
GOVERNO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

   Subsecretaria de Comunicação Social 

 
 3º AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 

 

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo/Subsecretaria de 

Comunicação Social, torna pública a retificação do Edital de Licitação da Concorrência Pública 

n.º 001/2015, publicado no Minas Gerais de 23/12/2015: 

 

 

 

No item 6.2 do Edital - Regularidade Fiscal – na página 14. 

Após o subitem “e”, incluir o subitem “f” com a seguinte descrição: 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (art. 29, V, da Lei nº 8.666/93) 

 

 

No Item 6.3, Qualificação Econômico-Financeira, subitem 6.3.1, letra “c”, na página 15.  

Onde se lê: 

c) O patrimônio líquido exigido será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lote que a licitante 

ou consórcio pretenda concorrer. A licitante ou consórcio que pretenda concorrer em mais de um 

lote, deverá apresentar patrimônio líquido de 5% (cinco por cento) sobre o valor somado dos lotes 

que pretenda concorrer. 

 

Leia-se: 

c) O patrimônio líquido exigido será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos 

contratos que a licitante ou consórcio vier a celebrar. Para a habilitação na licitação, deverá 

comprovar patrimônio líquido igual ou maior do que 5% (cinco por cento) do valor total da 

soma dos lotes que concorrer. Se for classificado em vários lotes e não atender à exigência, 

não será habilitado para todos, mas apenas para o total de lotes que seu patrimônio líquido 

puder suportar em relação ao limite estabelecido de 5% (cinco por cento), restando 

inabilitado no(s) lotes em que exceder este limite.  
 

 

 

I – Erros de Digitação 

 

No Anexo “H” do Edital, “Briefing”, o último parágrafo, da página 47.  

Onde se lê:  

Estrategicamente, o governo de Minas Gerias ... 

Leia-se: 

Estrategicamente, o governo de Minas Gerais ... 

 

No Anexo “H” do Edital, “Briefing”, no primeiro parágrafo, da página 48.  

Onde se lê: 

Para tudo acontecer e o governo de Minas Gerias... 

Leia-se: 

Para tudo acontecer e o governo de Minas Gerais... 

 

No Anexo “H” do Edital, “Briefing”, no primeiro parágrafo, da página 50. Onde se lê: 

... que correspondem aos 07 (sete) lotes do presente editado, ... 

Leia-se: 



... que correspondem aos 07 (sete) lotes do presente edital, ... 

 

No item 6.3.1, alínea b, na página 15.  

Onde se lê: 

... na alínea “b1” do subitem 6.3 ... 

Leia-se: 

... na alínea “b.1” do subitem 6.3 ... 

 

No item 12.1, da minuta do Contrato, na página 40.  

Onde se lê: 

... da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE ... 

Leia-se: 

... da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE ... 

 

No Briefing, o LOTE 5 (h5), na última linha da página 55.  

Onde se lê: 

... Minas Gerais é uns pais dentro do ... 

Leia-se: 

... Minas Gerais é um país dentro do ... 

 

No Briefing, o LOTE 6 (h6), no último parágrafo da página 57.  

Onde se lê: 

... Ao governo cabe dotar e o estado de estradas ... 

Leia-se: 

... Ao governo cabe dotar o estado de estradas ... 

 

No anexo J, item XI, subitens 1 e 2, na página 67.  

Onde se lê: 

1 - ...o Contrato objeto deste edital serão adjudicadas às Licitantes consideradas vencedoras nos 

termos dos itens seguintes. 

Leia-se 

2 - ...os lotes objeto deste edital serão adjudicados às Licitantes consideradas vencedoras. 

 

... A agências ou consórcios (...) final para o lote(s) que estiver concorrendo ... 

Leia-se: 

... As agências ou consórcios (...) final para o lote(s) que estiver(em) concorrendo ... 

 

No item 5.1.8 do Edital, pagina 12 e no item 3.1 da minuta do contrato (anexo D), página 32.  

Onde se lê: 

... de acordo com o item 4.4 – Anexo B das Normas do CENP (Conselho Executivo das Normas 

Padrão), ... 

Leia-se: 

... de acordo com o item 6.4 – Anexo B das Normas do CENP (Conselho Executivo das Normas 

Padrão), ... 

 

Em relação aos valores expressos neste item (6.4), nas mesmas páginas.  

Onde se lê: 

Até R$ 2.500.000,00       Nihil 

De R$ 2.500.002,00 a R$ 7.500.000,00    2% (dois por cento) 

De R$ 7.500,002,00 a R$ 25.000.000,00   3% (três por cento) 

Acima de R$ 25.000.000,01     5% (cinco por cento) 

Leia-se: 



Até R$ 2.500.000,00       Nihil 

De R$ 2.500.001,00 a R$ 7.500.000,00    2% (dois por cento) 

De R$ 7.500,001,00 a R$ 25.000.000,00   3% (três por cento) 

Acima de R$ 25.000.000,01     5% (cinco por cento) 

 

 

 

II – Erros de Numeração: 

 

 

No item 5 (Proposta Comercial) na página 11, após o subitem 5.1.4.3.  

Onde se lê: 

5.1.4. Somente pessoas ... 

Leia-se: 

5.1.4.4. Somente pessoas ... 

 

E no subitem 17.7, na mesma página. 

Onde se lê: 

17.7 O fornecimento de ... 

Leia-se: 

5.1.4.5. O fornecimento de ... 

 

 

Na Cláusula Oitava, da Minuta do Contrato (Anexo D) do Edital, páginas 37 e 38, ficam excluídos 

os itens 8.2 a 8.6 da página 38.  

 

No Anexo F, Cláusula Primeira, segunda linha, página 42.  

Onde se lê: 

... na Concorrência Pública nº 002/2011 ... 

Leia-se: 

... na Concorrência Pública nº 001/2015 ... 

 

No final do item 6.2, na página 14. 

Onde se lê: 

OBS: Os documentos deverão estar dentro do prazo de suas respectivas validades.  

Leia-se: 

6.2.1 -  Os documentos deverão estar dentro do prazo de suas respectivas validades.  

 

 

 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2016 
 

Cristina Rocha Guimarães 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


