
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

 

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS SOBRE 
EDITAL – III 

 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2010 
 
OBJETO: EXPLORAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DA OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO, PRECEDIDAS DE OBRAS DE REFORMA, RENOVAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
DO COMPLEXO DO MINEIRÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.079/2004 
E A LEI ESTADUAL Nº 14.868/2003. 
 
 
Pergunta 
 
Considerando o Anexo 1 – Modelos de Cartas e Declarações, Modelo 1 – Carta de apresentação da 
PROPOSTA COMERCIAL, item c - “que tem pleno conhecimento que será desclassificada a 
PROPOSTA COMERCIAL cujo valor seja superior aquele indicado no item 18.11 “e” do Edital.”, 
pergunta-se:  No edital o item  se  finaliza no item 18.10. Entende-se que o item mencionado é relativo 
ao item 18.7 “e”. Esse entendimento está correto?  
 
Resposta:  
 
Sim. O entendimento está correto. 
 
Pergunta 
 
Item 1.7  
Sub-item 1.1.7.7 Aduela para Elevadores conforme projeto – Solicitamos que nos sejam fornecidas as 
especificações, citando qual material, dimensões, etc. 
 
Resposta: 
 
No projeto básico considerou-se a construção do fosso dos elevadores com a utilização de aduelas 
feitas em estruturas pré-moldadas de concreto. Quando da elaboração do projeto executivo pela 
CONCESSIONÁRIA, ela poderá optar por esta solução proposta nos projetos e constantes do Anexo 
XII – Projetos de Arquitetura e Engenharia, ou por uma solução de concretagem in loco. Em qualquer 
dos casos, o projeto deverá ser aprovado pelo PODER CONCEDENTE. 
 
Pergunta 
 
Pisos 
Item da Planilha de Acabamentos: “Concreto Nível “0” e “Acabamento de Concreto Nivel 0”, 
Solicitamos fornecer as especificações deste concreto, espessura, resistência, tipo de acabamento, etc. 
Bem como fornecer os projetos deste item. Caso negativo, favor esclarecer o que deveremos 
considerar nas composições dos preços destes serviços.  
 
Resposta:  
 
Os pisos indicados como CONCRETO NÍVEL 0 são as lajes de concreto sobre o terreno conforme 
especificação do projeto de estrutura. Já o ACABAMENTO DE CONCRETO NÍVEL 0 se refere ao 
acabamento polido das lajes que não receberão outro acabamento. Ver Caderno de Retificação 01 
item 2.5.5, página 57. 
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Pergunta 
 
Cobertura  
Não está claro no projeto e no caderno de especificações a metragem do policarbonato leitoso e o 
translucido. Solicitamos que nos sejam informadas estas metragens o mais breve possível. Caso 
negativo, favor esclarecer o que deveremos considerar nas composições dos preços destes serviços.  
 
Resposta:  
 
Vide pranchas BHZ-MIN014-BAS-AR2-108-COBERT-R04 e BHZ-MIN014-BAS-AR2-109-COBERT-
R04.  
 
Pergunta 
 
Entendemos que a laje do nível 842,40 não faz parte do escopo dessa licitação. Está correto o nosso 
entendimento?  
 
Resposta:  
 
Sim. O entendimento está correto. É importante ressaltar que a estrutura (fundações, pilares e apoios 
de vigas) deve ser executada conforme apresentam os projetos básicos disponibilizados, devendo-se 
prever a possibilidade de execução futura do nível 842,50, sendo a execução ou não da laje, opção da 
Concessionária. 

 
Pergunta 
 
A planilha de apresentação mencionada no item 16.1, está relacionada ao Modelo I – carta de 
apresentação da  proposta. Nosso entendimento está correto? Se não, como devemos atender ao item?  
 
Resposta: 
 
Sim. O entendimento está correto. 
 
 
 
Belo Horizonte, 05 de agosto de 2010. 

 

 

Débora Ferreira de Alvarenga Marcos Siqueira Moraes Vinicius Marins 
Presidente da Comissão de Licitação Membro Membro 

 
 
 

Rodrigo Reis de Oliveira Vinícius Freitas Lott 
Membro Membro 

 


