciso II do art. 30 da Lei n° 8.666/93, 
qual seja a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

Assim é que a habilitação técnica da licitante a ser contratada deverá restar 
consubstanciada em comprovação de experiência anterior na execução de serviços 
similares, que envolvam riscos, especialidades e domínio da técnica. 

A habilitação técnica tem por objeto demonstrar para a Administração que a licitante é 
possuidora de conhecimento capaz de dar cumprimento às obrigações assumidas no 
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contrato decorrente da licitação, na medida da necessidade de melhor qualificar os 
interessados em participar das licitações de obras complexas aferindo a capacidade 
para realização do objeto a ser contratado. 

O objeto da presente licitação reveste-se de uma ordem de complexidade tal que a 
qualificação técnica deverá demonstrar a habilidade da licitante/contratada em agrupar 
pessoas, bens e recursos e imprimir a esse conjunto a organização necessária ao 
desempenho satisfatório: esta a razão de exigência de experiência em número de 
atestados limitados, porquanto não estará apta a realizar a obra a proponente que não 
esteja preparada para aqueles quantitativos em conjunto. 

Porque, há que se considerar que o desempenho profissional e permanente da 
atividade empresarial conduz ao desenvolvimento de atributos próprios da empresa, 
dentre eles a capacidade de executar satisfatoriamente encargos complexos e 
difíceis. 

Certo que o artigo 30 estabelece que a documentação relativa a qualificação técnica 
limitar-se-á à capacitação técnico profissional por execução de obra ou de serviço e 
características semelhantes, por expressa previsão do seu parágrafo §3° : "§ 3° Será 
sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 
obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente 
ou superior." 

Como se obteria obras e serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior se fosse ilimitado o número de atestados? 

Convém observarmos que as exigências relativas à habilitação técnica visam 
assegurar a boa execução do objeto a ser contratado. 

Assim é que a Constituição da República, em seu art. 37, XXI, parte final, permite 
exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações nos procedimentos licitatórios. 

Cioso considerar que as exigências de ordem técnica buscam identificar, com certa 
margem de precisão, a capacidade técnica do licitante para a execução da obra ou 
prestação do serviço, no que tange à experiência anterior, qualificação dos 
profissionais, equipamento, maquinário, etc., à vista do objeto da licitação. 

Conforme assevera Marçal Justen Filho em Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Comentada, Dialética, 5° ed., 1998, p. 300 
"É evidente ser impossível eliminar o risco de a pessoa contratada revelar-se incapaz 
tecnicamente de executar a prestação devida. Ao estabelecer certas exigências, a 
Administração busca reduzir esse risco". 

Para tanto, para os fins de comprovação de aptidão técnica, a Lei de Licitações prevê 
a possibilidade da exigência de "atestados", com o escopo de possibilitar a 
demonstração de experiência acerca do objeto que será executado. 
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Com efeito, a exigência de atestados visa demonstrar que os interessados já 
executaram, anteriormente, obras ou serviços compatíveis em características e prazos 
com o objeto da licitação. E a finalidade da norma é clara: resguardar o interesse da 
Administração, ou seja, a perfeita execução do objeto da licitação, porquanto o que se 
está em exame é a aptidão da licitante em executar objeto semelhante ao da licitação. 

Casos há em que o somatório de muitos atestados se mostra tecnicamente inviável, 
como no caso presente, daí a necessidade do limite. 

Tomemos um exemplo: em uma licitação em que se exige que o licitante comprove ter 
construído um •edifício de no mínimo vinte andares é evidente que não estará 
comprovada a capacidade técnica exigida se forem apresentados cinco atestados, 
cada um deles demonstrando a experiência anterior na construção de edifícios de 
quatro pavimentos. Construir cinco prédios de quatro pavimentos é muito diferente de 
construir um de vinte. 

A complexidade da presente obra em licitação é que determinou a inviabilidade do 
somatório dos conteúdos dos atestados a serem apresentados. Da especificação 
técnica do objeto contratual, ressalta evidente o prejuízo da avaliação técnica com 
ausência de limite do número de atestados. 

No caso presente, se ilimitado o número de atestados, não se estaria comprovando 
experiência anterior semelhante e compatível com o objeto da licitação, e se perderia 
o objetivo da capacitação técnica em empreendimento de natureza semelhante. 

Assim é que, sendo a obra ou serviço de engenharia uma atividade complexa, a 
CODEMIG buscou definir no edital, para fins de demonstração de aptidão técnica, 
as parcelas de maior relevância e valor significativo do seu objeto, sendo certo, 
outrossim, que as indicações das parcelas estão muito aquém do volume do objeto 
licitado, conforme se afere com facilidade. 

Neste sentido, 	previamente definidas as exigências de qualificação técnica e 
decorrendo elas exclusivamente de questões técnicas, não há que se questionar a 
existência de restrição à participação no certame, uma vez que todos os que 
atenderem essas condições, consideradas como essenciais à boa execução do objeto, 
poderão ser admitidos à licitação. 

Não se pode olvidar que de limitação do número de atestados é indispensável à 
garantia do cumprimento das obrigações que vão ser contratadas, ou seja, a 
CODEMIG pretende aferir a capacitação técnico-operacional da licitante para a 
grandiosidade da obra licitada de modo que possa contratar de modo mais seguro e 
eficiente possível. 

Há que se perquirir, outrossim, o verdadeiro sentido do princípio isonômico da 
Constituição e da Lei. Referido princípio não impõe que todos indistintamente sejam 
tratados de modo rigorosamente igual, porque isso seria, sem dúvida, uma 
desigualdade. 
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O principio da isonomia impõe que os iguais sejam tratados igualmente. E em princípio 
é preciso definir os iguais pelas exigências de qualificação técnica e operacional, 
assim considerados os iguais para serem contratados para a obra em questão. Nesta 
esteira, as empresas que não detenham a necessária capacitação técnica (definida no 
edital) não podem merecer o mesmo tratamento dispensado às que se igualam na 
capacidade mínima exigida. 

Não pode representar ofensa à isonomia exigir em edital a demonstração de 
experiência na execução de obra de dimensão da do objeto licitado, porque quem faz 
muitas pequenas obras não demonstra capacidade para executar uma obra de grande 
porte. 

Concordamos que a "a lei não utiliza palavras inúteis", pelo que o inciso II do artigo 30, 
quando disse que "comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação," o fez exatamente para conferir à Administração Pública não só o poder, 
mas o dever de impor aos licitantes a comprovação de sua aptidão técnico-
operacional. 

Assim a Lei muito sabiamente, deixou ao Administrador uma margem de liberdade e 
discricionariedade para fixação, no edital, em cada caso, do que deve ou não ser 
comprovado para a qualificação. Se assim não fosse, não haveria sequer razão para 
constar do edital condições para participação na licitação. 

As exigências estatuídas pela CODEMIG, além de não serem proibidas legalmente, ao 
contrário do asseverado, representam uma clara autorização que lhe foi conferida pelo 
dito artigo 30, caput, inciso II da Lei de Licitações, porquanto ao inserir as exigências 
de capacidade técnico operacional compatíveis com o objeto da licitação, está a 
demonstrar seu cuidado na eleição do contratado, evitando a contratação de quem 
não está capacitado a executar o contrato. 

Nesta esteira, entende a CODEMIG que as exigências de capacitação técnico-
operacional declinadas são indispensáveis para salvaguardar os seus interesses na 
contratação. 

A Constituição Federal e a Lei de Licitações autorizam e determinam que sejam 
estabelecidas condições voltadas a garantir a efetiva e integral execução do contrato, 
não se falando em ilegal a exigência de capacitação técnico operacional para a 
contratada que irá executar uma obra de grande vulto e considerável complexidade. 

Não se pode perder de vista, de igual modo, que os dispositivos visam resguarçlar a 
CODEMIG de empresas que não tenham condições de arcar com a consecução do 
objeto da licitação. 

Para os fins de ampliar a participação das interessadas, dado o vulto e 
grandiosidade da obra, a licitação foi dividida em três lotes. Esta uma das 
formas adotadas para os fins de ampliar a competitividade do certame e 
propiciar maior número de participantes no conjunto da obra que pode ter 
até três frentes de trabalho diferentes.  
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Outra forma de ampliar a competitividade adotada, considerando também  
a complexidade do objeto e a sua dimensão, foi permitir a participação em  
consórcio, para os fins de ampliação da competição e possibilitar que  
empresas que isoladamente não teriam condições de executar o objeto o  
façam reunidas no número máximo de três.  

Permitindo a participação em consórcio a CODEMIG está a admitir que a  
habilitação técnica e econômico-financeira seia efetivada mediante o  
somatório dos quantitativos e valores de cada consorciado. Nesta linha  
de raciocínio, em sendo três lotes e podendo cada um ter até três  
vencedoras pode se chegar a um número de nove empresas contratadas. 

Por todas as razões expostas, a CODEMIG ao considerar as exigências de 
qualificação técnica, 	ao contrário do asseverado, ateve-se às suficientes e 
necessárias para a execução do objeto em licitação (porquanto as indicações 
quantitativas das parcelas relevantes são inquestionavelmente inferiores ao volume do 
objeto licitado) , sem fazer constar exigências não previstas em lei que venham a inibir 
a participação no certame, antes pelo contrário. 

Laborou a CODEMIG com o objetivo de contratar o licitante que detenha aptidão para 
o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto contratual, prova 
esta centrada nas parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação, definidas no edital de modo objetivo. 

Tanto é que o certame conta com expressivo número de potenciais licitantes que já 
efetuaram garantia de proposta, dentre elas constando inclusive consórcios. 

Não se pode acreditar que uma licitação que contará com a participação de 
significativo número de empresas esteja sendo dirigida por suas exigências para 
favorecer referidas empresas. 

É escorreito dizer que as empresas que executaram obras nos quantitativos exigidos 
para as parcelas relevantes e no número de contratos indicado estão aptas a habilitar-
se para executar o objeto licitado. É desse universo que detém capacitação técnica é 
que a CODEMIG pretende extrair sua(s) contratada(s). 

A despeito das indicações de decisões em contrário, permitimo-nos indicar para 
pesquisa a Decisão 944/2001 do Plenário do Tribunal de Contas da União qué se 
encaixa perfeitamente ao caso em comento, com nossos destaques e grifos: 

" Decisão 944/2001 -Plenário 

Número Interno do Documento 
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DC-0944-49/01-P 

Ementa 

Representação formulada por sindicato. Possíveis irregularidades na Companhia 
Docas do Espírito Santo. Concorrência. Adjudicação do objeto em sua totalidade. 
Exigência dos licitantes de atestado comprovando a realização pretérita de obra ou 
serviço equivalente. Conhecimento. Improcedência. Determinação. Autorização para 
retomada da licitação. Arquivamento. 

Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA 

Interessados 

Interessado: Sindicato dos Trabalhadores nas Profissões de Nível Superior e demais 
Trabalhadores que Exerçam suas Atividades nas Áreas Técnicas Administrativa e 
Financeira da Companhia Docas do Espírito Santo, Empresas Arrendatárias das 
Áreas e Instalações Portuárias e Empresas Operadoras e Prestadoras de Serviço nos 
Portos do Estado do Espírito Santo - SINDESA 

Sumário 

Representação. Possíveis irregularidades na Concorrência n° 001/2001. 
Conhecimento. Improcedência. Determinação à CODESA. Comunicação ao 
interessado. Arquivamento do processo. 

Ministro Relator 

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

Representante do Ministério Público 

LUCAS ROCHA FURTADO 

Unidade Técnica 

SECEX-ES - Secretaria de Controle Externo - ES 

Relatório do Ministro Relator 

Este processo tem por objeto representação do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Profissões de Nível Superior e demais Trabalhadores que Exerçam suas Atividades 
nas Áreas Técnicas Administrativa e Financeira da Companhia Docas do Espírito 
Santo, Empresas Arrendatárias das Áreas e Instalações Portuárias e Empresas 
Operadoras e Prestadoras de Serviço nos Portos do Estado do Espírito Santo - 
SINDESA, acerca de possíveis irregularidades na Concorrência n° 001/2001, 
promovida pela CODESA com vistas a contratar empresa para elaboração de projeto 
executivo e execução das obras e serviços dos Acessos e da Retroárea do Cáis de 
Capuaba do Porto de Vitória/ES. 

Parecer da Unidade Técnica 

2.Após o exame dos elementos encaminhados pelo Diretor-Presidente da CODSA e 
pelos membros da Comissão de Licitação em resposta à audiência realizada 9om a 
finalidade de avaliar as possíveis irregularidades praticadas na Concorrência n° 

17 



001/2001, a SECEX/ES conduiu que as seguintes falhas comprometeram esse 
certame (fls. 41/42 e 243/253): 

a) adjudicação do objeto da licitação pela sua totalidade, contrariando o art. 23, § 1°, 
da Lei n.° 8.666/93, uma vez que os serviços relativos à relocação do ramal 
ferroviário, à iluminação e à duplicação da ponte do acesso ao Cais de Capuaba são 
autônomos entre si e dos demais itens que compõem o conjunto da obra; e 

b) exigência que os licitantes comprovem a execução dos serviços de maior 
relevância eiou complexidade em um único atestado, contrariando os arts. 30, § 
1°, inciso I, e 30, § 5°, da mesma lei. 

