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PROCESSO PRESENCIAL - PORTAL DE COMPRAS FIEMG
2162.2021.NLI.PP.0070.SISTEMA FIEMG

O SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG),
inscrito no CNPJ sob o n.º 03.773.834/0001-28, sediado na Av. do Contorno, n.° 4.456, Bairro Funcionários, CEP
30.110-028, em Belo Horizonte – MG, através da Comissão Permanente de Licitação Integrada – COPERLI, torna
público que promoverá licitação na modalidade Concorrência, regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do
SESI, conforme os termos e condições expressos no presente instrumento, segundo as regras e condições abaixo:
1 - OBJETO Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para execução das obras na
Unidade do SESI, localizada na Rua Santo Agostinho, n.º 1717, Bairro Horto Florestal, em Belo Horizonte.
2 - DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES:
Prazo de entrega: Os envelopes deverão ser entregues na Recepção da COPERLI (setor de
protocolo), localizada na Avenida do Contorno, n.º 4.520, 9.º andar, Bairro Funcionários, CEP 30110916, em Belo Horizonte – MG, até 16/09/2021 10:00:00
3 - DETALHAMENTO DOS ITENS:

Item Descrição
1

Quantidade

000000000098419 - SERV CONSTRUCOES EM ANDAMENTO

1,0000

Un.
medida
UNIDADE

4 - ACESSO AO EDITAL / CADASTRO:
a) Este edital poderá ser consultado no Portal de Compras da FIEMG, no Menu “Edital” e/ou Mural”, disponíveis em
https://compras.fiemg.com.br;
b) Caso ainda não possua cadastro no Portal de Compras, a própria empresa interessada deverá realizá-lo
diretamente na plataforma eletrônica, clicando na Opção Cadastro, localizada na barra superior de tarefas da
página inicial do Portal;
c) Ao finalizar o preenchimento dos dados e inserção dos documentos, o cadastro será avaliado pela área de
Suprimentos, e caso não tenha pendência, o login e senha de acesso serão enviados, de forma automática, para o
e-mail da empresa cadastrado na plataforma. O cadastro é simples, gratuito, rápido e seguro, todavia, em caso de
dúvidas pedimos que entrem em contato por meio do telefone: (31) 3263-6894; ou através do e-mail:
cadastrodefornecedores@fiemg.com.br.
5 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
a) Maiores informações ou esclarecimentos de dúvidas / questionamentos sobre o conteúdo deste edital poderão ser
obtidos na COPERLI, mediante o encaminhamento de e-mail para o endereço fapedrosa@fiemg.com.br,
obrigatoriamente com cópia para coperli@fiemg.com.br. Para Convite e Pregão Presencial o prazo é em até 03 (três)
dias úteis e no caso de Concorrência em até 05 (cinco) dias úteis, anteriores à data programada para entrega dos
envelopes (indicada no item 2 acima);
b) O título do e-mail deverá observar o modelo a seguir: Questionamento e/ou Esclarecimento referente ao Processo
Presencial 2162.2021.NLI.PP.0070.SISTEMA FIEMG. No corpo do e-mail deverá ser expresso, além do
questionamento / esclarecimento em si, os dados do licitante: Razão Social / CNPJ / Endereço / Telefone e Pessoa
de Contato;
c) Os adendos, esclarecimentos, prorrogações e/ou retificações deste edital, serão publicados / disponibilizados aos
interessados exclusivamente no Portal de Compras da FIEMG, no menu “Edital”, no link correspondente a este
edital.
BELO HORIZONTE, MG 31/08/2021 15:03:27

Atenciosamente
FIEMG | CIEMG | SESI | SENAI | IEL
Membro da COPERLI responsável pelo processo FRANCISCO ANTUNES PEDROSA JUNIOR.
Telefone: (31) 3263-4878
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