Retech apresenta menor preço para obras no
Mineirão
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A Retech Serviços Especiais de Engenharia Ltda, foi a empresa que apresentou o melhor preço
para a realização da primeira etapa das obras no Mineirão, com vista à realização dos jogos da
Copa das Confederações, em 2013, e da Copa do Mundo, de 2014. Ela pediu R$ 8.245.991,12,
para recuperação e proteção das estruturas com intervenções para correção de imperfeições,
tais como reforço na estrutura das bases de sustentação e cobertura do estádio.
As obras de modernização do Mineirão serão realizadas pela Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas (Setop), por meio do Departamento de Obras Públicas do Estado
de Minas Gerais (Deop/MG), em três etapas, com início em fevereiro de 2010 e término previsto
para dezembro de 2012, com fechamento do estádio a partir de junho de 2010.
As outras duas concorrentes habilitadas a participar da segunda fase do processo de licitação
foram a Construtura G.Maia, com proposta de R$ 8.262.572,50, e a Concrejato Serviços
Técnicos do Engenharia S/A, que pediu R$ 8.340.780,54 pelos trabalhos.
A próxima etapa do processo licitatório é a análise pela Comissão de Licitação das planilhas
apresentadas pela empresa que ofertou o menor preço. Após isso, será aberto o prazo de cinco
dias úteis para apresentação de recursos. Não havendo recurso, ou se interposto, após o seu
julgamento, será ratificado o resultado da Licitação pela Comissão e feita a sua homologação
pelo Diretor Geral do Deop-MG.
INDEPENDÊNCIA
Nesta terça-feira, 29, serão abertas as propostas comerciais para a reforma do Estádio
Independência, com vistas a passar a oferecer melhor infraestrutura para a realização de
grandes jogos dos principais campeonatos de futebol. A capacidade de público será ampliada de
10 mil para 25 mil lugares assentados e cobertos e será construído um estacionamento com até
500 vagas.
Agência Minas e Blog , acesse para mais notícias do Governo de Minas Gerais.
Acesse a Galeria de Fotos do Governo de Minas Gerais .
Acompanhe também no www.youtube.com/governodeminasgerais
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