
 

Referência: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2021 - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE 
GESTÃO, OPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DE ALBERTINA, ANDRADAS, BANDEIRA DO SUL, CALDAS, 
DIVISA NOVA, IBITIÚRA DE MINAS, IPUIUNA E SANTA RITA DE CALDAS, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO 
PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA – CPGI. 
 
Assunto: Resposta aos Pedidos de Esclarecimentos 01. 
 
Questão n. 01 
9.4.3. Atestado Técnico, Certidão ou Declaração em nome da LICITANTE, devidamente acompanhados 
de documentos que comprovem a veracidade e precisão das informações prestadas, que comprove que 
a LICITANTE participou e estruturou financeiramente empreendimento que tenha exigido a realização de 
investimento, com recursos próprios ou de terceiros de, no mínimo, R$ 3.000.000,00 (três milhões) 
observadas as seguintes condições.  
9.4.3.1. Serão considerados os seguintes documentos:  
a) Atestado ou Declaração fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratante da 
execução do empreendimento, devidamente acompanhada de documentos suficientes a comprovar a 
efetividade e conclusão da operação, tais como Contratos, Contratos financeiros, documentos públicos 
que demonstrem a conclusão da operação atestada ou declarada;  
b) Declaração da LICITANTE que indique os valores investidos com recursos próprios ou de terceiros, 
acompanhada de cópia de contrato de Concessão, de financiamento ou outro firmado com instituição 
financeira, e demais comprovantes que possuir, suficientes a corroborar a declaração;  
c) Declaração de Instituição Bancária idônea atestando que o LICITANTE tem acesso a crédito bancário, 
no valor acima exigido, seja através de empréstimos, financiamentos, ou outros meios de crédito.  
Considerando, o exigido no item 9.4.3 e subitem 9.4.3.1 “a, b, c” acima mencionados; 
Entendemos que a forma de comprovação previstas nas alternativas das alíneas “a,b,c”, poderão ser 
atendidas através de atestados relativos a empreendimentos no setor de infraestrutura, tanto para 
empreendimentos públicos ou privados em nome de empresas CONTROLADAS, CONTROLADORAS e/ou 
empresas pertencentes a um mesmo “Grupo Econômico...” das licitantes; 
Entendemos ainda, que tal comprovação, poderá ser feita pela licitante, através de documentos 
pertinentes ao assunto, tais como comprovação de obtenção de financiamento, Declaração do 
investimento, emitida pela instituição financeira que concedeu o financiamento; organograma 
societário, atos societários, livros societários, etc.... Tal qual já houve permissão e solicitação desse tipo 
de comprovação em grandes editais de concessão PPP recentemente lançados no mercado, dos quais 
vários já tiveram seus contratos de concessões assinados e estão em plena execução do contrato; 
Favor confirmar nosso entendimento. 
Resposta n. 01: Sim. O entendimento está correto. O quanto exigido no item 9.4.3. do Edital, poderá 
ser atendido em nome de empresas CONTROLADAS, CONTROLADORAS e/ou empresas pertencentes a 
um mesmo “Grupo Econômico...” das licitantes. 
 

Andradas, MG, 07 de julho de 2021. 
 

 
Rute Fernandes Novaes 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
Consórcio Público para Gestão Integrada – CPGI. 
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