3_Assim sendo, a unidade técnica emitiu parecer no sentido de o Tribunal (lis. 41/42): 

- V - 

A análise da segunda questão envolvida neste feito é dependente das conclusões a 
que chegamos ao tratarmos da primeira das questões, atinente ao problema da 
possibilidade de divisão em parcelas do objeto da Concorrência n° 001/2001. 

Nesse sentido, tendo sido evidenciada a inviabilidade técnica e econômica de se 
proceder ao parcelamento do objeto da referida licitação, então, como dedução 
lógica, há de se exigir como condição para habilitação dos licitantes que estes 
comprovem, mediante atestado, a realização pretérita de obra ou serviço compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto daquele certame, considerado 
como um todo. Esse raciocínio coaduna-se perfeitamente com o que dispõe a Lei n° 
8.666/93: 

'Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem cuim) da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;' (grifamos) 

A comprovação a que se refere o dispositivo acima transcrito far-se-á por meio de 
atestados, conforme exigência contida no § 1° do mesmo artigo 30 da Lei de 
Licitações e Contratos. Em sendo assim, cada um dos atestados apresentados pelos 
licitantes deve comprovar que o concorrente já realizou, numa só 'empreitada', 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, considerado, no presente caso, como um todo. 

É de se salientar que se um licitante apresenta diversos atestados que comprovem a  
execução de obras ou serviços distintos e isolados, que correspondam, cada um 
destes, a apenas parte do objeto da licitação para a qual acorre, não estará esse  
licitante, em absoluto, garantindo à administração que tem aptidão para executar tudo 
de uma só vez, numa única obra ou serviço, de forma coordenada, visando a 
concretizar um produto final - o objeto da licitação. Em outras palavras, demonstrar 
que se tem aptidão para fazer as partes, cada uma delas isoladamente, não irpplica 
necessariamente que se tenha aptidão para exercer uma atividade de exeèucão 
coordenada, de modo a realizar o todo.  
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Nessa linha de entendimento foram apresentados persuasivos argumentos dos 
gestores da Codesa sobre a ora discutida questão, os quais transcrevemos a seguir: 

'Como esta obra não possui um nome especifico, como 'obra de hidrelétrica', 'obra de 
rodovia', 'obra marítima', 'obra de aeroporto', é preciso que se especifiquem os 
serviços essenciais a serem executados conjuntamente. 

Isto porque, numa obra de hidrelétrica, por exemplo, o Edital exige que as empresas 
interessadas, para serem habilitadas, apresentem atestado de já terem construido 
uma hidrelétrica, o que é razoável. Não se pode imaginar que o simples fato de uma  
empresa já ter executado pavimentação em uma obra X, drenagem em uma obra Yl 

contenção em uma obra Z. escavação em uma obra R, etc. possa ter condições de  
construir uma hidrelétrica. O mesmo se aplica ao caso de uma Rodovia ou de urn 
Aeroporto.  

Como na presente licitação não há como dar um nome especifico para esta obra, por 
exemplo obra de 'porto', foi necessário traçar quais os serviços mais importantes, que 
se reputam fundamentais e devem obrigatoriamente ser executados em conjunto. 
Procura-se, pois, uma empresa aue tenha, ao menos em seus pontos 
fundamentais, realizado uma obra similar à ora licitada.'  (folha 273; grifos do 
original) 

Dessa forma, pelas razões expostas, entendemos que no edital da Concorrência n° 
001/2001, promovida pela Codesa, não houve violação do disposto nos artigos 3°, § 
1°, inciso I. e 30, § 5°, da Lei n°8.666/93.  

- VI - 

Decisão 

O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 

8.1. conhecer da presente representação, com fundamento no art. 69, inciso VII, da 
Resolução TCU n° 136/2000, c/c o disposto no art. 113, § 1°, da Lei n°8.666/93, para, 
no mérito, considerá-la improcedente; 

8.2. determinar à CODESA que faça constar expressamente do contrato que vier a 
firmar com o licitante vencedor da Concorrência n° 001/2001 cláusulas que tratem: 

8.2.1. do critério de atualização financeira dos valores a serem pagos (artigo 55, 
inciso III, da Lei n°8.666/93); 

8.2.2. do recebimento definitivo do objeto contratado (artigo 55, inciso IV, da Lei n° 
8.666/93); e 

8.2.3. da obrigação de o contratado manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação (artigo 55, inciso XIII, da Lei n° 
8.666/93); 

8.3. autorizar a CODESA a retomar o procedimento licitatório e os atos dele 
decorrentes; 

8.4. comunicar ao interessado o teor desta decisão; e 
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8.5. determinar o arquivamento deste processo. 

Quorum 

Ministros presentes: Humberto Guimarães Souto (Presidente), Valmir Campeio, 
Adylson Mona, Walton Alencar Rodrigues, Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar, 
Benjamin Zyrnler e o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

Publicação 

Ata 
Sessão 
Aprovação 
Dou 19/11/2001 

49/2001 Plenário 
07/11/2001 

14/11/2001" 

DEMAIS QUESTIONAMENTOS 

Assevera que no rol de quesitação apresentado por Caio Brandão Advogados foi 
suscitada "ausência de previsão na lei orçamentária do Estado, para o Exercício de 
2007, assim como não houve qualquer apontamento de inclusão em plano plurianual 
de investimentos, assim como não houve especificação dos exercícios fiscais a que 
estão os desembolsos financeiros vinculados". 

Informa que a resposta única apresentada é de que possui recursos próprios e que de 
fato a obra não está contemplada no PPAG porque teria sido delegada em abril de 
2007. 

Assim conclui que não resta observada a Lei de Licitações, especialmente seus 
incisos III e VI do §2° do artigo 7° e mais, que a vinculação com o artigo 165 da 
Constituição Federal por se constar a extensão da obra por mais de um exercício. 

Neste particular, conforme dado conhecimento a todas as interessadas no certame, 
inclusive a Impugnante, a empresa Caio Brandão Advogados apresentou em 22.08.07 
que foi respondida em 27.08.07, nos seguintes termos ora transcritos e que 
respondem à questão suscitada: 

"A CODEMIG é uma sociedade de economia mista, dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei 14.892/2003, 
constituída sob a forma de sociedade por ações, com maioria do seu 
capital social pertencente ao Estado de Minas Gerais. 

A CODEMIG é uma sociedade anônima e se sujeita, destarte, às 
normas da Lei 6.404/76 e à legislação própria das empresas 
privadas, à sua lei de regência e estatuto social. 

Há que se registrar que a CODEMIG não recebe recursos do 
Tesouro Estadual, sendo que suas receitas são todas derivadas' dos 
seus negócios e os recursos eventualmente originados do seu 
acionista majoritário, Estado de Minas Gerais, são derivados de 
integralização de sua participação acionária. 
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A condição jurídica da CODEMIG não está inserida no conceito de 
empresa estatal dependente, pelo que não está adstrita ao 
cumprimento da Lei Complementar n° 101/2000 e, portanto, não está 
obrigada à elaboração de plano plurianual. 

Isto porque, a Lei de responsabilidade fiscal (Lei Complementar 101) 
em seus artigos 1°  e 20  definiu expressamente todos aqueles entes 
e órgãos que alcança ou que, em decorrência dela, tenham 
obrigações a cumprir. 

Há alguns dispositivos da Lei Complementar que vinculam a 
CODEMIG, a par de sua natureza jurídica, a exemplo das regras dos 
artigos 40, §§ 6° e 70, e 47 e parágrafos, pelo que não poderá 
conceder garantias em operações de crédito, salvo à subsidiária ou à 
controlada sua (art. 40, §§ 6° e 70), ou, se firmar contrato de gestão, 
dentre outros aspectos, deverá incluir nos seus balanços trimestrais 
notas explicativas (artigo 47, parágrafo único e seus incisos). 

Não se pode deixar de considerar, entrementes, que a aplicação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito às entidades de 
economia mista, deverá sempre observar uma exegese específica, 
porquanto nem todos os seus dispositivos contém, em seu suporte 
fático, elementos atinentes a referidas empresas. 

Nesta linha de raciocínio, não pode ser exigido da CODEMIG a 
elaboração de "orçamentos plurianuais e anuais", que são 
instrumentos típicos de finanças públicas. 

Não estando obrigada a elaboração dos referidos orçamentos, por 
corolário lógico, não se fala, via de consequência, em obrigatoriedade 
do cumprimento, pela CODEMIG das disposições do artigo 16, 
parágrafo 1°, item 1 da Lei Complementar 101, não lhe sendo exigido 
a "demonstração cabal da origem dos recursos disponíveis para a 
realização da obra, bem como a justeza desta nos parâmetros 
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei 
Orçamentária Anual do Estado de Minas Gerais". 

Isto porque, referido dispositivo diz respeito à adequação da despesa 
criada (expandida ou aperfeiçoada) de ação governamental que 
acarrete aumento de despesa, tendo em vista a sua adequação com 
a lei orçamentária anual e compatibilidade com o planto plurianual e a 
lei de diretrizes orçamentárias. 

A contratação das obras e serviços de implantação do Céntro 
Administrativo de Minas Gerais pela CODEMIG guarda estrita 
conformidade com o seu objeto social, conforme já declinado e a 
CODEMIG não tem que elaborar orçamentos plurianuais e anuis e 
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não terá obrigação, em face de tanto, de cumprir as disposições do 
artigo 16 do referido diploma legal. 

Em face de tanto a CODEMIG, quando licita obras e serviços indica 
textualmente que as despesas decorrentes da execução correrão à 
conta de recursos próprios. 

Estas as razões que, respondendo ao questionamento de mesma 
natureza da presente impugnação respondeu: 

A CODEMIG é uma sociedade de economia mista da administração 
indireta do Governo do Estado de Minas Gerais criada pela Lei 
Estadual 14.892 de 17.12.2003, constituída em forma de sociedade 
por ações. 

A CODEMIG possui recursos próprios para cumprimento de seu 
objeto institucional do qual consta expressamente "a contratação ou 
execução de projeto, obra, serviço ou empreendimento que atenda ao 
objetivo de desenvolvimento do Estado". 

As receitas da CODEMIG permitem a execução dos contratos 
previstos na licitação com as antecipações que forem 
entendidas viáveis e com as prorrogações que se fizerem 
necessárias, tudo na forma da Lei." 

A resposta ainda consigna que " A obra ainda não está contemplada 
no PPAG porque foi delegada à CODEMIG por ato do acionista 
majoritário em Abril de 2007', o que ensejou equivocada interpretação 
de que se está confessando estar contrariando o espírito da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

Fica reiterada a resposta oferecida e a sua justificativa. Há que se 
consignar, outrossim, que o PPAG do Estado, relativamente à 
CODEMIG, cuida de indicar investimentos. Não se caracteriza em 
investimento a despesa realizada com a consecução do objeto 
institucional da CODEMIG, conforme expressamente declinado na 
sua lei de criação. Isto porque não caracteriza investimento os gastos 
que dizem respeito diretamente à atividade da empresa, o que é o 
caso presente. 

Finalmente cabe ressaltar que não há insegurança jurídica ou ofensa 
ao princípio da isonomia, no que diz respeito ao cronograma da obra 
e a possibilidade de prorrogação e antecipação, nos termos do edital 
licitatório e seus anexos, porquanto ficou expressamente consignado 
que quaisquer pagamentos estão associados à realização física da 
obra e ainda que eventuais antecipações deverão ser previamente 
autorizadas. 
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No que concerne a prorrogação do prazo, sua admissão guarda 
estrita conformidade com a Lei de Licitações, que em seu artigo 57 
prevê as hipóteses em que os prazos de início, de conclusão e 
entrega admitem prorrogação. 

Outrossim, a lei proíbe o retardamento imotivado bem como a 
antecipação quando significar despesa sem o correspondente 
recurso. 

E mais, das disposições do artigo 65 da Lei de Licitações consta a 
possibilidade de alteração dos contratos tanto unilateralmente pela 
Administração quanto por acordo entre as partes. 

O crono grama da licitação, portanto é estimado, uma vez que a 
CODEMIG não poderia, pelos dispositivos legais que autorizam e que 
em alguns casos até exigem a alteração dos contratos, lhe impor 
rigidez. 

Registra-se que a obra está programada em sua totalidade, planejada 
em todas as suas etapas de serviços e aquisições, ou seja, a 
contratação está planejada na integralidade com previsão de seus 
custos atual e final, bem como de suas etapas e prazos de execução. 

Não há nas razões apresentadas motivação para entender que a 
licitação como posta esteja em ofensa aos dispositivos legais que se 
lhe aplicam." 

Nas suas razões de não acatar a impugnação ofertada, foram 
reiterados os posicionamentos: 

"A CODEMIG possui recursos próprios para cumprimento de seu 
objeto institucional do qual consta expressamente "a contratação ou 
execução de projeto, obra, serviço ou empreendimento que atenda ao 
objetivo de desenvolvimento do Estado". 

As receitas da CODEMIG permitem a execução dos contratos 
previstos na licitação com as antecipações que forem entendidas 
viáveis e com as prorrogações que se fizerem necessárias, tudo na 
forma da Lei." 

