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CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

 

Processo: CONSULTA PÚBLICA – PMI – 006/2020  
 

ADENDO Nº 2 

 
Prezados Senhores, 
 
 

Solicitamos considerarem alterados os itens abaixo, da forma seguinte: 
 
No item 3. DO ENVIO DO TERMO DE CONFIDENCIALIDADE do documento AVISO - 

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (PMI), onde se lê: 
 

3.1 A manifestação de interesse em participar do presente PMI deverá ser enviada, 
contendo o Termo de Confidencialidade, ANEXO 1, devidamente digitalizado, 
assinado e rubricado, ao endereço eletrônico cotacaogeracao@cemig.com.br até o 
dia 15/12/2020, informando o nome da empresa, nome do(s) participante(s) e e-mails 
de contato. 
 
(...) 

 

Leia-se:  
 

3.1 A manifestação de interesse em participar do presente PMI deverá ser enviada, 
contendo o Termo de Confidencialidade, ANEXO 1, devidamente digitalizado ao 
endereço eletrônico cotacaogeracao@cemig.com.br até o dia 21/05/2021 assinado, 
rubricado e com firma reconhecida em cartório ou com a devida assinatura eletrônica, 
reconhecida conforme o ICP-Brasil, informando o nome da empresa, nome do(s) 
participante(s) e e-mails de contato. 
 

3.1.1 É necessária a entrega por e-mail de documento que comprove a 
representação legal da empresa (contrato social; alteração contratual, etc.) por 
parte do responsável pela assinatura dos documentos. 
 
3.1.2 O interessado deverá manter a guarda de todos os documentos físicos 
eventualmente digitalizados, e que se comprometer a apresentá-los à CEMIG, 
caso solicitados em alguma etapa do processo, arcando com as custas do 
envio e respondendo por eventuais inconsistências entre a digitalização e o 
original físico. 
 
3..1.3 Caso a CEMIG apure indícios de fraude, inconsistências entre a 
digitalização e o original, ou caso o interessado, solicitado a fazê-lo, não possa 
apresentar o documento original no prazo concedido (não inferior a 5 dias 
úteis), a CEMIG prosseguirá com o PMI quanto aos demais interessados e 
tomará as providências cabíveis diante do caso concreto. 

 
(...) 
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No item 3.8 Cronograma do PMI, do documento AVISO - PROCEDIMENTO DE 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (PMI), onde se lê:  
 

3.8 Cronograma do PMI: 
 
Dia 28/09/2020 – Publicação no site Cemig e Portal de Compras Cemig. 
Dia 15/12/2020 – Prazo máximo para envio da manifestação de interesse e Termo de 
Confidencialidade. 
Dia 20/11/2020 – Prazo máximo para pedidos de esclarecimentos. 
Dia 30/11/2020 – Prazo máximo para respostas aos esclarecimentos. 
Dia 31/12/2020 – Prazo máximo para envio das propostas comercial e técnica. 

 
Leia-se:  
 

3.8 Cronograma do PMI: 
 

Dia 28/09/2020 – Publicação no site Cemig e Portal de Compras Cemig. 
Dia 21/05/2021 – Prazo máximo para envio da manifestação de interesse e Termo de 
Confidencialidade. 
Dia 31/05/2021 – Prazo máximo para pedidos de esclarecimentos. 
Dia 31/06/2021 – Prazo máximo para respostas aos esclarecimentos. 
Dia 30/07/2021 – Prazo máximo para envio das propostas comercial e técnica. 

 
Os demais termos e condições permanecem inalterados. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2020. 
 
 
______________________________________________ 

Leandro Correa de Castro  
Gerente de Compras de Materiais e Serviços - SL/MS 


