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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Núcleo de Governança e Gestão

 
Belo Horizonte, 18 de novembro de 2021.

  

 

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO Edital de Concorrência Internacional nº01/2021,
designada pela Resolução Conjunta SEINFRA/DER Nº 005, 14 de maio de 2021, decide alterar os
prazos previstos no item 14.4 do edital, sem prejuízo dos atos já praticados e dos prazos já expirados.
Sendo assim: 

Considerando as datas do cronograma do Edital de Concorrência Internacional nº01/2021 – Seinfra, previstas
no item 14.4, para a Concessão de Uso do Estádio Jornalista Felipe Drummond – “Mineirinho”;

Considerando a prerrogativa da Comissão de Licitação, inscrita no item 14.3, mais especificamente no
14.3.4, de a seu critério poder prorrogar os prazos de que trata o Edital, em casos de interesse público;

Considerando as limitações de circulação impostas pela pandemia de Covid-19, e o estado de calamidade
pública previsto até 31 de dezembro de 2021, decretado pelo Governador do Estado de Minas Gerais através
do Decreto Estadual 48.205/2021,

Considerando que a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) possui em andamento uma extensa
carteira de concessões em etapas avançadas, com editais abertos, consultas públicas e “road shows” em
execução;

Considerando o pedido de empresas interessadas para a prorrogação do prazo, principalmente em relação aos
prazos da visita técnica, que de acordo com o item 6.2 do edital deverá ser realizada em até 10 (dez) dias
úteis antes da data de entrega dos envelopes;

Considerando o interesse público de ampliar a competitividade e garantir a isonomia do certame, e
homenagear os princípios da licitação inscritos no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 21, §4º da
Lei Federal 8.666/93.

Nesse sentido, prorrogam-se os seguintes prazos:

1) o recebimento pela B3 e pela COMISSÃO, do ENVELOPE Nº 1 – GARANTIA DE PROPOSTA E
DOCUMENTOS DE REPRESENTAÇÃO, do ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA ECONÔMICA e do
ENVELOPE Nº 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

2) a divulgação do resultado da análise das GARANTIAS DA PROPOSTA;

3) a sessão Pública para abertura do ENVELOPE Nº 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

4) a publicação da Ata de Julgamento da LICITAÇÃO;

5) a abertura de Prazo recursal único;

6) o término do Prazo recursal;
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7) os demais prazos que guardam relação com a data de recebimento dos envelopes com a proposta, tais
como as visitas técnicas e os envios e respostas dos esclarecimentos.  

Diante disso, o cronograma abaixo apresenta os novos prazos do edital, conforme nova redação do item 14.4.
do edital:

14.4. A LICITAÇÃO deverá observar a ordem de eventos indicados na tabela abaixo:

EventoDescrição dos Evento Data

1 Publicação do EDITAL 03/09/2021

2 Final do prazo para agendamento de visita técnica 22/12/2021

3 Final do prazo para apresentação de Pedido de Esclarecimento 07/01/2022

4 Final do prazo para realização de visita técnica 07/01/2022

5 Final do prazo para respostas aos esclarecimentos 14/01/2022

6 Final do prazo para impugnação ao EDITAL por NÃO-LICITANTE 14/01/2022

7 Final do prazo para impugnação ao EDITAL por LICITANTE 19/01/2022

8 Final do prazo para resultado do julgamento de impugnações 24/01/2022 

9

Recebimento, pela B3 e pela COMISSÃO, do ENVELOPE Nº 1 –
GARANTIA DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE
REPRESENTAÇÃO, do ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
ECONÔMICA e do ENVELOPE Nº 3 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

24/01/2022, na sede da B3,
na Rua XV de Novembro
nº 275, Centro, São Paulo –
SP, das 09h às 12h

 

10 Divulgação do resultado da análise das GARANTIAS DA PROPOSTA 27/01/2022

11 SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO, com abertura dos ENVELOPES
Nº 2 – PROPOSTA ECONÔMICA

28/01/2022, na sede da B3,
na Rua XV de Novembro
nº 275, Centro, São Paulo –
SP, às 14h.

12 Sessão Pública para abertura do ENVELOPE Nº 3 – DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO

ato contínuo à proclamação
da LICITANTE mais bem
classificada

13 Publicação da Ata de Julgamento da LICITAÇÃO 02/02/2022
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14 Abertura de Prazo recursal único 03/02/2022

15 Término do Prazo recursal 10/02/2022

16 Publicação do julgamento dos recursos A critério do PODER
CONCEDENTE

17 Publicação dos atos de Homologação e Adjudicação

 

A critério do PODER
CONCEDENTE

18 Prazo final de comprovação de atendimento, pela ADJUDICATÁRIA,
das condições prévias à assinatura do CONTRATO

Em até 40 (quarenta) dias
da publicação do ato de
Adjudicação 

19 Data prevista para assinatura do CONTRATO
Em até 45 (quarenta e
cinco) dias da publicação
do ato de Adjudicação

 

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

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por André Correa Souza, Servidor Público, em 18/11/2021, às
11:37, 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 Rogerio Alves Antunes da Silva, Diretor de Planejamento
e Orçamento, em 18/11/2021, às 12:07, 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 Emerson Dutra Silva, Especialista em Polí�cas Públicas e
Gestão Governamental em Minas Gerais, em 18/11/2021, às 12:09, 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 38152391
e o código CRC FE3C3885.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 1300.01.0003451/2021-65 SEI nº 38152391


