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      Belo Horizonte, 21 de outubro de 2021.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em atendimento ao pedido de esclarecimento (SEI 36944322 ) realizado pela
empresa ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA 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: 
"A licitação CC 01/2021, passou da data de abertura do dia 29/10 para o
dia 03/11/2021. De acordo com o item 6.1. o envelope deve ser
protocolado um dia antes da data prevista de abertura. Segue texto
retirado do edital antigo, com a data de abertura do dia 29/10/2021.

6.1. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, a PROPOSTA TÉCNICA e a
PROPOSTA COMERCIAL referentes à presente LICITAÇÃO deverão ser
protocolizados até o dia 28 de outubro de 2021, das 08h30min 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 envelopes separados, lacrados,
rubricados e identificados como SIGILOSOS, da seguinte forma em
sua parte externa e frontal:

Meu questionamento é o seguinte, de acordo com o edital, os documentos
devem ser protocolados dia 02/11/201, porém, dia 02/11/2021 é feriado,
como ficará então a data de entrega?"

 
Resposta:  Em análise ao pedido de esclarecimento, 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 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.
Cabe salientar que 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

Nota de Esclarecimento ENVEX (36948753)         SEI 2430.01.0000384/2021-14 / pg. 1



nacional (finados) no dia 02/11/2021, fica o dia 03/11/2021 validado com o próximo
dia útil subsequente aos dias citados.
 
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 22/10/2021, às 10:19, 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 22/10/2021, às 10:30, 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 22/10/2021, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 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 36948753 e o código CRC 5F3E177D.

Referência: Processo nº 2430.01.0000384/2021-14 SEI nº 36948753
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