Aqui registra-se que a obra não está contemplada no PPAG do Estado porque prevista 
para realizar com recursos próprios da CODEMIG, em face da sua competência 
institucional e não consta dos investimentos previstos para a CODEMIG na Lei 
Orçamentária Anual por não representar investimentos e sim cumprimento de seu 
objeto. 

Isto porque o §5° do artigo 165 da Constituição Federal, reputado vulnerado, expiicita 
que a Lei Orçamentária Anual compreenderá "inciso II. O orçamento de investimentos 
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das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto", pelo que, repita-se, os investimentos da CODEMIG estão 
previstos na Lei e não há previsão para a obra do Centro Administrativo por não se 
constituir em investimento e sim em cumprimento de sua missão. 

No que diz respeito ao licenciamento ambiental foi informado aos interessados que o 
empreendimento já possui Licença Prévia aprovada em 06.07.2007 e consta 
textualmente do certame que o licenciamento é de responsabilidade da CODEMIG. 

DA DECISÃO 

Por tudo o exposto a CODEMIG não acata a impugnação ofertada e mantém as 
disposições editalícias prestados os devidos esclarecimentos. 

Usando da faculdade contida no parágrafo segundo do artigo 41 da Lei 8.666/93, o 
PRESIDENTE DA CODEMIG, DECIDE, no prazo legal, MANTER as especificações 
do certame Concorrência 05/2007, devendo tal deliberação ser comunicada aos 
demais interessados, para a produção dos jurídicos e legais efeitos. 

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2007. 

OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO 
DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMIG 
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Empresas Arrendatárias das Áreas e Instalações Portuárias e 
Empresas Operadoras e Prestadoras de Serviço nos Portos do Estado do 
Espírito Santo - SINDESA 

Sumário 
Representação. Possíveis irregularidades na Concorrência n0  

001/2001. Conhecimento. Improcedência. Determinação à CODESA. 
Comunicação ao interessado. Arquivamento do processo. 

Assunto 
Representação 

Ministro Relator 
AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

Representante do Ministério Público 
LUCAS ROCHA FURTADO 

Unidade Técnica 
SECEX-ES - Secretaria de Controle Externo - ES 

Relatório do Ministro Relator 
Este processo tem por objeto representação do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Profissões de Nível Superior e demais Trabalhadores que 
Exerçam suas Atividades nas Áreas Técnicas Administrativa e Financeira da 
Companhia Docas do Espírito Santo, Empresas Arrendatárias das Áreas e 
Instalações Portuárias e Empresas Operadoras e Prestadoras de Serviço nos 
Portos do Estado do Espírito Santo - SINDESA, acerca de possíveis 
irregularidades na Concorrência n0  001/2001, promovida pela CODESA com 
vistas a contratar empresa para elaboração de projeto executivo e execução 
das obras e serviços dos Acessos e da Retroárea do Cais de Capuaba do 
Porto de Vitória/ES. 

Parecer da Unidade Técnica 
2.Após o exame dos elementos encaminhados pelo Diretor-

Presidente da CODESA e pelos membros da Comissão de Licitação em 
resposta à audiência realizada com a finalidade de avaliar as possíveis 
irregularidades praticadas na Concorrência n0  001/2001, a SECEX/ES 
concluiu que as seguintes falhas comprometeram esse certame (fls. 41/42 e 
243/253): 

a) adjudicação do objeto da licitação pela sua totalidade, 
contrariando o art. 23, § 10, da Lei n.0  8.666/93, uma vez que os serviços 
relativos à relocação do ramal ferroviário, à iluminação e à duplicação da 
ponte do acesso ao Cais de Capuaba são autônomos entre si e dos demais 
itens que compõem o conjunto da obra; e 

b) exigência que os licitantes comprovem a execução dos serviços 
de maior relevância e/ou complexidade em um único atestado, contrariando 
os arts. 30, § 10, inciso I, e 30, § 50, da mesma lei. 

3.Assim sendo, a unidade técnica emitiu parecer no sentido de o 
Tribunal (fls. 41/42): 
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"a) conhecer da presente representação formulada pelo (...) 
SINDESA para considerá-la procedente; 

b) determinar à CODESA que adote, num prazo de 15 (quinze) 
dias, as providências com vistas a anular a Concorrência n.0  001/2001, cujo 
objeto é a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e 
execução das obras e serviços dos Acessos e da Retroárea do Cais de 
Capuaba do Porto de Vitória - ES, e dos atos dela decorrentes, e proceda a 
novo certame licitatório de acordo com as disposições contidas na Lei n.0  
8.666/93 e suas alterações posteriores, em especial o disposto no caput do 
art. 30, no inciso I do § 10  do art. 30, nos §§ 10  e 2° do art. 23, no § 50  do 
art. 30, no § 50  do art. 31, nos incisos X, XIII e XVI do art. 40, no inciso II 
do § 4° do art. 40, nos incisos III, IV e XIII do art. 55 e no art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, dando ciência do cumprimento desta 
determinação a este Tribunal; 

c) determinar à CODESA que adote, nas licitações para a 
contratação de obras, serviços e compras, onde o objeto for de natureza 
divisível, sem prejuízo do conjunto, a adjudicação por itens e não pelo preço 
global, em decorrência do disposto no inciso I do §10  do art. 30, no inciso IV 
do art. 15 e nos §§ 10  e 20  do art. 23, todos da Lei n.° 8.666/93, com vistas 
a propiciar a ampla participação dos licitantes que, embora não dispondo de 
capacidade para execução ou fornecimento da totalidade do objeto, possam, 
contudo, fazê-lo com referência a itens ou unidades autônomas, devendo as 
exigências de habilitação adequarem-se a essa divisibilidade; 

d) determinar à Gerência Regional de Controle Interno/ES que 
acompanhe o cumprimento da Decisão que vier a ser proferida, informando a 
este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas; 

e) levar ao conhecimento do autor da representação o inteiro teor 
da Decisão que vier a ser proferida; 

f) juntar os presentes autos aos das contas da CODESA relativas 
ao exercício de 2000." 

4.Vale ressaltar que o Ministro Marcos Vinicios Vilaça, ao apreciar 
o TC-001.660/2001-4, que, entre outras questões, apresentava situação 
semelhante à descrita nestes autos, determinou ao Diretor-Presidente da 
CODESA, por despacho, em caráter cautelar, que não desse continuidade à 
Concorrência n0  004/2000 (PE n0  3273/2000), destinada à contratação de 
empresa para execução das obras e serviços de implantação do terminal 
portuário para granéis líquidos em Barra do Riacho/ES, até que o Tribunal 
deliberasse a respeito da matéria, bem como solicitou o pronunciamento do 
Ministério Público. 

5.Em seguida, este colegiado, ao acolher o voto do Ministro 
Marcos Vinicios Vilaça, decidiu adotar as mesmas medidas no presente 
processo (Decisão n0  528/2001 - Plenário, Ata n0  32/2001). 

Parecer do Ministério Público 
6.Em decorrência da mencionada deliberação, o Procurador-Geral 

Lucas Rocha Furtado emitiu o seguinte parecer (fls. 279/284): 
NN. 

http://contas.tcu.gov.br/portaltextual/MostraDocumento?qn=6&doc=l&dpp=20&p=0 	3/9/2007 



TCU - Portal de Pesquisa Textual 	 Page 4 of 12 

A Secex-ES, após examinar os documentos trazidos aos autos 
pelos gestores da Codesa em defesa dos atos praticados até agora pela 
empresa na realização da Concorrência no 001/2001 (folhas 223 a 237), 
propôs a anulação daquele certame, por nele ter vislumbrado as seguintes 
irregularidades (folhas 250 e 251): 

a) adjudicação do objeto da licitação pela sua totalidade, 
contrariando o artigo 23, § 10, da Lei no 8.666/93, uma vez que os serviços 
relativos à relocação do ramal ferroviário, à iluminação e à duplicação da 
ponte de acesso ao Cais de Capuaba são autônomos entre si e também em 
relação aos demais itens que compõem o objeto da licitação; e 

b) exigência, para a habilitação de licitantes, de comprovação da 
execução dos serviços de maior relevância ou complexidade em um único 
atestado, contrariando os artigos 30, § 10, inciso I, e 30, § 50, da Lei no 
8.666/93. 

Registre-se que na instrução inicial realizada pela Secex-ES foram 
apontados outros problemas ocorridos na condução da Concorrência no 
001/2001 (folha 40): 

'3.2.1 o edital fixou preços mínimos (art. 40, X, com redação 
dada pela Lei 9.648, de 27/05/98); 

3.2.2 o edital estabeleceu critérios estatísticos ou faixas de 
variação em relação a preços de referência (art. 40, X, com redação dada 
pela Lei 9.648, de 27/05/98); 

3.2.3 o edital não ressalvou o disposto nos §§ 10  e 2o do art. 48, 
com redação dada pela Lei 9.648, de 27/05/98 (art. 40, X, com redação 
dada pela Lei 9.648, de 27/05/98); 

3.2.4 o edital deixou de indicar os limites para pagamento de 
instalação e mobilização para execução de obras ou serviços (art. 40, XIII); 

3.2.5 no tocante às condições de pagamento previstas no edital, 
deixou de ser apresentado o critério de atualização financeira dos valores a 
serem pagos (art. 40, § 40, II); 

3.2.6 o edital deixou de indicar as condições de recebimento do 
objeto da licitação (art. 40, XVI); 

3.3 Deixaram de constar na minuta do contrato (fls. 24/33) as 
seguintes cláusulas necessárias que estabelecem: 

3.3.1 critério de atualização financeira dos valores a serem pagos 
(art. 55, III); 

3.3.2 recebimento definitivo (art. 55, IV); 
3.3.3 a obrigação de o contratado manter durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação (art. 55, XIII).' 

Todavia, sobre esses problemas, posicionou-se da seguinte 
maneira o analista da Secex-ES que atuou neste processo: 'Entendemos que 
as demais irregularidades/falhas não se caracterizam como graves e não 
restringiram o caráter competitivo da licitação. Assim, deixaremos de 
comentar as justificativas apresentadas.' (folha 250). 

O feito foi, então, submetido à apreciação do Plenário do TCU, em 
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sessão realizada em 08.08.2001. Naquela assentada, o Tribunal, 
acatando o posicionamento do Ministro-Relator Marcos Vinicios Vilaça, 
deliberou (Decisão no 528/2001-TCU-Plenário): 

'8.1. determinar ao Diretor-Presidente da CODESA, com base no 
artigo 209, § 20, do Regimento Interno c/c o artigo 20, § 20, da Resolução 
TCU no 36/1995, que, sob pena das sanções e medidas cautelares previstas 
na Lei no 8.443/92, não dê continuidade à Concorrência no 001/2001 e atos 
subseqüentes, destinados a contratar empresa para elaboração de projeto 
executivo e execução das obras e serviços dos Acessos e da Retroárea do 
Cais de Capuaba do Porto de Vitória/ES, até que o Tribunal delibere a 
respeito; e 

8.2. solicitar, em regime de urgência, o pronunciamento do 
Ministério Público a respeito do assunto.' 

- III - 
Cabe assinalar que o procedimento licitatório que ora se examina 

também foi objeto de fiscalização do TCU, por terem sido as obras e os 
serviços relativos aos acessos e à retroárea do Cais de Capuaba incluídos no 
plano especial de levantamentos de auditoria de obras públicas aprovado 
pela Decisão no 122/01-TCU-Plenário. 

O levantamento de auditoria foi tratado no TC-005.065/2001-6, 
processo por meio do qual também se acompanhou outra licitação, destinada 
à contratação de empresa para a execução de obras e serviços relativos à 
implantação de um terminal de granéis líquidos em Barra do Riacho - ES 
(Concorrência no 004/2000, da Codesa), certame sobre o qual também pesa 
uma representação, acompanhada no TC-001.660/2001-4. 

No que tange à Concorrência no 001/2000, apontaram-se no TC-
005.065/2001-6 as mesmas falhas e irregularidades que foram registradas 
no presente feito. Levado aquele processo à apreciação do Tribunal, acatou 
este o posicionamento do Relator, Ministro Marcos Vinicios Vilaça, decidindo 
(Decisão no 609/2001-TCU-Plenário): 

'8.1 - determinar o apensamento do presente processo ao TC-
001.660/2001-4 e de sua cópia ao TC-003.009/2001-8; e 

8.2 - dar ciência desta decisão e do relatório e voto que a 
fundamentam, assim como da Decisão no 528-Plenário e do despacho 
exarado nos autos do TC-001.660/2001-4, que determinou de forma 
cautelar a suspensão da concorrência CODESA no 4/2000, ao Ministro dos 
Transportes e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização do Congresso Nacional.' 

- IV - 
Feitas essas considerações, passamos a apresentar nosso 

posicionamento sobre as questões envolvidas neste processo, em 
atendimento à solicitação disposta no item 8.2 da retrocitada Decisão no 
528/2001-TCU-Plená rio. 

O primeiro dos pontos nodais aqui examinados refere-se ao 
problema da divisão em parcelas do objeto de uma licitação. 

