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PROCESSO N.º: 01.167062.17.28   

CONCORRÊNCIA N.º: 2017/002 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de auditoria e de 

verificação independente. 

ASSUNTO: Pedido de prorrogação da data de entrega das propostas. 

SOLICITANTE: KPMG Consultoria Ltda.  

 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atenção ao email encaminhado às 16h55minh do dia 08 de fevereiro de 2018, a respeito da 

solicitação de adiamento da data para entrega das propostas e consequente abertura da Sessão 

Pública da Concorrência nº 002/2017, vimos salientar que temos total interesse na ampliação à 

competitividade e na participação do maior universo possível de licitantes aptos a executarem 

uma boa prestação de serviços como é o caso da empresa KPMG Consultoria Ltda. 

 

Cumpre esclarecer, entretanto, que o presente processo é considerado prioritário e urgente pelo 

governo e em razão de questões judiciais, encontra-se atrasado em relação ao cronograma 

estipulado originalmente. 

 

Ressalte-se que o período de ancoragem do edital estipulado pela lei nº 8.666/93 para 

concorrências do tipo técnica e preço, como no presente processo, é de no mínimo 45 dias. 

Ocorre que a publicação da aludida Concorrência foi feita no Diário Oficial do Município – DOM, 

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais – DOE MG, Jornal Aqui e no Jornal Hoje em Dia no dia 

30 de Dezembro, sendo a data da abertura da Sessão Pública marcada para o dia 19/02/2018, o 

que demonstra um prazo de 51 dias para análise do edital e elaboração das propostas, prazo este 

superior ao previsto na legislação aplicável e que não pode ser considerado exíguo. 

 

Insta frisar, que toda a modelagem definida para a prestação dos serviços é praticamente a 

mesma prevista no edital da Concorrência nº 2017/001, revogado em 23/12/17 e que possuía o 

mesmo objeto que o da atual Concorrência nº 2017/002. A essência do instrumento convocatório 

foi preservada, tendo sido realizadas pequenas alterações no texto que tiveram como maior 

objetivo a ampliação da disputa, em especial com a permissão à participação de consórcios e 

ajustes na composição da equipe técnica exigida para a prestação do serviço. Lembramos ainda, 

que o edital anterior foi publicado em 23/08/2017 e de acordo com o recibo em anexo, a KPMG 
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retirou o referido documento no dia 31/08/2017, ou seja, já tem conhecimento do modelo de 

contratação proposto pelo Município a quase 6 (seis) meses.  

 

Diante dos fatos e fundamentos expostos, a Comissão Permanente de Licitação julga não haver 

plausibilidade na alegação de prazo exíguo entre a publicação do edital e a data da entrega das 

propostas e, portanto, nega provimento ao pedido de adiamento da Concorrência feito pela KPMG 

Consultoria Ltda., devendo o edital e os prazos ali estabelecidos serem mantido em seus exatos 

termos. 

 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2018. 

 

 

Comissão Permanente de Licitação 
 



SECRETAIRA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA Nº 2017/001
Processo nº 01.109252.17.76

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
SERVIÇOS DE AUDITORIA E DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE.

PRESTAR

 TIPO: TÉCNICA E PREÇO.

 REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

 ENTREGA DOS ENVELOPES:

HORÁRIO: ATÉ ÀS 10:00 HORAS DO DIA 10/10/2017. 

LOCAL: PROTOCOLO DE LICITAÇÕES

RUA ESPÍRITO SANTO, 605 – 15º ANDAR – SALA 1502

 ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO: A partir das 10:00 horas do dia 
10/10/2017.

 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: as consultas poderão ser formuladas de acordo com o 
item 4 deste edital.

 FONE: (31) 3277-1400

 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília.

RECIBO

A empresa KPMG Consultoria Ltda. ----------------------------------------------------------------------------,

retirou este Edital e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail br-dlcontratacoespublicas@kpmg.com.br

São Paulo, 31 de agosto de 2017

(Assinatura legível)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À GÊRENCIA DE SUPERVISÃO DA
FASE EXTERNA DE LICITAÇÃO PELO E-MAIL gescl@pbh.gov.br PARA EVENTUAIS
COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

A Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa não se responsabiliza por comunicações
não repassadas aos interessados que não encaminharam o recibo devidamente preenchido.
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