
 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 
 

 

RESPOSTA N. 01 A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – EDITAL RETIFICADO  

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

Belo Horizonte, 02 de agosto de 2017. 

Referência: Concorrência Publica nº001/2016 

Objeto: Contratação de empresa especializada para atuar como VERIFICADOR 

INDENPENDENTE na aferição do desempenho e qualidade da CONCESSIONAÁIR que realizará a 

exploração da operação e manutenção, precedidas de obras de reforma, renovação e 

adequação do COMPLEXO DO MINEIRÃO no âmbito do CONTRATO DE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, considerando que os serviços, atividades e demais obrigações a cargo do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE estão descritos no Edital e seus anexos.  

- Endereçado ao Presidente da Comissão Especial de Licitação.  

 
REF: Resposta a Pedido de Esclarecimentos – CONCORRENCIA PUBLICA 1501558 
– 001/2016 – Processo de Compra nº 1501.558. 001/2017 
 

- Questionamento:  

 

“1. Considerando que não houve nenhuma mudança no número da Concorrência e/ou do 

número do processo quando da republicação do referido Edital, consideramos que os 

questionamentos já enviados e respondidos até o momento continuarão válidos, não sendo 

necessário o seu reenvio. Nosso entendimento está correto?” 

 

Resposta:  

O Edital do Processo de Compra nº0001/2017 relativos à Concorrência Publica nº0001/2016 – 

foi retificado. A numeração do Processo, bem como o numero da Concorrência permanecem 

inalterados.  

O Edital do referido processo teve seu conteúdo RETIFICADO e está aberto para os pedidos de 

esclarecimentos. 

Desta forma, caso julguem necessários, os pedidos de esclarecimentos relativos às condições 

estabelecidas no Edital Retificado, válido para o certame em tela, poderão ser submetidos, 

dentro dos prazos estabelecidos no novo Edital, à Comissão Especial de Licitação e os 

esclarecimentos serão prestados em conformidade com os questionamentos apresentados. 

Ressaltamos que o referido Edital encontra-se disponível para consulta dos interessados no 

Portal de Compras de Minas Gerais, por meio do endereço www.compras.mg.go.br.  

Atenciosamente, 

Adilson Pereira de Carvalho 

Presidente 

http://www.compras.mg.go.br/

