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Aviso nº 4/2022-SEINFRA/CECP/NEP

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2022.

  

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 003/2021

 

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais – SEINFRA torna públicas as
re�ficações nos documentos da Concorrência Pública Internacional nº 002/2021, cujo Aviso de Licitação
foi publicado no DOE dos dias 15/12/2021, 15/01/2022, 01/07/2022 e 22/07/2022, para seleção e
contratação de concessão da prestação dos serviços públicos de exploração da infraestrutura, operação,
manutenção, monitoração, conservação, ampliação da capacidade e manutenção do Nível de Serviço do
Lote Sul de Minas, composto pelos trechos descritos no Programa de Exploração da Rodovia – PER.

Os documentos desta licitação re�ficados nos termos deste AVISO (contrato e anexos) estarão disponíveis
para consulta no site da SEINFRA (www.infraestrutura.mg.gov.br), a par�r de 03/08/2022.

As re�ficações realizadas nos documentos da Licitação objeto do Aviso de Licitação constante do DOE de
03/08/2022, já inseridas nos documentos divulgados a par�r do dia 03/08/2022, foram realizadas
conforme a tabela abaixo.

 

Item Onde se lia Agora se lê

Contrato Foram realizados ajustes de remissão e referências
cruzadas em todo o documento

Foram realizados ajustes de remissão e
referências cruzadas em todo o documento

13.38. -
Contrato

13.38. Após a conclusão de quaisquer das obras que
forem realizadas durante todo o Prazo da Concessão,

incluindo os marcos para liberação de parcelas da
Contraprestação, a Concessionária deverá solicitar ao

Ente Regulador, por meio de “No�ficação de
Conclusão” instruída com documento comprobatório,
a realização de vistoria das obras, que será efetuada,

em conjunto, pelo Ente Regulador e pela
Concessionária, por meio de representantes

especialmente designados, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias a contar do recebimento da

“No�ficação de Conclusão” pelo Ente Regulador.

13.38 Após a conclusão de quaisquer das
obras que forem realizadas durante todo o

Prazo da Concessão, a Concessionária
deverá solicitar ao Ente Regulador, por

meio de “No�ficação de Conclusão”
instruída com documento comprobatório, a

realização de vistoria das obras, que será
efetuada, em conjunto, pelo Ente

Regulador e/ou por terceiros contratado e
pela Concessionária, por meio de

representantes especialmente designados,
observado o disposto na Subcláusula

22.4.1.

Cláusula
13.31.1. –
Contrato

renumerada
e re�ficada

13.31.1.  Ultrapassado o prazo de que trata a cláusula
13.38 sem a realização de vistoria, a obra será

considerada concluída.

13.38.1 A realização de vistoria das obras
será efetuada no prazo máximo de 60

(sessenta) dias a contar do recebimento da
“No�ficação de Conclusão” pelo Ente

Regulador, com exceção das obras
vinculadas aos marcos para liberação de

parcelas da Contraprestação, cuja disciplina
está descrita no Anexo 14.

Clausula
13.38.2. –
Contrato

renumerada
e re�ficada

Houve inserção da cláusula "13.38.2. Ultrapassado o
prazo de que trata a cláusula 13.38.1 sem a realização

de vistoria, com exceção das obras vinculadas aos
marcos para liberação de parcelas da

Contraprestação, cuja disciplina está descrita no
Anexo 14, a obra será considerada concluída."

Houve inserção da cláusula "13.38.2.
Ultrapassado o prazo de que trata a
cláusula 13.38.1 sem a realização de

vistoria, com exceção das obras vinculadas
aos marcos para liberação de parcelas da

Contraprestação, cuja disciplina está
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descrita no Anexo 14, a obra será
considerada concluída."

22.2 -
Contrato

22.2  O repasse do aporte será feito em função do
efe�vo cumprimento pela Concessionária dos marcos

descritos no Anexo 14.

22.2  O repasse do aporte será feito em
função do efe�vo cumprimento pela

Concessionária dos marcos descritos no
Anexo 14, observado o disposto na

Subcláusula 13.38.