O documento de folhas 266 a 276, subscrito pelo presidente da 
Codesa e pelo presidente da comissão especial de licitação daquela 
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companhia, bem como o documento de folhas 279 a 284, este 
subscrito apenas pelo presidente da Codesa, contêm argumentos adicionais 
em relação àqueles que foram inicialmente trazidos aos autos em defesa da 
legalidade do edital da Concorrência no 001/2001, às folhas 223 a 237. Ao 
examinarmos esse documentos, verificamos que eles carregam convincente 
argumentação contrária à adoção do parcelamento do objeto da 
Concorrência no 001/2001, pois procura demonstrar a inviabilidade técnica e 
econômica dessa medida. Destacamos, nessa argumentação, os seguintes 
trechos: 

'(...) pretender colocar na área duas ou mais empresas 
trabalhando ao mesmo tempo em serviços que uma única boa empreiteira 
poderia fazer é, no mínimo, ilógico. Imaginem a dificuldade e o aumento de 
custo de duas ou mais estruturas instaladas, com dois ou mais 
desnecessários canteiros; duas estruturas administrativas; dois ou mais 
departamentos de pessoal e de compra; duas equipes distintas de mão-de-
obra; duas equipes distintas de engenheiros; duas ou mais equipes distintas 
para serem fiscalizadas, controladas, cobradas; cada equipe e pessoal com 
filosofia distinta; a empresa de obra-de-arte especial não podendo 
reaproveitar os materiais de sua obra nas obras de arte corrente; uma obra 
de uma empresa atrasando o cronograma da outra; uma empresa esperando 
a outra; uma empresa, eventualmente, responsabilizando a outra; uma 
empresa disputando a atenção com a outra; veículos em duplicidade 
circulando; transtorno na definição do cronograma e no caminhar dos 
trabalhos. Nestes casos, a quem responsabilizar, a quem imputar a falta pelo 
atraso, a quem multar são questões que devem ser previstas (...)' (folha 
270) 

'O cronograma preliminar apresentado pela CODESA aos 
Licitantes, apesar de estimativo, apresenta as interfaces entre as etapas de 
execução do objeto e demonstra claramente a inconsistência do 
fracionamento da obra. (...) a se contratar com várias Empresas a execução 
dos serviços, a CODESA passaria a assumir a responsabilidade pelo 
planejamento e pelos prazos dos serviços e da obra, obrigando-se ao 
julgamento dos prováveis conflitos entre os executores, reduzindo seu tempo 
para verificação do cumprimento das cláusulas contratuais e das 
especificações, segurança e garantia da qualidade dos serviços. De outra 
forma, passaria a assumir os custos gerados por esta situação, contratando 
ou autorizando a contratação de pessoal de fiscalização e controle.' (folha 
283) 

Sobre a questão da divisão em parcelas do objeto de uma 
licitação, dispõe a Lei no 8.666/93: 

'Art. 23 

(•••) 
§ lo As obras, serviços e compras efetuadas pela administração 

serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade, sem perda da economia de escala.' (grifamos) 
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O dispositivo legal retrocitado deixa claro que o parcelamento do 
objeto de uma licitação não constitui uma medida obrigatória inafastável, 
mas dependente de prévias avaliações técnica e econômica de sua adoção. 
Dessa forma, se essas avaliações levarem a administração a concluir que o 
parcelamento do objeto de uma licitação implicará a perda de economia de 
escala, deverá a administração descartar essa hipótese, ainda que com isso 
fique prejudicada a ampliação da competitividade. Nesse sentido, as palavras 
de Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 8 ed. São Paulo : Dialética. 2000. p. 213): 

'(...) o fundamento jurídico do fracionamento consiste na 
ampliação das vantagens econômicas para a Administração. Adota-se o 
fracionamento como instrumento de redução de despesas administrativas. A 
possibilidade de participação de maior número de interessados não é 
objetivo imediato e primordial, mas via instrumental para obter melhores 
ofertas (em virtude do aumento da competitividade). Logo, a Administração 
não pode justificar um fracionamento que acarretar elevação dos custos 
através do argumento de benefício a um número maior de 
particulares.' (grifamos) 

Junta-se a essa argumentação, dando-lhe mais força, o fato de 
que os serviços que foram reputados pela unidade técnica como passíveis de 
serem adjudicados em separado (folha 39), representam, juntos, apenas 
17,68% do valor do objeto da licitação. 

Assim, considerando que os gestores da Codesa trouxeram aos 
autos argumentos que evidenciam a inviabilidade técnica e econômica da 
adjudicação do objeto da Concorrência no 01/2001 a duas ou mais empresas 
licitantes, temos que não restou configurada a violação do disposto no § 10  
do artigo 23 da Lei no 8.666/93 na elaboração do edital da referida licitação. 

V 
A análise da segunda questão envolvida neste feito é dependente 

das conclusões a que chegamos ao tratarmos da primeira das questões, 
atinente ao problema da possibilidade de divisão em parcelas do objeto da 
Concorrência no 001/2001. 

Nesse sentido, tendo sido evidenciada a inviabilidade técnica e 
econômica de se proceder ao parcelamento do objeto da referida licitação, 
então, como dedução lógica, há de se exigir como condição para habilitação 
dos licitantes que estes comprovem, mediante atestado, a realização 
pretérita de obra ou serviço compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto daquele certame, considerado como um todo. Esse 
raciocínio coaduna-se perfeitamente com o que dispõe a Lei no 8.666/93: 

'Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar- 
se-á a: 

(•••) 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
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técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;' (grifamos) 
A comprovação a que se refere o dispositivo acima transcrito far-

se-á por meio de atestados, conforme exigência contida no § 10  do mesmo 
artigo 30 da Lei de Licitações e Contratos. Em sendo assim, cada um dos 
atestados apresentados pelos licitantes deve comprovar que o concorrente já 
realizou, numa só 'empreitada', atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, considerado, 
no presente caso, como um todo. 

É de se salientar que se um licitante apresenta diversos atestados 
que comprovem a execução de obras ou serviços distintos e isolados, que 
correspondam, cada um destes, a apenas parte do objeto da licitação para a 
qual acorre, não estará esse licitante, em absoluto, garantindo à 
administração que tem aptidão para executar tudo de uma só vez, numa 
única obra ou serviço, de forma coordenada, visando a concretizar um 
produto final - o objeto da licitação. Em outras palavras, demonstrar que se 
tem aptidão para fazer as partes, cada uma delas isoladamente, não implica 
necessariamente que se tenha aptidão para exercer uma atividade de 
execução coordenada, de modo a realizar o todo. 

Nessa linha de entendimento foram apresentados persuasivos 
argumentos dos gestores da Codesa sobre a ora discutida questão, os quais 
transcrevemos a seguir: 

'Como esta obra não possui um nome específico, como 'obra de 
hidrelétrica', 'obra de rodovia', 'obra marítima', 'obra de aeroporto', é preciso 
que se especifiquem os serviços essenciais a serem executados 
conjuntamente. 

Isto porque, numa obra de hidrelétrica, por exemplo, o Edital 
exige que as empresas interessadas, para serem habilitadas, apresentem 
atestado de já terem construído uma hidrelétrica, o que é razoável. Não se 
pode imaginar que o simples fato de uma empresa já ter executado 
pavimentação em uma obra X, drenagem em uma obra Y, contenção em 
uma obra Z, escavação em uma obra R, etc. possa ter condições de construir 
uma hidrelétrica. O mesmo se aplica ao caso de uma Rodovia ou de um 
Aeroporto. 

Como na presente licitação não há como dar um nome específico 
para esta obra, por exemplo obra de 'porto', foi necessário traçar quais os 
serviços mais importantes, que se reputam fundamentais e devem 
obrigatoriamente ser executados em conjunto. Procura-se, pois, uma 
empresa que tenha, ao menos em seus pontos fundamentais, realizado uma 
obra similar à ora licitada.' (folha 273; grifos do original) 

Dessa forma, pelas razões expostas, entendemos que no edital 
da Concorrência no 001/2001, promovida pela Codesa, não houve violação 
do disposto nos artigos 30, § 10, inciso I, e 30, § 50, da Lei no 8.666/93. 

- VI 
Conforme já mencionamos, quanto aos demais problemas 

detectados na condução da Concorrência no 001/2001, a Secex-ES, 
apresentando-os de forma concisa, tanto neste feito (folha 40) quanto no 
TC-005.065/2001-6 (folha 8), manifestou-se no sentido de que eles não se 

r I 

C  • OF"'\  
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caracterizaram como graves nem restringiram o caráter 
competitivo da licitação, razão pela qual deixou-se até mesmo de se 
proceder ao exame dos esclarecimentos prestados sobre o assunto pelos 
gestores da Codesa (folha 250). 

Examinando esses esclarecimentos, constante das folhas 235 a 
237, pareceram-nos eles satisfatórios em relação ao que foi apontado nos 
itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 da instrução de folhas 34 a 42, da Secex-ES. 
Quanto aos demais itens (3.2.5, 3.2.6, 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3), entendemos 
que os problemas neles apontados poderão ser sanados fazendo-se constar 
expressamente do contrato que vier a ser firmado com o licitante vencedor 
da Concorrência n0  001/2001 cláusulas que tratem: 

a) do critério de atualização financeira dos valores a serem pagos 
(artigo 55, III, da Lei n0  8.666/93); 

b) do recebimento definitivo do objeto contratado (artigo 55, IV, 
da Lei n0  8.666/93); e 

c) da obrigação de o contratado manter durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (artigo 55, 
XIII, da Lei n0  8.666/93). 

- VII - 
Registre-se, por fim, que, de acordo com o que consta das folhas 

239 e 240 destes autos, o Sindesa também representou à Procuradoria da 
República no Estado do Espirito Santo acerca da Concorrência n0  001/2001, 
promovida pela Companhia Docas do Espirito Santo, o que deu ensejo à 
instauração 	do 	Procedimento 	Administrativo 	MPF/PR/ES 	n0  
1.17.000.000185/2001-99, no curso do qual o Procurador da República 
Ronaldo Meira de Vasconcellos Albo buscou obter da Codesa informações 
sobre os fatos noticiados na representação do Sindesa (folha 238). 
Examinando as informações que lhe foram encaminhadas pela companhia, 
despachou o referido Procurador nos seguintes termos (folha 242): 

'Convenço-me de que as informações prestadas pela CODESA - 
CIA. DOCAS DO ES são plenamente esclarecedoras e, de per si, afastam 
qualquer dúvida sobre a condução dos atos inquinados de vicio. Assim 
sendo, determino o Arquivamento do procedimento, dando-se de tudo 
ciência aos interessados.' (grifos do original) 

- VIII - 
Ante o exposto, este representante do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas da União, considerando que nos atos e fatos que foram 
objeto de exame neste processo, relativos à Concorrência n° 001/2001, 
promovida pela Companhia Docas do Espirito Santo - Codesa -, não restou 
caracterizada a violação do que dispõe o § 10  do artigo 23 da Lei n0  
8.666/93, nem do disposto nos artigos 3°, § 10, inciso I, e 30, § 5°, da 
mesma lei, propõe ao Tribunal que conheça da presente representação, com 
fundamento rio inciso VII do artigo 69 da Resolução TCU n0  136/2000, c/c o 
disposto no § 1° do artigo 113 da Lei n0  8.666/93, para, no mérito, 
considerá-la improcedente, arquivando-se o presente feito com fulcro no § 
5° do artigo 69 da Resolução TCU n0  136/2000. Propõe também este 
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representante do MPTCU que o Tribunal encaminhe à Codesa 
determinação no sentido de que aquela companhia faça constar 
expressamente do contrato que vier a firmar com o licitante vencedor da 
Concorrência no 001/2001 cláusulas que tratem: 

a) do critério de atualização financeira dos valores a serem pagos 
(artigo 55, III, da Lei no 8.666/93); 

b) do recebimento definitivo do objeto contratado (artigo 55, IV, 
da Lei no 8.666/93); e 

c) da obrigação de o contratado manter durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (artigo 55, 
XIII, da Lei no 8.666/93)." 

É o relatório. 

Voto do Ministro Relator 
Registro, inicialmente, que atuo no presente processo em 

substituição ao Ministro Marcos Vinicios Vilaça, com fundamento no art. 63 
da Lei no 8.443/92 e nos termos da Portaria TCU no 336, de 16.10.2001. 

2.Após o exame dos elementos encaminhados pelo Diretor-
Presidente da CODESA e pelos membros da Comissão de Licitação em 
resposta à audiência realizada com a finalidade de avaliar as possíveis 
irregularidades praticadas na Concorrência no 001/2001, a SECEX/ES propôs 
a anulação desse certame por entender que ficaram caracterizadas as 
seguintes falhas: 

a) adjudicação do objeto da licitação pela sua totalidade, 
contrariando o art. 23, § 10, da Lei n.o 8.666/93, uma vez que os serviços 
relativos à relocação do ramal ferroviário, à iluminação e à duplicação da 
ponte do acesso ao Cais de Capuaba são autônomos entre si e dos demais 
itens que compõem o conjunto da obra; e 

b) exigência que os licitantes comprovem a execução dos serviços 
de maior relevância e/ou complexidade em um único atestado, contrariando 
os arts. 30, § 10, inciso I, e 30, § 50, da mesma lei. 

3.Em virtude da Decisão no 528/2001, proferida por este Plenário 
na Sessão de 08/08/2001, o processo foi remetido ao Ministério Público 
junto ao TCU, acrescido de novos esclarecimentos apresentados pelo Diretor-
Presidente da CODESA e pelo Presidente da Comissão de Licitação. 

