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Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br 

CONCORRÊNCIA: 10/2017 – PROCESSO INTERNO: 317/2017– ECM: 37.696 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

 

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO FÁBRICA DE ÍMÃS DE TERRAS 

RARAS – LABFAB ITR. 

 
ESCLARECIMENTO  18 

 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 26/09/2017 11:10 

 

 
 

 

 



 
 

Página 2 de 2 
Concorrência 10/2017 

 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br 

RESPOSTAS: 
 
1. Não está havendo transferência da responsabilidade do recolhimento do ISSQN para a 
contratada. O item 17.4 estabelece tão somente a responsabilidade da Contratada na 
obtenção da guia de recolhimento e entrega da mesma à CODEMIG, que realizará a 
competente retenção e recolhimento do tributo ISSQN, na conformidade com a Lei 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2013. 
 
2. Vide resposta ao questionamento 4.1 do Esclarecimento nº 15, datado de 26.09.17, abaixo 
transcrita:  
 
“Com relação aos itens 1.1.2.1.19 e 1.1.2.1.20, informamos que eles foram previstos apenas 
para a execução dos revestimentos de fachada: reboco e revestimento cerâmico. 
 
Para os demais itens, os respectivos preços devem contemplar os equipamentos necessários 
para sua colocação.  
 
Informamos que a unidade adotada é de m² x mês, que está corrigida na planilha disponibilizada 
com o presente esclarecimento. 
 
Para os materiais que irão requerer guindaste para montagem, os respectivos preços devem 
contemplar os equipamentos necessários, conforme exemplificativamente consta da descrição 
de item constante na planilha, como por exemplo: 3.1.2.2.1-Paineis de fechamento b=15cm 
(com isolamento térmico). 185 placas. 4x Aço de  Ø1/2" para ancoragem e inserts metálicos de 
100x100x8,0mm, conforme detalhe de paginação das placas. Fornecimento, içamento com 
guindaste e colocação. (grifo nosso).” 
 
 
Belo Horizonte, 26 de setembro de 2017. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 


