Comunicado MS/PG – 008/2013

Assunto: Alteração de procedimentos para inclusão/renovação do cadastro de empreiteiras
nos grupos de mercadoria Obras PART.

Prezados Senhores,

Informamos que foram alterados os procedimentos para inclusão / renovação do cadastro de
empreiteiras nos grupos de mercadorias referentes a execução de obras PART.
A partir de 02/01/2014, somente estarão aptos a executar obras na modalidade PART as
empresas cadastradas no Grupo de Mercadorias 832.
O cadastramento inicial ou a renovação do cadastro de empreiteiras nesse novo Grupo de
Mercadorias estará condicionado à aprovação do fornecedor interessado em avaliação
técnica por meio da qual serão averiguadas as condições de prestação dos serviços pela
empreiteira e a capacidade de execução – número de equipes aptas a executar serviços.
A aprovação será válida por 24 (vinte e quatro) meses, período após o qual a renovação do
cadastro e habilitação para execução de serviços estará condicionada a aprovação em nova
avaliação técnica.
Os custos para realização da Avaliação Técnica deverão ser pagos pela empreiteira
interessada, antes do agendamento da inspeção.
Os critérios de avaliação, bem como a Tabela de Custos para realização de Avaliação
Técnica da Empreiteira – ATE estarão disponíveis para os interessados no Portal de
Compras da Cemig na internet e, pessoalmente, na MS - Superintendência de Suprimento de
Material, Logística e Serviços, localizada no 1º andar do Edifício Sede da Cemig - Av.
Barbacena, 1200, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG.
Destacamos que a aprovação da empreiteira na Avaliação Técnica não exclui ou substitui a
obrigação de atendimento a outros requisitos ou obrigações impostos por Lei ou
procedimentos internos vigentes na Cemig.

Recomendamos que o cadastramento no Grupo de Mercadorias 832 seja solicitado com, no
mínimo, 4 meses de antecedência de vencimento do cadastro, ou do prazo estipulado,
02/01/2014 – o que vencer primeiro

Atenciosamente,

Geraldo Amarildo da Rocha
Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mercado Fornecedor
Belo Horizonte, 25 de Abril de 2013.