4.Conforme o Procurador-Geral destacou em seu parecer, os 
argumentos adicionais dos gestores da CODESA evidenciam a inviabilidade 
técnica e econômica da adjudicação do objeto da Concorrência no 001/2001 
a duas ou mais empresas licitantes, sendo que não ficou configurada a 
violação do disposto no § 10  do artigo 23 da Lei no 8.666/93 na elaboração 
do edital daquela licitação. 

5.Em conseqüência desse fato, verifica-se que a CODESA agiu 
corretamente ao exigir como condição para habilitação que os licitantes 
comprovem, mediante atestado, a realização pretérita de obra ou serviço 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do referido 
certame, considerado como um todo. Não houve, portanto, infração do 
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previsto nos artigos 30, § 10, inciso I, e 30, § 50, da Lei no 
8.666/93. 

6.Além dessas questões, o representante do Ministério Público 
examinou outras ocorrências apontadas pela SECEX/ES, tendo, inclusive, 
sugerido a adoção de medidas capazes de solucionar os itens que não foram 
justificados pela entidade, mediante a inclusão, no contrato que vier a ser 
firmado com o vencedor da Concorrência no 001/2001, de cláusulas que 
tratem do critério de atualização financeira dos valores a serem pagos; do 
recebimento definitivo do objeto contratado; e da obrigação de o contratado 
manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

7.Por fim, entendo que cabe ao Tribunal autorizar a CODESA a 
retomar o procedimento licitatório e os atos dele decorrentes. 

8.Feitas essas considerações, acolho o parecer do Ministério 
Público e Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao 
Plená rio. 

T.C.U., Sala das Sessões, em 07 de novembro de 2001. 
Augusto Sherman Cavalcanti 
Ministro-Relator 

Decisão 
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, 

DECIDE: 
8.1. conhecer da presente representação, com fundamento no 

art. 69, inciso VII, da Resolução TCU no 136/2000, c/c o disposto no art. 
113, § 10, da Lei no 8.666/93, para, no mérito, considerá-la improcedente; 

8.2. determinar à CODESA que faça constar expressamente do 
contrato que vier a firmar com o licitante vencedor da Concorrência no 
001/2001 cláusulas que tratem: 

8.2.1. do critério de atualização financeira dos valores a serem 
pagos (artigo 55, inciso III, da Lei no 8.666/93); 

8.2.2. do recebimento definitivo do objeto contratado (artigo 55, 
inciso IV, da Lei no 8.666/93); e 

8.2.3. da obrigação de o contratado manter durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação (artigo 55, inciso XIII, da Lei no 8.666/93); 

• 8.3. autorizar a CODESA a retomar o procedimento licitatório e os 
atos dele decorrentes; 

8.4. comunicar ao interessado o teor desta decisão; e 
8.5. determinar o arquivamento deste processo. 

Quorum 
Ministros presentes: Humberto Guimarães Souto (Presidente), 

Valmir Campeio, Adylson Motta, Walton Alencar Rodrigues, Guilherme 
Palmeira, Ubiratan Aguiar, Benjamin Zymler e o Ministro-Substituto Augusto 
Sherman Cavalcanti (Relator). 
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TRIBUNAIS DE CONTAS - JULHO/1997 

TC / UNIÃO 

DECISÃO N°: 217/97 
PROCESSO N°: TC - 450.408/96-5 
RELATOR: Min. Fernando Gonçalves 
DATA: 30.4.97 
FONTE: D.O.0 n°88 de 12.5.97 

ASSUNTO: 

Legalidade da exigência em edital de dois atestados de capacidade técnica. 

EMENTA: 

Representação - Proposta de exclusão de item de Edital - Conhecimento - Provimento negado por 
julgá-la improcedente - Comunicação ao interessado - Arquivamento dos autos. 

RELATÓRIO 

Trata-se de representação formulada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Pará - 
SINDUSCON, com fulcro no art. 113, § 1°, da Lei n°8.666/93, contra a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, solicitando ao TCU que fosse determinada à Diretoria Regional da ECT naquele Estado da 
Federação a exclusão da letra "e" do item 3.4 do Edital da Tomada de Preços n° 10/96, por manifesta 
ilegalidade. 

A SECEX/PA promoveu diligência à ECT no Estado do Pará, solicitando cópia do Edital da aludida 
Tomada de Preços n° 10/96. 

A Diretoria Regional da ECT remeteu a documentação solicitada, juntando, também, outros documentos 
esclarecedores do feito. 

O ponto questionado na presente representação refere-se a recurso administrativo interposto pelo 
SINDUSCON do Pará, requerendo a exclusão do item que exigia a apresentação de no mínimo dois (02) 
Atestados de Capacidade Técnica para habilitar os interessados no certame. 

A Comissão de Licitação pronunciou-se quanto ao fato, impugnando o recurso apresentado pelo 
SINDUSCON, afirmando: 

"... ao contrário do que entende a recorrente, à Administração é licito exigir atestados de 
capacidade técnica da licitante, conforme o objeto da licitação, que outra coisa não é senão 
a capacidade operacional da empresa para executar o contrato..." 

Segundo a ECT, constava no Edital a exigência questionada, que transcrevo a seguir, com fundamento 
no art. 30, inc. II e § 3°, da Lei n° 8.666/93: 

"3.4. As empresas interessadas em participar da presente licitação deverão apresentar na 
data e horário previsto no subitem 5.1 e na forma exigida no subitem 5.2, os documentos 
descritos abaixo: 
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e) No mínimo, 2 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, 
emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
deverão estar acompanhados da respectiva certidão vinculada ao 
mesmo e emitida pelo CREA, comprovando a aptidão para 
execução de obra ou serviço de porte e características 
semelhantes ao do objeto desta licitação". 

Tendo em vista o teor jurídico e a intenção normativa da proposta da SECEX/PA no sentido de que "seja 
reconhecido que é lícito à Administração exigir dos licitantes atestados referentes à sua capacidade 
técnica, comprovando aptidão para a execução de obra ou serviço de porte e características compatíveis 
ao do objeto licitado, à luz do art. 30, Ilda Lei n° 8.666/93", solicitei parecer do douto Ministério Público, 
que, em fls. 161/2, por intermédio do eminente Procurador, Dr. Paulo Soares Bugarin, manifestou-se de 
acordo com os pareceres uniformes daquela Unidade Técnica, esclarecendo, entretanto ser dispensável 
a proposta de orientação normativa feita pela área técnica, uma vez que "tal exigência é mandamento 
expresso e inequívoco da própria lei, como demonstrado neste Parecer". 

É o relatório. 

110 

VOTO 

A representação merece acolhimento por estar fundamentada no art. 113, § 1°, da Lei n°8.666/93. 

Quanto ao mérito, adoto em parte, a excelente análise feita pela Unidade Técnica: 

"Na análise da questão há que se indagar, preliminarmente, sobre a admissibilidade de a Administração 
fazer constar de edital de licitação exigência quanto à qualificação técnica dos licitantes e se essa 
exigência pode se dar através de "atestados de capacidade", como fez a ECT, através de sua Diretoria 
Regional no Pará. 

Parece não restar dúvidas quanto a conveniência de a Administração impor requisitos mínimos para 
melhor selecionar dentre possíveis interessados em com ela contratar. Ainda que seja de todo impossível 
à Administração evitar o risco de o contratado vir a se revelar incapaz tecnicamente de executar a 
prestação devida, o estabelecimento de certas exigências, permite, inegavelmente, a redução desse 
risco. 

Com efeito, esse procedimento administrativo, quando adotado dentro do princípio da razoabilidade, 
encontra amparo no ordenamento jurídico, não configurando restrições ao caráter competitivo do certame 
licitatório. Aliás, sobre a matéria esta Corte, através do Enunciado de Decisão n° 351, assim se 
posicionou: 

'A proibição de cláusulas ou condições restritivas do caráter competitivo da licitação não 
constitui óbice a que a Administração estabeleça os requisitos mínimos para participação no 
certame considerados necessários á garantia da execução do contrato, à segurança e 
perfeição da obra ou do serviço, à regularidade do fornecimento ou ao atendimento de 
qualquer outro interesse público (fundamentação legal, art. 3°, § 1°, inc. I, da Lei n° 
8.666/93)'. 

Quanto ao ponto central da questão, o atendimento daquela exigência através de Atestados de 
Capacidade Técnica como constou do edital, a ECT argumenta que a hipótese de tal exigência é 
sustentada pelo art. 30, inc. II e § 3°, da Lei n° 8.666/93, in verbis: 

'Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á: 

II - Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade 	  

§ 3°. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 
obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
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• 

superior.' 

Da análise do art. 30, percebe-se que, de fato, o aludido dispositivo tornou legal a exigência, para efeito 
de qualificação técnica de licitante, de atestados referentes à capacitação técnica, com vistas à 
comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação... (art. 30, II). Disciplinou ainda aquele artigo que, nos 
casos de obras e serviços, seria admitido que tal comprovação de aptidão, fosse feita através de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado... (§ 1°), bem como que as 
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, deveriam 
ser definidas no instrumento convocatório (§ 2°), e por fim, que seria sempre admitida a comprovação de 
aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica 
equivalentes ou superior (§ 3°)". 

Conclui-se, assim, pela legalidade da exigência da apresentação de dois atestados de capacidade 
técnica, conforme estipulado na Tomada de Preços n° 10/96, item 3.4, letra "e", de acordo com o disposto 
no art. 30, II, da Lei n°8.666/93. 

Dessa forma, acolho as proposições da Unidade Técnica e do Douto Ministério Público e Voto no sentido 
de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação do Plenário. 

Sala das Sessões, em 30 de abril de 1997. 

FERNANDO GONÇALVES 
Ministro-Relator 

PARECER 

Trata-se de Representação do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Pará, acerca de 
exigência contida em edital da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que não estaria prevista no 
Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos - Lei n° 8.666/93. 

2. O eminente Ministro-Relator Fernando Gonçalves distingue o Ministério Público com o pedido de 
audiência, nos termos do despacho de fl. 160. 

3. A aludida entidade de classe requer que o Tribunal examine o Edital da Tomada de Preços n° 10/96, 
promovida pela Diretoria Regional da ECT no Pará, com vistas à impugnação e conseqüente exclusão da 
letra "e" do item 3.4 do Ato Convocatório, em face de "manifesta ilegalidade". 

4. O referido item questionado dispõe, verbis: 

"3.4. As empresas interessadas em participar da presente licitação, deverão apresentar na 
data e horário previsto no subitem 5.1 e na forma exigida no subitem 5.2, os documentos 
descritos abaixo: 

e) No mínimo, 2 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado que deverão estar acompanhados da respectiva certidão vinculada 
ao mesmo e emitida pelo CREA, comprovando a aptidão para execução de obra ou serviço 
de porte e características semelhantes ao do objeto desta licitação". 

5. Segundo consta dos autos, a ECT informou que inseriu a exigência no Edital com base no art. 30, inc. II 
e § 3°, da Lei n°8.666/93 (fl. 157, item 7), que, por sua vez, estabelece o seguinte: 

"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

(••); 
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II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível (...); 

§ 3°. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 
obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior." 

6. As questões jurídicas envolvendo esse assunto já foram objeto de apreciação deste Ministério Público, 
nos autos do processo TC n° 009.987/94-0, que trata de Representação similar contra edital da 
Telecomunicações de São Paulo S/A (Decisão n° 395/95 - TCU - Plenário, Ata n° 36/95, Ministro-Relator 
Paulo Affonso Martins de Oliveira). 

7. Naquela oportunidade, este Representante do Parquet emitiu Parecer no sentido da legalidade do 
procedimento em questão, porquanto a Lei n° 8.666/93 continua permitindo a exigência de "comprovação 
de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação ...", conforme inscrito no inciso II do art. 
30 do referido Diploma Legal. 

8. A própria Constituição Federal, em seu art. 37, inc. XXI, prevê "exigências de qualificação técnica e 
• econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações". 

9. Esses dispositivos visam a resguardar o Poder Público de empresas que não tenham condições de 
arcar com a consecução do objeto da licitação, mormente nos casos de obras públicas ou serviços 
essenciais à coletividade. Desse modo, vale repisar, o que se pretende garantir é a segurança jurídica 
dos contratos firmados pela administração pública, inclusive, para que não haja solução de continuidade 
na prestação dos serviços públicos. 

10. Ante o exposto, este Representante do Ministério Público, na linha do seu pronunciamento anterior 
sobre a matéria, entende que a exigência contida na letra "e" do item 3.4 do Edital de Tomada de Preços 
n° 10/96, da ECT no Pará, está em consonância com a Lei n°8.666/93, manifestando-se de acordo com 
os pareceres uníssonos da SECEX/PA, pelo conhecimento da Representação, para, no mérito, julgá-la 
improcedente, dando-se ciência ao interessado da decisão a ser proferida. 

11. Quanto à proposta de orientação normativa, de que trata a letra "h" da conclusão de fl. 159, este 
MP/TCU a considera dispensável porquanto tal exigência é mandamento expresso e inequívoco da 
própria lei, como demonstrado neste Parecer. 

Ministério Público, em 24 de março de 1997. 

