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LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 07/2018 - MODO DE DISPUTA FECHADO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução das 
obras de revitalização do Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro – Minascentro, 
no Município de Belo Horizonte/MG. 
 
PROCESSO INTERNO N°: 119/2018 – ECM: 49061.  
 
 
 

ESCLARECIMENTO  05 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 04/04/2018 13:57 

 

 

 
 
RESPOSTA: 
 
Conforme consta no item 14.5.IV do edital, para todos os subitens a comprovação de 
aptidão de desempenho deve ser realizada através de atestado(s), acompanhado(s) 
da(s) respectiva(s) CAT(’s), correspondentes a no máximo 3 (três) contratos, de “[...] 
obras e serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação 
[...]” sendo que quantitativos mínimos foram exigidos apenas para os itens a), b) e i). 
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ESCLARECIMENTO  06 

 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 04/04/2018 14:56 
 
Tendo em vista a alta complexidade do projeto em relação ao planejamento operacional 
e logísticas que devem ser adotados para a obra, pela quantidade significativa de itens a 
serem cotados e estarmos buscando nossos melhores fornecedores  para a melhoria de 
nossas condições comerciais e viabilizar economicamente a nossa proposta, vimos 
solicitar a prorrogação do prazo de entrega das propostas para mais 20 ( vinte) dias 
 sempre motivados pela certeza de apurar as análises técnicas e condições comerciais, 
conforme exposto acima. 
 
RESPOSTA: 
 
O prazo previsto para o edital em referência atende à exigência constante do art. 39, II, 
“a”, da Lei 13.303/16. Portanto, fica mantido. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO  7 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 04/04/2018 17:01 
 
Prezados Senhores da Comissão Permanente de Licitações, 
 
Construtora xxxxxxxx, interessada em participar da licitação acima referenciada, solicita 
que sua abertura seja prorrogada por 45 (quarenta e cinco) dias, após a sua 
disponibilização pela Gerência Financeira da CODEMIG, iniciado em 27/03/2018 (item 
1.2, do Edital), já que o prazo hoje adotado para a entrega é de apenas 21 (vinte e um) 
dias, (finalizando em 18/04/2018), o que torna uma apuração de preços de 
serviços/materiais de forma não tão incisiva para uma obra deste vulto. 
 
Com o prazo mais elástico, poderemos preparar um estudo mais apurado para 
apresentação da proposta, onde, por exemplo, os serviços de instalações equivalem a 
60% do valor a ser contratado por esta administração, bem como, estudarmos uma 
melhor viabilidade técnica, podendo até ajustar o Cronograma de uma forma mais 
adequada e eficiente. 
 
RESPOSTA: 
 
O prazo previsto para o edital em referência atende à exigência constante do art. 39, II, 
“a”, da Lei 13.303/16. Portanto, fica mantido. 
 
Belo Horizonte, 05 de abril de 2018. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


