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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 003/2021 - LOTE SUL DE MINAS

 

OBJETO: Concessão para prestação dos serviços públicos de exploração da infraestrutura, operação, manutenção, monitoração, conservação, ampliação da
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário do Lote Sul de Minas Gerais.

 

Considerando o resultado de classificação das propostas econômicas decorrentes da Sessão Pública realizada em 17 de agosto de 2022, na sede da B3 -
Brasil, Bolsa, Balcão, em São Paulo/SP, rela�va à Concorrência Internacional nº 003/2021 - Lote Sul de Minas (51551376).

 

Considerando a decisão da Comissão Especial de Licitação da Concorrência Internacional nº 003/2021 - Lote Sul de Minas, que habilitou a licitante mais bem
classificada, declarando-a vencedora do certame (52740651). 

 

Considerando que, transcorrido o prazo recursal, nos termos do item 15 do Edital, não houve interposição de recursos administra�vos (53265358).

 

Considerando que as etapas do procedimento licitatório foram regularmente executadas, em estrita observância às disposições editalícias.

 

Considerando a prerroga�va prevista no art. 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como o inteiro teor do processo de instrução licitatória, constante do
SEI 1300.01.0005199/2021-11, cujo objeto é a Concessão para prestação dos serviços públicos de exploração da infraestrutura, operação, manutenção,
monitoração, conservação, ampliação da capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário do Lote Sul de Minas Gerais. 
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HOMOLOGO, em todos os seus termos, para que surta efeitos  jurídicos e legais, o resultado do processo licitatório da Concorrência Internacional nº
003/2021 - Lote Sul de Minas e, em consequência, ADJUDICO seu objeto à licitante vencedora do certame CONSÓRCIO INFRAESTRUTURA MG, composto
pelas empresas Equipav Rodovias Par�cipações e Administração S.A. e SF 502 Par�cipações Societárias S.A, com valor de Contraprestação Pecuniária de R$
377.000.000,00 (trezentos e setenta e sete milhões de reais) e valor de Tarifa de R$ 8,32294 (oito reais e trinta e dois mil duzentos e noventa e quatro
centésimos de milésimos). 

 

 

 

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2022.

 

 
 Fernando Scharlack Marcato

Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Documento assinado eletronicamente por Fernando Scharlack Marcato, Secretário, em 28/09/2022, às 15:11, 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 53693856 e o código CRC 89CE0CCE.

Referência: Processo nº 1300.01.0005199/2021-11 SEI nº 53693856
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