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Respostas ao questionamento 05 
 

Questionamento 05: Entendemos que o protocolo, na sede da SEINFRA, do Formulário de 

Cadastramento e dos demais documentos exigidos pelo item 5.2 do Edital para manifestação de 

interesse poderá ser realizado apenas em mídia digital (pen drive ou HD externo), inserida em 

envelope que contenha os dizeres constantes do item 5.2.2 na parte externa. Considerando que 

os estudos do PMI deverão ser entregues apenas em mídia digital com protocolo na SEINFRA, 

conforme o item 8.1 do Edital, entendemos que os documentos de manifestação de interesse 

também poderão ser apresentados apenas em mídia digital com protocolo na SEINFRA. O nosso 

entendimento está correto? 

Resposta: Está incorreto o entendimento. Para poder participar do presente PMI, os 

INTERESSADOS deverão apresentar os modelos disponíveis nos Anexos II e III do EDITAL, 

enviando, além destes, os documentos previstos nos itens 5.8, por meio físico no Protocolo da 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves ou para o e-mail 

aeroviario@infraestrutura.mg.gov.br, conforme consta no item 5.2.1.: 

5.2.1. O Formulário e demais documentos poderão ser apresentados 

mediante protocolo para: Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade - 

SEINFRA, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia 

João Paulo II, nº 4143 - Edifício Minas / 7º andar - CEP: 31630-900 / 

Belo Horizonte, Minas Gerais, ou enviados para o e-mail 

aeroviario@infraestrutura.mg.gov.br, sendo de responsabilidade do 

INTERESSADO, caso opte pelo envio por e-mail, certificar-se de que a 

documentação foi recebida dentro do prazo pela SEINFRA. (Grifo 

nosso) 

Em tempo: Os ESTUDOS e demais informações deverão ser entregues em versão eletrônica, por 

meio de mídia digital (pen drive ou HD externo), em 2 (duas vias), com protocolo na Cidade 

Administra Presidente Tancredo Neves (CAMG) e também pelo e-mail 

aeroviario@infraestrutura.mg.gov.br. Tanto para o PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DOS 

INTERESSADOS quanto para o ENVIO DOS ESTUDOS, no caso de envio por e-mail, pode-se utilizar 

um serviço de compartilhamento de arquivos grandes, como o WeTransfer 

(https://wetransfer.com/), por exemplo. 
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