PAULO SOARES BUGARIN 
Subprocurador-Geral 

DECISÃO 

1. Processo n°: TC-450.408/96-5 

2. Classe de Assunto: Representação 

3. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
Vinculação: Ministério das Comunicações 

4. Interessado: Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Pará - SINDUSCON/PA 

5. Relator: Ministro Fernando Gonçalves 	

(bb 
6. Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin 
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7. Unidade Técnica: SECEX/PA 

8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 113, § 1°, da 
Lei n°8.666/93, decide: 

8.1. conhecer a presente representação, formulada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no 
Estado do Pará, para, no mérito, julgá-la improcedente; 

8.2. comunicar ao interessado o teor desta decisão; 

8.3. arquivar o presente processo. 

9. Ata n° 15/97 - Plenário 

10. Data da Sessão: 30.4.1997 - Ordinária 

11. Especificação do quorum: 

11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Fernando Gonçalves (Relator), Adhemar 
Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Paulo Affonso Martins de 41) 

	

	Oliveira, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e o Ministro-Substituto José Antônio Barreto de 
Macedo. 

HOMERO DOS SANTOS 
Presidente 

FERNANDO GONÇALVES 
Ministro-Relator 
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Cell 
Solidez e Qualidade. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG. 

Edital de Concorrência n.o 05/2007 

PROCESSO N. 265/07  

CONSTRUTORA CELI LTDA, empresa privada, estabelecida na Av. 

General Calazans, 862 — Bairro Industrial, na cidade de Aracaju/SE, inscrita no 

CNR1/MF sob o no. 13.031.257/0001-52, por suas representantes legais infra-

assinadas, com instrumento procuratório anexo, vem, tempestivamente, com 

fundamento no art. 41, § 20, da Lei no. 8.666/93, formular a presente 

IMPUGNACÃO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA no 05/2007, 

consoante as razões que passa a aduzir: 

• 

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade concorrência, que tem 

como objeto a execução das obras e serviçcs de engenharia, inclusive 

fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários 

para a implantação do centro administrativo do estado de Minas Gerais. 

Construtora Celi Ltda. 
Av. General Calazans, 862 - Bairro Industrial - Aracaju-SE 
CEP: 49065-420 Tel: (79) 3216-5050 / Fax: (79) 3216-5071 
C.N.P.J.: 13.031.257/0001-52 Insc. Estadual: 27.003.375-0 www.celi.com.br  



Celi 
Solidez e Qualidade. 

Sendo o escopo de grande envergadura, haja vista que o objeto é múltiplo, 

os critérios de seleção deveriam ser mais isonômicos, o que de fato carece de 

plena observância o princípio, contatando-se de plano, ao proceder-se à análise 

do texto. 

Assim, ao invés de fomentar a ampliação máxima da possibilidade de 

potencial concorrentes, apreende-se do texto sub exarnen que as cláusulas são de 

fato, restritivas, contrariando todo o sentido e alcance da legislação aplicável. 

Tal conduta dos agentes, de fazer incluir cláusulas restritivas, são 

claramente verificáveis nos tópicos que versam acerca da qualificação técnica, 

conforme será sobejamente demonstrado. 

DOCUMENTOS DE HABILITACÃO TÉCNICA 

Da limitacão de atestados 

O subitem "6.1.4" alínea "c", em todos os 3 LOTES licitados, consigna 

no 'tópico 1' como parcela de maior relevância técnica e de valores significativos, 

serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento, 

instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de ar 

condicionado — variando apenas a exigência quanto a sua capacitação sistema 

de detecção e alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e 

cabeamento estruturado. Todavia, limita esta comprovação a apenas 1 

(um) contrato. 

Ora, já de plano exsurge condição sem motivação legal que dê amparo 

para tal exigência, qual seja, a quantidade mínima de contratos para comprovação 

do quanto declinado no "tópico 1", supracitado. 

Construtora Celi Ltda. 
Av. General Calazans, 862 - Bairro Industrial - Aracaju-SE 
CEP: 49065-420 Tel: (79) 3216-5050 / Fax: (79) 3216-5071 
C.N.P.J.: 13.031.257/0001-52 Insc. Estadual: 27.003.375-0 www.celi.com.br  

• 
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Cellti 
Solidez e Qualidade. 

Mas não é só. A situação restritiva se repete nos tópicos 2 e 3. Vejamos: 

Consta no caputdo tópico "3", in verbis: 

3-Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificação(ões), 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, 
cirnbramentos/escoramentos, construção de sistema viário, 
estacionamento/garagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo e 
urbanismo, com as seguintes parcelas significativas: 
(grifo nossos) 

• Ora, nada absolutamente, justifica a inclusão em um mesmo atestado de: 

1)construção predial, 2) fornecimento/instalação/montagem de sistema de ar 

condicionado. 3) detecção e alarme contra incêndio, 4) instalações elétricas e 

hidráulicas e cabeamento estruturado — em um único contrato e veja-se, a 

estipulação de outros serviços — com possibilidade de oferta em até dois 

contratos.  

Questiona-se: qual a diferença de aptidão anterior em um, dois, três ou 

mais contratos, se de fato, interessa averiguar a capacidade técnica e operacional 

das empresas licitantes? 

Nessa esteira, observe a situação intolerável que impõe a exigência 

editalícia, tomando como exemplo o "tópico 2" do LOTE 2: 

Ali estão elencados 11 tipos de serviços, para os quais são exigidos 

determinados quantitativos. A licitante que embora tenha realizado todos aqueles 

serviços, atendendo integralmente (ou mesmo a maior) os quantitativos exigidos, 

ainda assim poderá ser marginalizada do certame. Basta que não os tenha feito 

em apenas dois contratos. 
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Evidente que a avaliação da capacidade técnica das empresas licitantes 

compreende a análise de documentação para fins de comprovação de suas reais 

capacitações, independentemente de inclusão em único atestado ou vários, de 

execução de determinados serviços — limitando e tornando exclusiva a 

participação a poucos apaziguados que possuem acervo específico. 

Não seria escorreito afirmar-se que aquele que executa obra ou serviço de 

características semelhantes possui condições de habilitar-se para executar o 

objeto licitado? A resposta não pode ser outra: sim. Então porque provocar um 

jogo de combinações entre diversos serviços e seus quantitativos senão para • 	proporcionar o favorecimento de certa(s) empresa(s)? 

Observe que o texto impugnado descreve com detalhamento impecável — 

quase que transcrito de um acervo existente (?), exigindo aptidão anterior em 

contrato idêntico — o que é ilegal, pois está favorecendo empresa(s) que possui 

específico acervo. 

Vide. "Ter executado em Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC 

ou TURN-KEY". 

• 
As cláusulas são claramente restritivas (em todos os lotes). 

Frise-se que favorecer é desvio de finalidade, restando conclusivo que não 

significa tratar-se de potencial proposta mais vantajosa para a Administração. 

O art. 30 da Lei de Licitações define exatamente a forma como será feita a 

comprovação da aptidão técnica, no caso das licitações pertinentes a obras e 

serviços, sem limitar ou restringir a comprovação de itens de serviços a um 

número determinado de atestados. 
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O exato alcance das normas desse dispositivo (art. 30) foi fixado pelo 

próprio legislador, no parágrafo primeiro, inciso I, assim redigidos: 

Art.30 A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

§ lo A comprovação de aptidão referida no inc. II do caput deste artigo, no 
caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registradas nas entidades profissionais competentes, limitadas as 
exigências a: 

I - capadtação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir, 
em seu quadro permanente de pessoal, na data prevista para a entrega 
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 
pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou de serviço e características 
semelhantes, limitadas estas exdusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as 
exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. 

§3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 
certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
(grifos nossos) 

A norma é clara e enfática ao delinear como se dará a demonstração de 

capacidade técnica, de modo que nenhuma circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato será incluída no ato convocatório. 

De fato, a lei não utiliza palavras inúteis. Quando determina que a 

comprovação da capacidade técnica "limitar-se-á", isto significa que são 

inadmissíveis quaisquer outras exigências que não importem em comprovação de 

aptidão - nos estritos termos da lei - para o desempenho da atividade. 

Ato contínuo, no §50  do art. 30, determina a Lei de regência que somente 

poderão ser previstas no instrumento convocatório as exigências expressamente 

autorizadas pela lei, de modo que estão proibidas, tanto as exigências 

expressamente reprovadas pela legislação pertinente, quanto àquelas não 

expressamente por ela permitidas. 
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E não cabe a esta D. Comissão jus-tificar estas limitações em pretensa 

faculdade proporcionada pelo legislador ou na complexidade da obra. As empresas 

não deixam de possuir atributos suficientes para realização de determinada obra, 

por mais complexa que ela seja, por não demonstrarem experiência anterior 

condensada em parcos atestados. 

O histórico das licitantes, em seu aspecto técnico e financeiro, comprova a 

sua capacidade de assumir os encargos do objeto licitado, sem que 

necessariamente estejam compiladas em número limitado de contratos a 

realização satisfatória dos serviços nas quantidades exigidas. 

Limitar o número de atestados é exigência restritiva, devendo este item ser 

repelido do ato convocatório por violar literal dispositivo de lei e decisões 

reiteradas do TCU. Vejamos. 

O Tribunal de Contas da União já firmou entendimento, condenando a 

vedação de somatório de atestados, tal corno se confere no aresto abaixo 

transcrito: 

"(...) a exigência editalicia negando o somatório de atestados para 
fins de comprovação de aptidão técnica tem sido rejeitada pela 
jurisprudência desta Corte, ante a compreensão de que tal 
procedimento extrapola o poder discricionário da Administração 
de impor requisitos mínimos necessários a assegurar o bom e 
pleno alcance do objeto licitado, por meio de seleção de licitante 
idôneo e capaz de executar a contento o contrato". 
(TCU — Decisão 86/2001 — Plenário, Rel. Min; Valmir Campeio, 
julg. 7.3.2001, pub. DOU 20.03.2001) 

Nesse sentido, os seguintes precedentes do TCU, dentre outros: Acórdão 

2813/2004 — ia Câmara, Decisão de no 444/2001 — Plenário, decisão 1618/2002 — 

Plenário, Decisão 192/1998 — Plenário TCU, Min. Rel. Iram Saraiva, colhe-se do 

corpo de aresto deste último: 
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"A exigência de atestados qué comprovem a aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação está prevista no §10  do art. 30, da Lei 8666/93. 
O que não está nele previsto é a exigência de um número e/ou 
certo de atestados, mesmo porque a comprovação de aptidão 
poderá ser feita por um ou mais atestados, dependendo de seus 
conteúdos, os quais a Administração não tem como avaliar antes 
de proceder a abertura dos envelopes de habilitação", 

Por todas as razões doravante expostas, espera-se que esta Comissão 

retifique o Edital no item fustigado, sob pena de vício insanável que se traduz na 

anulação do certame e conseqüente prejuízo ao erário. 

Da resposta ao auestionamento acerca da matéria 

Procedeu a Impugnante à análise dos questionamentos e respostas que 

antecedem a abertura do certame, cumprindo destacar que mencionada matéria 

foi também suscitada por "Caio Brandão Advogados Associados" — identificada sob 

questionamento n. 02. 

Qual não foi a surpresa ao constatar-se que essa D. Comissão, ao explanar 

sua resposta, tomou como premissa que o contido no §30, do artigo 30, estaria a 

amparar tamanha irregularidade. 

Trata-se de clara imprecisão jurídica, pois o comando normativo não está 

autorizando qualquer faculdade à administração — ao contrário — é norma 

impositiva de que (a administração) deve sempre admitir - e está dirigida aos 

licitantes. Para assim corroborar, traz-se à baila transcrição do Prof.Jessé Torres 

Pereira Junior,  em sua obra "Comentários à Lei das Licitações e Contratações da 

Administração Pública" —Ed. Renovar- 3a.edição,páq.203, ao comentar o 

dispositivo: 
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"O 4 30  franqueia ao habilitante oferecer certidões ou atestados 
de obras ou servicos cuia complexidade tecnológica e operacional  
sela equivalente ou superior à integralidade do objeto da licitacão, 
desde que similar." 

A declaracão não é ociosa; cabe para distinguir a fase de 

habilitacão da fase das propostas. Na primeira, nada impede aue o 

habilitante exiba mais do que o mínimo demandado pelo ato 

convocatório, demarcado pela lei; estará, se assim agir, oferecendo 

prova abundante de sua aptidão para realizar o objeto do certame, o que 

em nada afronta os direitos dos demais participantes, já aue tal • 	comprovacão não influirá sobre o julgamento das propostas, na fase 

seguinte. Nesta, nenhuma vantagem Pode ser oferecida ou insinuada 

fora da previsão editalicia, posto aue tal vulneraria a igualdade entre os 

licitantes.  

