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Nota de Esclarecimento TEMIS - ARMBH/NPO                                                               
                                             

      Belo Horizonte, 25 de outubro de 2021.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em atendimento ao pedido de esclarecimento (SEI 37115517) realizado pela
empresa TEMIS PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LTDA, frente
ao Edital - Concorrência 01/2021 - para contratação de consultoria especializada para
a elaboração do Plano de Segurança Hídrica da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (PSH-RMBH) – Processo SEI: 2430.01.0000384/2021-14, esta Comissão
Especial de Licitação informa que:
Questionamento 1 
"... O edital em sua versão original, previa a sessão de abertura do
certame para o dia 29/10/2021, com data limite para entrega das
propostas o dia 28/10/2021, dia útil anterior à data da
sessão. Posteriormente, no dia 30/09/2021, foi publicado o ato que adiou
a sessão de abertura para o dia 03/11/2021.
Com o referido adiamento, as empresas ora interessadas se
programaram para entregar a documentação no dia útil anterior ao da
nova data da sessão, qual seja, 01/11/2021.
No entanto, recentemente foi publicada no dia 22/10/2021 resposta a
esclarecimento mantendo a data limite para entrega da documentação
para o dia 28/10/2021, o que inviabilizaria a participação das empresas
interessadas, já que sediadas no município de Salvador/BA, passando o
prazo máximo para a entrega da documentação de 8 (oito) dias para
apenas 03 (três) dias.
Assim, visando garantir a participação do maior universo possível de
empresas interessadas, e a confusão ocasionada pelo adiamento da
sessão de abertura, questiono acerca da possibilidade de se promover o
adiamento da sessão de abertura do dia 03/11/2021 para o dia
04/11/2021, retificando a data limite de entrega das propostas para o dia
útil anterior, qual seja, 03/11/2021.

 
Resposta:  Conforme orientações e esclarecimentos realizados sobre o
tema, informamos que a data limite para entrega/protocolo dos envelopes permanece
inalterada, sendo ratificado que  até a data de 28 de outubro de 2021, das
08h30min às 17h30min, deverão ser protocolizados, no Protocolo do
Prédio Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, 4001, do Edifício Gerais, Cidade
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Administrativa, Serra Verde, CEP 31630-901, Belo Horizonte/MG - em
envelopes separados, lacrados, rubricados e identificados como
SIGILOSOS, como previsto na versão original do Edital.
Como salientado, o novo dia da sessão, 03/11/2021 fica validado com o próximo dia
útil subsequente ao dia 29 de outubro de 2021, em virtude dos pontos facultativos
nas repartições públicas do Estado de Minas Gerais nos dias 29/10/2021 e
01/11/2021 assim como do feriado nacional (finados) no dia 02/11/2021.
Assim, as datas de entrega da documentação e abertura dos envelopes não estão
vinculadas, prevalecendo a data prevista no Edital para protocolização dos envelopes.
 
Questionamento 2 
"...Subsidiariamente, questiono acerca da possibilidade de apresentação
da documentação por meio de representante na data e horário da
realização da sessão de abertura, já que tal circunstância não trará
qualquer prejuízo para o procedimento licitatório...."
Resposta:  Em conformidade com as informações constantes do Edital, os
envelopes que contenham os “Documentos de Habilitação”, a “Proposta Técnica” e a
“Proposta Comercial” deverão ser protocolados no local, data e horário estabelecidos
no instrumento convocatório, ou seja, 28 de outubro de 2021, até às
17h30min, no Protocolo do Prédio Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, 4001, do
Edifício Gerais, Cidade Administrativa, Serra Verde, CEP 31630-901, Belo
Horizonte/MG.
 
Em observância ao Edital, informamos que as respostas aos pedidos de
impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte,
vinculando a Administração e os licitantes.

 
 

Comissão Especial de Licitação
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Documento assinado eletronicamente por Lidiane dos Remédios Dornelas,
Servidora, em 26/10/2021, às 15:50, 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 Clarice Gonçalves Santos do
Vale, Servidor(a) Público(a), em 26/10/2021, às 17:07, 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 Marco Aurélio Barbosa de
Vasconcelos, Servidor Público, em 26/10/2021, às 17:09, 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 Daniel Fernandes Roberto Maia,
Servidor, em 26/10/2021, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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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
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37115668 e o código CRC C3D7A1BB.

Referência: Processo nº 2430.01.0000384/2021-14 SEI nº 37115668
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