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 PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2019 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 

 LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
OU EQUIPARADAS 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria 
e assessoria de engenharia para a renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
– AVCB – do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, junto ao Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG). 
 

PROCESSO INTERNO N°: 28/2019 – ECM: 76419.  
 

ESCLARECIMENTO  06 
 

ENVIADO VIA E-MAIL EM 12/11/2019 11:13 
 

Bom dia,  
 

Gostaria de saber quem é o responsável pelo imóvel do objeto do pregão, o AVCB vencido 
está em nome de quem? Qual CNPJ? Preciso saber disso pois caso seja uma empresa 
PUBLICA, será isento de taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros, uma vez que imóveis 
públicos (ex:escolas estaduais) são isentos. 
 

Além disso, gostaria de esclarecimento a respeito do que segue:  
 
"4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO OBJETO 
 4.1. Estão inclusos no escopo do serviço a ser contratado: 
  ▪ Análise, atualização e aprovação dos projetos de arquitetura; 
 

Terá que fazer atualização de projeto? Teve alguma alteração na edificação deste a última 
vez que foi renovado o AVCB? Aprovação dos projetos de arquitetura em qual órgão?  
 

Preciso dessa informação pois ela irá acarretar diretamente no preço ofertado, visto que o 
valor da taxa de vistoria é um valor considerável.  
  
Aguardo retorno. 
 
Atenciosamente.  
 
RESPOSTAS: 
 

A Codemig não é isenta das taxas e o responsável pelo imóvel é a Codemig-CNPJ: 
19.791.581/0001-55, conforme já informado nos Esclarecimentos 3, 4 e 5 disponibilizados 
no site. 
 
Com relação ao outro questionamento, não há alteração no projeto. 
 

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2019 
 

  
André Zenha Antonino 
Pregoeiro 