E mais adiante: 

"Tampouco será transparente decisão que inabilite concorrente 
por haver deixado de apresentar atestado de capacitação nos 
exatos termos do edital, ainda que oferecesse outro, de obras ou  
servicos similares e de complexidade equivalente ou superior 
àquela do objeto em licitacão. Assim: "A questão nodal...refere-se 
ao descumprimento de dispositivos legais na licitação sob apreço,  
tendo em vista a inclusão, no instrumento convocatório, de 
exigência constritiva ao processo competitivo....Caberia, portanto,  
à Telebrasilia justificar tecnicamente a adocão de tal quociente,  
uma vez aue a Lei n.8.666/93, no seu art.30., 4 10., inciso I, 
contém expressa vedacão aos agentes públicos contra a adocão, 
nos atos de convocacão, de cláusulas ou condicões restritivas ao 
caráter competitivo das licitacões ou sejam impertinentes ou  
irrelevantes ao objeto especifico licitado. Configura-se, em  
conseqüência, a possibilidade de aue a Telebrasilia tenha  
praticado ato de gestão ilegal.  
(Processo TCU n.010.901 /94-9-Rel.Min.Paulo Afonso Martins de 
Oliveira, DOU de 20.02.95, pág.2283).  
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Demais questionamentos:  

Também contido no rol de quesitação de "Caio Brandão Advogados 

Associados" — ora identificados sob questionamentos n°5  03, 04 e 05. Temos que 

foi suscitada a ausência de previsão na lei Orcamentária do Estado, para o 

exercício de 2007, assim como não houve qualquer apontamento de  

inclusão em Plano Plurianual de Investimentos, assim como não houve 

especificacão dos exercícios fiscais a aue estão os desembolsos 

financeiros vinculados. 

A resposta única foi de que possui recursos próprios, reafirmando que de 

fato, a obra não está contemplada no PPAG porque teria sido delegada em abril 

de 2007. 

Ora, tal exposição não atinge o cerne da questão — que é a observância 

estrita da lei — ou seja, o contido no art.70, §20, incisos III e IV da Lei Federal •n, 

8.666/93. 

A vinculação ao art.165, da CF/88 está presente ao constatar-se que a 

execução da obra ou do serviço houver de estender-se por mais de um exercício 

financeiro. É o caso em tela, não bastando mera argumentação de que dispõe de 

recursos próprios "que permitem a execução dos contratos previstos na licitação 

com as antecipações que forem entendidas viáveis (?) e com as prorrogações que 

se fizerem necessárias, tudo na forma da lei. Qual lei então foi observada? 

E ainda, no tocante a questão das licenças ambientais exigidas, também 

ventiladas na quesitação sub examine, cumpre destacar que diante do contido no 

art.225, §1, I, da CF, imprescindível o prévio estudo de impacto ambiental e 

relatório de impacto ambiental. Essa D. Comissão restringiu sua resposta ao 

indicar que possui Licença Prévia do empreendimento, aprovada em 06/07/2007. 
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Assim, em tempo"í'ecorde, temos uma dàlegação exarada e'rrbril de 2007 

e apenas dois meses após, TUDO PRONI10, estudos, edital, disponibilidade 

orçamentária, etc.. 

Data máxima vênia, não é crível que os procedimentos tenham 

sido levados a efeito com acurácia em tão exíguo lapso temporal. 

Ademais, ao considerar-se o porte das obras, ressalta aos olhos, a 

impropriedade de manutenção do certame, repleto de irregularidades e 

sem as adequadas respostas aos questionamentos legais, denotando 

ausência de comprometimento com o trato da coisa pública. 

Relembre-se, nesse diapasão, o que diz o art. 30, §10, I, da lei 

8.666/93, senão vejamos: 

Art. 3°. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

§ I.° É vedado aos agentes públicos: 
11 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em 
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 
objeto do contrato; 

Como é flagrante, as restrições de qualificação técnica induzem a escolha 

da empresa a ser contratada, somente atendendo a um número muito reduzido de 

licitantes, frustrando-se, desta forma, o caráter competitivo da licitação e, por 

conseguinte, submete a Administração à proposta não vantajosa. 
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subjetiva, daninha da Administração, em que prevaleceria a vontade do agente 

administrativo por sobre as regras de disputa, por sobre as reais e legítimas 

conveniências administrativas, inclusive em relação às limitações, que fere o 

princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, com reflexo 

na legalidade e moralidade de que devem revestir-se os atos dos que lidam com a 

coisa pública. 

Conclusões finais 

Diante do exposto, outra não é a regra a ser ainda observada por aqueles 

que de alguma forma fraudarem os objetivos de uma LICITAÇÃO PÚBLICA, como 

preconiza o art.30  em seu parágrafo 10, inciso I e art. 82 da Lei de Licitações, a 

saber: 

"Art.3o 	  
Parágrafo lo. É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o seu caráter competitivo 	 

• 
"Art.82 - Os agentes administrativos que praticarem atos em 
desacordo com os preceitos desta Lei ou visando frustrar os 
objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e 
nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades 
civil e criminal que seu ato ensejar." 

Urge retificar-se o desvio na presente licitação, sob pena de 

comprometimento desse i. órgão no que tange à lisura com a qual deve ser 

conduzida. A abertura de licitação já viciada é ato com o qual não pode o agente 

público concordar, posto que somente trará prejuízos ao órgão licitador, diante da 

iminente anulação a ser declarada. 
c:51010  
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Pede-se vênia, pois, para trazer-se à tdiação ementas de alguns julgados 

sobre o tema: 

"É nulo o edital de concorrência elaborado em inobservância de 
prescrições legais" 
(TAS& in RDA, 85:185) 

"Não se compadece com o principio de igualdade entre os 
licitantes a exigência, em edital de processo licitatório, que vise a 
restringir o número de concorrentes" 
(TFR, in RDA, 166:115) 

"Não podem prevalecer as cláusulas em edital de processo 
licitatório que visem a limitar o número de concorrentes, por força 
de exigências não autorizadas no ordenamento especifico, cuja 
inspiração é de permitir ampla oportunidade a todos que estejam 
capacitados à execução do trabalho." (TFR, in RDA, 160:187) 

Nada mais é preciso acrescentar para justificar a procedência da presente 

impugnação, motivo pelo qual requer-se a RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA 05/2007, por ilegalidade das cláusulas combatidas, ou 

caso assim não entenda V. Exa., pela anulação do procedimento, por 

constatação de inclusão de cláusulas restritivas, por ser esta a medida de 

Direito. 

• 

Termos em que, 

P. Deferimento, 

De Aracaju para Belo Horizonte, 

29 de agosto de 2007 
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VÁLIDO SOMENTE COMO 

SELO DE AUTENTICIDADE 

SELO N° DA726267 
CUSTAS: RS 18,05 
FERD/TJ: R$ 3,00 
SELO: RS 0,05 
GUIA: 115060004409 

Estado de Sergipe - Comarca de Laranjeiras 

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO 
Beí Marlon Sérgio S. de Adreu Lima 

Tabelião de Notas 
Rua Tobias Barreto n.° 13, Fórum Levindo Cruz 

Tel. (79) 9134-2511 /9987-5773 /3281-1636 

PROCURAÇÃO bastante que faz:  
CONSTRUTORA CELI LTDA. 

LIVRO N° 077 
FLS. N°  128 

• ederative  
\c,2" 	 cIo tS? 

Saibam quantos este público Instrumento de Mandato bastante virem, que no ano de dois mil e 
111) seis (2006), no 19 (dezenove) dia do mês de dezembro, nesta cidade de Laranjeiras do Estado 

de Sergipe, a meu cargo, neste Cartório de Notas do.1° Ofício, situado na Rua Tobias Barreto, n° 
13, no Fórum Levindo Cruz, perante mim Tabelião de Notas ou Escrevente Autorizado, 
compareceu como Outorgante Mandante: CONSTRUTORA CELI LTDA., sociedade comercial, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 13.031.257/0001-52, com sede estabelecida na Avenida General 
Calazans, n.° 862, bairro Industrial, em Aracaju, capital do Estado de Sergipe, representada neste 
ato, na forma de seu contrato social, por seu Presidente LUCIANO FRANCO BARRETO, inscrito 
no CREA sob o n.° 1.976/D, portador da CURG de n.° 85.906/SSP-SE e do CPF/MF n.° 002.547.545-20; brasileiro, maior, capaz, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na 
Rua Lourival Chagas, n° 295, bairro Grageru, em Aracaju, Capital do Estado de Sergipe; ora de 
estada nesta cidade de livre escolha do Tabelião, na forma da legislação em vigor. Reconhecido 
como o próprio de que trato, cuja identidade e capacidade jurídica dou fé, perante mim disse que 
através deste público instrumento, nomeia e constitui seus bastantes Procuradores:  
ALESSANDRA SZEWIERENKO, brasileira, maior, capaz, Engenheira Civil, solteira, portadora de 
CURG n2  18.788.503-5 SSP/SP, CPF/MF n2  132.743.428-82 e CREA n2  5060864556-D/SP, ou 
LUIS EDUARDO LOBO GUERRA, brasileiro, maior, capaz, Engenheiro Civil, portador do CURG 
n° 1.518.209-1-IIPR, CREA n° 16.619-D e CPF/MF n° 504.205.429-49, ou DANIELA POZZANI, 
brasileira, maior, capaz, solteira, Advogada, inscrita na OAB/SP n° 243.197, portadora da CURG 
22.826.217-3-SSP/Sp e do CPF/MF sob o n° 306.282.438-71, ou HELEN MARSHA AVELINO 
OLIVEIRA, brasileira, maior, capaz, Secretária, portadora da CURG n2  22.028.578-0-SSP/SP e CPF/MF n2  267.967.498-71 ou RENATA CRISTINA ABREU DA COSTA, brasileira, maior, capaz, 
solteira, auxiliar de escritório, portadora da CURG n° 20.337.183-6/SSP-RJ e do CPF/MF n° 
106.271.017-71, ou CARLOS EDUARDO DIAS BERTOLANI, brasileiro, maior, capaz, 
Encarregado Administrativo, portador do CPF/MF 280.883.808-55 e CURG 28.317.608-8, ou 
ELIZABETH DACOSTA ROMARIS, brasileira, maior, capaz, Arquiteta, portadora da carteira do 
CREA n2  841049867-D/Rj, CPF/MF n2  611.567.607-04, ou MURILO ALVES DE SOUSA, 
brasileiro, maior, capaz, Engenheiro Civil, portador do CPF/MF 809.524.377-91 e do Crea 
156.005/D-RJ, ou MURILO AUGUSTO .RODRIGUES POSSiD10, brasileiro, maior, capaz, 
Engenheiro Civil, portador do CREA n° 25.000-0/BA, CPF n° 430.553.545-91, RG n°4.004.827 
SSP/BA, ou ALIANA DE PAULA -CASSIMIRO, brasileira, maior, capaz, Arquiteta Urbanista, 
portadora da CURG n° 1.172.254/SSP-SE e do CPF/MF sob o n° 970.637.705-00 e CREA n° 
11.251/D-SE, aos quais confere poderes específicos para o fim .especial de representar a 
Construtora Celi Ltda, individualmente, em todas as fases do processo licitatório, da 
Concorrências nacionais ou .internacionais, Tomadas de Preços e.  Cartas Convite, peran 
as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Empresas de Economia Mist 
Empresas Privadas, Fundações e 'Autarquias, podendo para, tanto, assinar livrors..de atas, prestar 
esclarecimentos, tomar deliberações, impugnar e apresentar defesa, recorrer ou desistir do 
recurso administrativo, efetuar e receber cauções, realizar compra de Editais de qualquer 
modalidade, efetuar visitas à locais de obras, e se necessário for, praticar, enfim todos os demais.:5: atos necessários para o cabal e fiel desempenho deste mandato, não podendo contud6 usar oS(',' 

-09— 



Em tes da verdade. 

712 sé` 

- 
Alex.2..ire Brite S.-Jãs-a 

_- 
,Es.c  e Assis Mello/2_,  

AUtOá.:3CiO, 

Qz 5 Vrell 
Flkér '-f„,r.asj16 Total 

• 

w:tomk~, 
uRiE,,sokua.  

7RSONEECIMg„ 

econ'reço 	 • • • 

rfc; 	j8rJP?m.. 	 / Pr--• 

Escrevente Autorizado (7) 	- 
Carlos Éduardo B. Santos 

CONSTRUTORA CEU LTDA. 