22.4. -
Contrato

22.4  O repasse da parcela da Contraprestação será
feito até o final do mês subsequente ao da

comprovação e atestação do a�ngimento dos marcos
previstos no Anexo 14.

22. 4 O repasse da parcela da
Contraprestação será feito nos

termos do Anexo 14,.

22.4.1 -
Contrato

22.4.1 A atestação do a�ngimento dos marcos será
feita pelo Ente Regulador, nos termos da Cláusula
22.4, com base em verificação em campo realizada

pelo Verificador Independente, após a No�ficação de
Conclusão emi�da pela Concessionária, nos termos

da subcláusula 13.38.

22.4.1        A atestação do a�ngimento dos
marcos será feita pelo Ente Regulador, nos

termos do Anexo 14, com base em
verificação em campo realizada pelo
Verificador Independente e/ou por

terceiros contratados pelo Ente Regulador,
após a No�ficação de Conclusão emi�da

pela Concessionária.

22.5. -
Contrato

22.5  O repasse da parcela da Contraprestação será
feito por meio da No�ficação de Repasse da Parcela
da Contraprestação enviada pelo Ente Regulador ao

Agente Depositário, que transferirá o montante
correspondente da Conta da Contraprestação para a

conta indicada pela Concessionária.

22.5 O repasse da parcela da
Contraprestação será feito por meio da
No�ficação de Repasse da Parcela da

Contraprestação enviada pelo Ente
Regulador ao Agente Depositário, que

transferirá o montante correspondente da
Conta da Contraprestação para a conta

indicada pela Concessionária, nos termos
do Anexo 14

22.6. -
Contrato

22.6  A Concessionária poderá antecipar o
a�ngimento dos marcos previstos no Anexo 14,
hipótese em que o Ente Regulador antecipará o
repasse da parcela correspondente, limitada a

antecipação a 90 (noventa) dias contados da data
prevista no cronograma, desde que dentro do mesmo

exercício financeiro.

22.6 A Concessionária poderá antecipar o
a�ngimento dos marcos previstos no Anexo

14, nos termos definidos neste Anexo.

Anexo 8 ao
Contrato

12.1. As Partes concordam que as disposições
relacionadas à remuneração devida ao Agente

Depositário, em função dos serviços prestados nos
termos deste Contrato, deverão ser estabelecidas e
cumpridas de acordo com instrumento privado a ser

celebrado entre a Concessionária e o Agente
Depositário, não gerando qualquer responsabilidade

para o Poder Concedente.

12.1.     As Partes concordam que as
disposições relacionadas à remuneração
devida ao Agente Depositário, em função
dos serviços prestados nos termos deste

Contrato, deverão ser custeadas pela
Concessionária.

Anexo 14 ao
Contrato

Foram feitas modificações no Anexo 14 de modo a
possibilitar que a Concessionária possa comprovar

parcialmente o a�ngimento dos marcos previstos no
referido Anexo.

Foram feitas modificações no Anexo 14 de
modo a possibilitar que a Concessionária

possa comprovar parcialmente o
a�ngimento dos marcos previstos no

referido Anexo.
Edital Foram feitas re�ficações no documento, nos termos

do Comunicado Relevante Nº 009/2022, de 01 de
agosto de 2022, e do Comunicado Relevante nº

010/2022, de 02 de agosto de 2022, referentes à
Concorrência Internacional SEINFRA Nº 003/202

Foram feitas re�ficações no documento,
nos termos do Comunicado Relevante Nº
009/2022, de 01 de agosto de 2022, do

Comunicado Relevante nº 010/2022, de 02
de agosto de 2022, e do Comunicado

Relevante nº 011/2022, de 03 de agosto de
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2022, referentes à Concorrência
Internacional SEINFRA Nº 003/202

 

 

Fernando S. Marcato
Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Documento assinado eletronicamente por Fernando Scharlack Marcato, Secretário, em 03/08/2022,
às 16:52, 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 50814179
e o código CRC 74817572.

Referência: Processo nº 1300.01.0005199/2021-11 SEI nº 50814179

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

