
  

  
 

 
 

 

Comunicado MS/PG - 002/2014 

 
 

Assunto: Habilitação de Empreiteiras no Grupo de Me rcadoria 832 – Modalidade PART 
 
 
Prezados, 

 
 
Em 25/04/2013, as empresas que atuam na modalidade PART foram comunicadas, por meio 
da correspondência MS/PG-008/2013, que, a partir de  02/01/2014, somente as empresas 
habilitadas no Grupo de Mercadoria 832 estariam apt as a executar obras diretamente para os 
interessados, conforme previsto no art. 37 da Resol ução ANEEL nº 414/2010.  
Atendendo a solicitação do Sindicato das Indústrias  de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulica 
e Sanitária no Estado de Minas Gerais – SINDIMIG, o  prazo para habilitação no Grupo de 
Mercadoria 832 está sendo prorrogado até 31/03/2014 . 
 
Portanto, a partir de 01/04/2013 somente as empresa s habilitadas no Grupo de Mercadoria 
832 poderão submeter dossiês para análise com vista  à execução de obras na modalidade 
PART.  
 
O processo de habilitação no Grupo de Mercadoria 83 2 demanda aproximadamente 60 dias, 
contados a partir da data de entrega da documentaçã o na Cemig, caso a empresa seja 
aprovada na 1ª VCTE. Portanto, alertamos para que a s empresas iniciem imediatamente o 
processo com a entrega da devida documentação no ór gão de cadastro Cemig, no endereço 
abaixo. 
 
Excepcionalmente, até 31/03/2014, as empresas com C RC válido e que já tenham efetivado o 
pedido de Verificação de Conformidade Técnica – VCT E para o Grupo 832 poderão submeter 
novos dossiês para análise e executar as respectiva s obras aprovadas.  
Ressalta-se que no caso de reprovação, a qualquer t empo, na VCTE do Grupo 832, a 
empresa fica inabilitada para dar entrada em novos dossiês. 
 
Os critérios de avaliação, bem como a tabela de cus tos para realização da VCTE, continuam 
disponíveis para os interessados no Portal de Compr as da Cemig, na internet, e, 
pessoalmente, na MS - Superintendência de Supriment o de Material, Logística e Serviços, 
localizados no 1º andar do Edifício Sede da Cemig -  Av. Barbacena, 1200, bairro Santo 
Agostinho, Belo Horizonte/MG. 

 
 
 
 
 

Ivanilson Alencar Maciel 
Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e G estão do Mercado Fornecedor 
 
 
 
Belo Horizonte, 10 de Fevereiro de 2014. 


