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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DE JULGAMENTO

 CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 03/2021 - LOTE SUL DE MINAS

 

A Comissão Especial de Licitação, cons�tuída pela RESOLUÇÃO CONJUNTA SEINFRA/DER Nº 005 de 14 de maio de 2021, no exercício das atribuições
conferidas pela Lei Federal nº 8.666/1993 e pelo Edital de Concorrência Internacional nº 03/2021 - Lote Sul de Minas, que tem por objeto a concessão para
prestação dos serviços públicos de exploração da infraestrutura, operação, manutenção, monitoração, conservação, ampliação da capacidade e manutenção
do nível de serviço do Sistema Rodoviário do Lote Sul de Minas Gerais, realizou a abertura e análise do ENVELOPE 3 - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO apresentado pelo CONSÓRCIO INFRAESTRUTURA MG,  licitante mais bem classificada na etapa de lances realizada no dia 17 de agosto de
2022 (51551376). 

Após criteriosa análise dos documentos por esta Comissão, somada ao relatório elaborado pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (52739269) na execução dos
serviços de assessoria técnica contratados pela SEINFRA, concluímos pela regularidade de todos os documentos con�dos no ENVELOPE 3 - DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO da licitante mais bem classificada e julgamos HABILITADO o CONSÓRCIO INFRAESTRUTURA MG, composto pelas empresas Equipav
Rodovias Par�cipações e Administração S.A. e SF 502 Par�cipações Societárias S.A., nos termos previstos no item 14 do Edital, declarando-o  VENCEDOR da
Concorrência Internacional nº 03/2021 - Lote Sul de Minas.

A par�r da publicação da presente ATA DE JULGAMENTO, as LICITANTES terão direito de vista da documentação encartada no processo de instrução da
Concorrência Internacional nº 03/2021 - Lote Sul de Minas, abrindo-se prazo para eventual interposição de recurso contra as decisões desta COMISSÃO,
conforme disposto no item 15 do instrumento convocatório.

Concluídos os trabalhos, lavrou-se a presente ata, nos termos do item 14.5 do Edital, a qual sendo lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da
Comissão Especial de Licitação para todos os efeitos jurídicos. 

 

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2022.

 

Comissão Especial de Licitação

Documento assinado eletronicamente por Sidney de Souza Fernandes, Servidor Público, em 08/09/2022, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rayssa Rego Ne�o, Servidora Pública, em 08/09/2022, às 16:51, 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 Edyr Laizo Neto, Servidor Público, em 08/09/2022, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 52740651 e o código CRC 284D1E95.

Referência: Processo nº 1300.01.0005199/2021-11 SEI nº 52740651
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