OUTORGANTE 	 

A T 
Certifico e. dou fé oue a. pré 
do oridinal. 

de-Janeiro;  2=,/0717:(X, 

Daiana. 
Sr-yrR'.$3,42 P3u.à1;550:42 Fd 

ICACrio 
pia é á reprcgdupo fi 

poderes ora outorgados em beneficio próprio, nem substabelecer a presente procuração no todo 
ou em parte A presente procuração terá validade até a data de 31 de dezembro de 2007. Lido e 
achando conforme, aceita é assina a tido presente: "Dispensadas as testemunhas pela legislação vigente". 	— 
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102' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA 
CONSTRUTORA CELI LTDA- 

NIRE - 2820000975-7- 

Pelo presente instrumento particular, LUCIANO FRANCO BARRETO', brasileiro, 
natural de Aracaju, Estado de Sergipe, casado sob regime da comunhão de bens, 
Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade n°. 85.906-SSP/SE e do CPS n°. 
002.547.545-2G;-residente e domiciliado na Rua Lourival Chagas, n°. 295',"Bairro 
Salgado Filho, CEP: 49025-390, nesta Capital; LugiANo FRANCO BARRETO 
NETO, brasileiro, menor, CPF/MF. 021.432.545-80e identidade n° 3.228.388-1 
SSP/SE, nascido em 15 de março de 1995, representado pela sua genitora ANA 
CECÍLIA TEIXEIRA BARRETO DE OLIVEIRA, diretora administrativa e financeira, 
brasileira, natural de Aracaju, Estado de Sergipe, cada sob regime da separação de 
bens, portadora do CPF/MF n°. 516.764.005-91-"é Cl/R3 n°. 626250-SSP/SE, e seu 
genitor, CARLOS WAGNER BRAVO DE OLIVEIRA; brasileiro, natural de Propriá, 
Estado de Sergipe,-casado sob regime da separação de bens, portador do CPF/MF n°. 
068.536.335-046 CURG n°. 145.076 SSP/SE, residentes e domiciliados na Rua José 
Sotero, n°. 210, Apto 801, Bairro 13‘cle julho, CEP: 49020-110, em Aracaju, Sergipe, 
e MARIA CELI,--TEIXEIRA BARRETO VALENTE, brasileira, menor, CPF/MP: 
842.398.245-91e identidade n° 3.265.334-4 SSP/SE, nascida em 21 de julho_de 1998, 
representada pela sua genitora ALDA CECÍLIA TEIXEIRA BARRETÕ; brasileira, 
separada judicialmente, Diretora Corporativa, podadora da CURG de n°. 627.028/SSP-
SE e do CPF/MF sob n°. 407420.285-87;-e seu genitor RAYMUNDO NONATO 
DUARTE VALENTE JUNIOR;6-ra0airo, natural de Belém, Estado do Pará, portador 
do CPF/MF n°. 049.476.902-59-  e Cl/RG 	1.268.4Q6 SSP/SE, residentes e 
domiciliados na Av. Beira Mar, n°1. 1800,-Apto 1201-,"Palais de Versallw.,-Bairro 
Jardins, CEP: 49025-040, em Aracaju, Estado de Sergipe, únicos sócios comporentes 
da Sociedade, conforme Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial 
do' Estado de Sergipe, em sessão de 22 de maio de 196 , e posteriores alterações 
aqui consolidadas. 	• 

01 - Resolvem em comum acordo: 

I - Alterar a Cláusula II para: 
Extinguir a filiai da Trayessa Ocidental de Baixo, n°. 25, Bairro Alecrim, ZEP: 
59040-080 - Natal/RN -- C N P J n°. 13.091ã57/0021-04, que passará a viger da 
seguinte forma. 	, 

CLÁUSULA II - A Empresa tem Sua Sede Sociárba cidade de Aracaju, Estado de 
Sergipe, na Av. General Calazans, n°. 862, Bairro Industrial, e mantém filiais nos 
seguintes endereços: 
• a) -Ri-ia Barão de Água Branca, n°. 480, Imbiribeira — Recife/PE - C.N.P.J. n°. 

13.031.257/0005-86;7" 
b) Av. Antonio Carlos Magalhães, n°.• 1034, Edifício Pituba Parque Center, Salas 

314C/315C/316C: Bairrp-Pituba, CEP: 41.858-900 - Salvador/Ba - C.N.P.J. n°. 
13.031.257/0902-33K 

c) Praça Olavo Bilac, n°. 28, Salas 301 a-305; -Cent_co;' CEP: 20.041-010 - Rio de 
Janeiro/RJ - C.N.P.J. n°. 13.031.257/0008-29;- 

d) Av. Angélica, n°. 2632, Edificio Mont BlanG, 90  andar, Conjunto 92, Santa 
Cecília, CEP: 01.228-200 - São Paulo/SP - C.N.P.J. n°. 13.031.257/0011-24; 

e) Entroncamento BR 412 com a PB 214 s/n°., Centro, CEP: 58.540-000 
Sumé/PB - C.N.P.J. n°. 13.031.257/0020-15; e poderá, a qualquer tempo, abrir 
ou fechar filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual 
assinada por todos os sócios 
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Em vista das modificações acima os sócios resolvem consolidar'o Contrato Social. 

CONSOLIDACÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA I  - A Sociedade • continua girando sob a denominação de 
CONSTRUTORA CELI LTDA, e o prazo de duração será por tempo indeterminado. -----

CLÁUSULA II - A Empresa tem sua Sede Social na cidade de Aracaju, Estado de 
Sergipe, na Av. General Calazans, n°." 862, Bairro Industrial, e mantém filiais nos 
seguintes endereços: 

a) Rua Barão de Agua Branca: n°. 480, Imbiribeira — Recife/PE - C.N.P.J. n°. 
13.031.257/0005-86; 

b) Av. Antonio Carlos Magalhães, n°. 1034, Edifício Pituba Parque Center, Salas 
314C/315C/316C, Bairro Pituba, CEP: 41.858-900 - Salvador/Ba - C.N.P.J. n°. 
13.031.257/0002-33; 

o) Praça Olavo Bilac, n°. 28, Salas 301 a 305, Centro, CEP: 20.041-010 - Rio de 
Janeiro/RJ - C.N.P.J. n°. 13.031.257/0008-29; 

co Av. Angélica, n°. 2632, Edificio Mont Blanc, 90 andar, Conjunto 92, Santa 
Cecília, CEP: 01.228-200 - São Paulo/SP - C.N.P.J. n°. 13.031.257/0011-21 

e) Entroncamento BR 412 com a PB 214 s/n°., Centro, CEP: 58.540-000. - 
Sumé/PB - C.N.P.J. n°. 13.031.257/0020-15; e poderá, a qualquer tempo. abrir , 
ou fechar filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual 
assinada por todos os sócios 

- CLÁUSULA III - A sociedade tem pi-  objetivo: Edificações (resid?r:ciàs, 
= industriais, comerciais e de serviços)Kadministração de obras4emolição de 
edifícios e outras estruturasÁreparação de terrenosyrundações destina4.ef.,. à 
construção civil;ndagens destinadas à construção civilXérraplanagens e cctas 
movimentações de terraKibras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportosWinlúra 
para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportosviSbras de urbanização e 
paisagismo;Ábras de 'arteSjespediaiácintageni ,cle.  estruturas metálicas, exceto temporárias./ ontagerii e desmontagem .d., andaimes e outras estruturas ym 
temporária • obras de montagem ihdustrigAbreá Marítimas e fluviaiv6bras de 
irrigação' construção de redes de água e'esgotityConstrução de redes 
transportes por dutosÁerfuração e construção de poços de águà;.-outras obras de 
engenharia civil onde compreende: obras de atirantementos e cortinas de proteçã 
de encostasÁonstrução de obras de infre-estrutura para execução de planta 
indústriasÁonstrução de barragens e represas para geração de energia elétrica.-' 
construção de estações e redes de distribuiçãç'de energia elétricaAianutenção de . 
redes de distribuição lie energia elétrica,Construção,  de estações e redes de telefonia e comunicação;nanutenção de -estações e redes de telefonia.  e 
comunicações/instalação e manutenção elétrica em edificações;Anstalação, 
manutenção e repar ão de elevadores, escadas, e esteiras rolantes, exceto 
fabricação própria.  instalação e manutenção de sistemas ' 	is de 
condicionado, de ventilação e refrigeraçãoAstalações hidrá licas anitária e de 
gási,(ristalações de sistema de prevenção contra íncêndiojonagem e instalação 
de sistema e equipamentos de,iltiminaçâo em vias públicas ortos e aeroportos;"" 
tratamento acústico e térmico.  nstalações de anúncios; oUtras obras de instalação 
onde compreende: instalação de revestimento de tubulações, rebaixamento de 
teto-Abras de alvenaria e reboco.%bras d acabamento em gesso e estiklue 2" 
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impermeabilização em/obras de engenharia civil; erviços de pintura em 
edificações em geral/Instalação de portas,/janels4  ttos,divisórias,e armários/ 
embutidos de qualquer materiaVinclusive esquadna , serviços de revestimento e 
aplicação de resirias em interiores e exteriores(outras obtas de acabamento de 
construção onde compreende: colocação de vidrosÁristais e espends; instalação 
de piscinas pré-fabricadas, quando não realizada pelo fabricante;4stalações de 
toldos e persianas/serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia e 
semelhantes/retirada de entulhps após o término das obras/exploração de 
estacionamento para veiculos;Xerviços de conexão a redes fie telecomunicações-
públicas/in,chrporação e fiompra e venda de imóveis/serviços técnicos de 
arquitetura/e engenharia;Aerviços tinicos de cartografia, topo rafia e geodesia, 
serviços de desenho especializad e outros que no futuro nham interessar à 
sociedade. 

Clausula IV — O Capital Social é. de R$ 130.355.489,00 (cento e trinta -milhões, 
trezentos e cinqüenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), subscrito, 
integralizado e realizado, dividido em 130.355.489 (cento e trinta milhões, trezentas e 
cinqüenta e cinco mil, quatrocentas e oitenta e nove) cotas no valor de R$ 1,00 (um 
real) cada, assim distribuídas: 

01 - LUCIANO FRANCO BARRETO fica com 130.117.081 (cento e trinta milhões, 
cento e dezessete mil e oitenta e uma) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real)/  
cada, totalizando R$ 130.117.081,00 (cento e trinta milhões, cento e dezessete mil e 
oitenta e um reais) correspondente a 99,98% do Capital Social da Empresa. 

02 - LUCIANO FRANCO BARRETO NETO, fica com 119.204 (cento e dezenove mil, 
duzentas e quatro) cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 
119.204,00 (cento e dezenove mil, duzentos e quatro reais), correspondente a -C,C1% 
do Capital Social da Empresa. 

03 	MARIA .CELI TEIXEIRA BARRETO VALENTE, fica com 119.204 (to e 
dezenove'inil, duzentas e quatro) cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um reei) cada,' 
totalizando R$:119.204,00 (centd e dezenove mil, duzentos e quatro reais), 
correspondente a 0,01% do Capital Social da Empresa. 
Parágrafo 'Único 
A responsabilidade de cada—sticio é restrita-  ao—valor-de suas cotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do áapitalSOcial. 

* 

Clausula V — O uso da raio social será feito pelo sócio individualmente, mas nenhum 
deles poderá fazer uso dela senão para negócios ou necessidade da Sociedade. Fica 
expressamente proibido a qualquer dos sócios •o uso da razão social ou avais, 
endossos, fianças ou qualquer outro títulos de benemerência em favor próprio ou de 
terceiros, alheios aos interesses da sociedade, ficando nulo de pleno direito, qualquer 
ato que importe na infração da presente cláusula, e sujeito, o,  infrator, às penalidades 
legais. Fica permitido dar bens em garantia, ou seja, prestar garantias reais, bem 
como garantias fidejussórias-para as firmas MARIA CELA TEIXEIRA BARRETO e 
CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. 

Clausula VI — A administração da sociedade .caberá a LUCIANO FRANCO 
BARRETO com os poderes e atribuições de Sócio-Administrador, autorizado o uso do 
nome empresarial e todos os demais atos de administração e gestão da sociedade, 
vedado aos sócios minoritários, em atividades estranhas ao interesse social, assumir 
obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização expressa do Sócio 
Administrador. 
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CLÁUSULA VII -  Os sócios determinarão entre si a quantia da retirada mensal a título 
de pró-labore, a qual será levada à conta de Despesas Gerais, dentro do limite do 
imposto de Renda. 

CLÁUSULA VIII — Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será 
procedida a elaboração do Inventário do Balanço Patrimonial e do Balanço de 
Resultado Econômico, cabendo aos Sócios, na proporção de suas cotas, os lucros 
ou perdas apurados e, nos quatro meses seguintes ao término do Exercício Social, os 
Sócios deliberarão sobre as contas e a destinação do lucro. 
Parágrafo 1° 
Em qualquer mês do Exercício Social, serão procedidos os cálculos dos Juros Sobre o 
Capital Próprio com base no Patrimônio Líquido e sua respectiva disponibilização aos 
Sócios, de acordo com a legislação vigente. 
Parágrafo 2° 
A Empresa poderá distribuir lucros mensalmente usando as reservas de Lucros 
Acumulados já tributados, e, no caso de não as terem, procederá com a apuração 
contábil mensal de lucros. 
Parágrafo 3° 
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, tomando-se dispensáveis 
quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. 

CLÁUSULA IX — Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo, único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA X'•-rAs dúvidas ou divergências que por ventura venham a ocorrer entre 
os sócios, bem como as dificuldades de interpretação desse ato, serão resolvidas na 
forma da legislação 'em yigor. Nos casos omissos, a Sociedade adotará a ragéncia 
Supletiva das normas da Sociedade Anônima. 

• 

CLÁUSULA XI —  Fica eleito o Foro do presente pacto,- o da Comarca de Aracaju. 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO  
O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos púbkos; ou por crime falimentar, de, prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, pe'Culato, ou contra •a economia _popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, para um só efeito legal, em presença das testemunhas adiante nomeadas e 
qualificadas, que a tudo assistiram. 
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Araju, 06 de Novembro de 2006. 

LUCIANO FRANCO BARRETO 
SOCIO ADMINISTRADOR 

LUCIANO FRANCO BARRETO NETO 
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GENITOR 
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GENITORA 
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P/P FtAYMUN O NkONATO DUARTE VALENTE JUNIOR 
GENITOR 

USO DA DEN INACÃO SOCIAL POR QUEM DE DIREITO 

LUCIANO FRANCO BARRETO 
SÓCIO ADMINISTRADOR 
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