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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Núcleo de Estruturação de Projetos

 

Comunicação SEINFRA/CECP/NEP nº. 2/2022
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2022.

  

COMUNICADO RELEVANTE Nº 002/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022, REFERENTE À
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL SEINFRA Nº 003/2021

Considerando a prerroga�va da Comissão Especial de Licitação de prorrogar os prazos previstos no Edital,
em casos de interesse público e de ocorrência de hipóteses de caso fortuito ou força maior, conforme
previsto no item 12.2.4 do Edital de Concorrência Internacional SEINFRA nº 03/2021;

Considerando o interesse público de ampliar a compe��vidade da licitação e homenagear os princípios
inscritos no ar�go 37, da Cons�tuição Federal e no ar�go 21, §4º da Lei Federal 8.666/93;

A Comissão Especial de Licitação, cons�tuída pela RESOLUÇÃO CONJUNTA SEINFRA/DER Nº 005 de 14 de
maio de 2021, decide alterar os prazos previstos nos eventos 4 a 17 do item 13.1 do Edital, sem prejuízo
dos atos já pra�cados e dos prazos já expirados.

O cronograma abaixo apresenta os novos prazos, conforme nova redação do item 13.1 do Edital de
Concorrência Internacional SEINFRA nº 03/2021:

“13.1. A Concorrência deverá observar a ordem de eventos indicadas na tabela abaixo:

Evento Descrição do Evento Datas
1
 Publicação da versão em português do Edital. 15/01/2022

 
2 Publicação da versão em inglês do Edital. 15/01/2022

3 Prazo para apresentação de pedidos de esclarecimento ao Edital.
 

Das 08:00 de
15/01/2022

Até às 17h30 de
25/01/2022

4 Prazo para divulgação das respostas da Comissão Especial de Licitação aos
pedidos de esclarecimento.

08/03/2022
 

5 Termo final do prazo para manifestação de interesse na realização de visita
técnica

01/04/2022
 

6 Termo final do prazo para impugnação do Edital 06/04/2022

7 Decisão da Comissão Especial de Licitação sobre eventuais impugnações
apresentadas ao Edital.

07/04/2022
 

8 Termo final do prazo para realização de visitas técnicas 07/04/2022
 

9

Recebimento, pela B3, de todas as vias dos volumes rela�vos a:
(i) Garan�a de Proposta;

(ii) Proposta Econômica; e
(iii) Documentos de Habilitação.

Sessão Pública
08/04/2022

Das 09:00 às 12:00

10 Publicação no sí�o eletrônico h�p://www.infraestrutura.mg.gov.br/ da decisão
da Comissão Especial de Licitação sobre a aceitação das Garan�as de Proposta.

11/04/2022
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11 Sessão Pública da Concorrência, a ser realizada na B3, para abertura das
Propostas Econômica das Licitantes cujas Garan�as das Propostas �verem sido

aceitas.

Sessão Pública da
Concorrência
12/04/2022

Às 14:00

12 Abertura dos Documentos de Habilitação da Licitante cuja Proposta Econômica
foi classificada em primeiro lugar.

12/04/2022
Ao término da Sessão

Pública da Concorrência

13 Publicação no sí�o eletrônico h�p://www.infraestrutura.mg.gov.br/ da ordem
de classificação das Propostas Econômicas.

13/04/2022
 

14
Publicação da Ata de Julgamento da Concorrência, correndo-se dessa data o
prazo para vistas e interposição de eventuais recursos acerca da decisão da

Comissão Especial de Licitação.

20/04/2022
 

15 Finalização do prazo para vistas e interposição de recursos acerca da Ata de
Julgamento da Concorrência.

28/04/2022
 

16
Caso seja(m) interposto(s) recurso(s) administra�vo(s), abertura de prazo de 5

(cinco) dias úteis às demais Licitantes, para impugnação do(s) recurso(s)
interposto(s).

05/05/2022
 

17
Publicação no DOEMG e no sí�o eletrônico

h�p://www.infraestrutura.mg.gov.br/ da decisão da Comissão Especial de
Licitação acerca do(s) eventual(is) recurso(s) administra�vo(s) interposto(s).

12/05/2022
 

18 Homologação do resultado da Concorrência e adjudicação de seu objeto à
Licitante vencedora.

A critério do Poder
Concedente

19 Comprovação de atendimento, pela Adjudicatária, das condições prévias à
assinatura do Contrato.

Em até 60 (sessenta)
dias contados da data

de homologação
 

20 In�mação para assinatura do Contrato. A critério do Poder
Concedente

21 Assinatura do Contrato. A critério do Poder
Concedente

Em razão das alterações realizadas, cien�fique-se a autoridade máxima do órgão e publique-se nos
mesmos meios da publicação inicial do edital.

Comissão Especial de Licitação

Documento assinado eletronicamente por Rayssa Rego Ne�o, Servidora Pública, em 10/02/2022, às
19:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Sidney de Souza Fernandes, Servidor Público, em
10/02/2022, às 21:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Edyr Laizo Neto, Servidor Público, em 11/02/2022, às
10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 42093813
e o código CRC 29F46AF8.

Referência: Processo nº 1300.01.0005199/2021-11 SEI nº 42093813
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