
 

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 03. 
 
Questão n. 03 
a) Gerenciamento de parque de ILUMINAÇÃO PÚBLICA ou equivalente com no mínimo 3.000 pontos de 
iluminação pública; 
  
9.3.4. Para a comprovação exigida no item 9.3.2, alínea “a”, a comprovação deverá se dar em um único 
atestado, não sendo permitida a somatória somente para esse item.    
  
Visando ampliar a disputa para o certamente e permitir a participação da [confidencial], entendemos que 
será aceito a apresentação do somatório de atestados para este item, se os municípios implantados 
forem próximos e os serviços forem executados em período similar. Está correto este entendimento? 
 
Resposta n. 03: O entendimento não está correto. Para o referido item não é permitido somatório de 
atestados, considerando que o número de pontos solicitados é menor que do 1/3 do número de pontos 
solicitados no Edital.  
 
Questão n. 04 
Ao analisarmos o presente edital de licitação, notamos que há exigência do documento de garantia de 
proposta no item “8.15” (envelope 02 – proposta de preços) e também no item “9.4.5” (envelope 03 – 
documentos de habilitação), com tudo, gostaríamos de esclarecer em qual dos envelopes é para ser 
apresentado o documento de garantia de proposta? 

 
Resposta n. 04: A garantia da Proposta, deverá ser apresentada no Envelope 02 – proposta de preços, de 
acordo com o item 8.15 do Edital e seus subitens, ficando suprimido o item 9.4.5. do Edital e seus 
subitens. 
 
 

Andradas, MG, 26 de julho de 2021. 
 
 

Rute Fernandes 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Consórcio Público para Gestão Integrada – CPGI. 
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