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RESPOSTA A QUESTIONAMENTO 

 

QUESTIONAMENTO 1: 

“As propostas e documentações podem ser recebidas até o dia 14 de julho de 2022. Inobstante 

o poder discricionário por parte da Contratante em estipular o prazo entre a divulgação do edital 

e a apresentação das propostas e abertura da sessão bem como prazo para questionamentos, 

no caso em tela, os prazos previstos se mostram extremamente curtos. 

Cabe evidenciar que o prazo para recebimento das propostas, e respectiva abertura do certame, 

quando exíguo, como o presente caso, pode afetar o número de participantes no processo, e 

por conseguinte a competição em si, gerando impactos no resultado efetivo da licitação. 

Isto porque, para que a participação em processos licitatórios seja viável, tal qual o presente 

caso, a licitante deve realizar uma série de procedimentos administrativos preliminares, 

indispensáveis para a apresentação da sua proposta. Procedimentos estes que, observados em 

consonância à particularidade e complexidade exigidas para esta contratação, demandam um 

prazo maior para serem concluídos. 

Cumpre, ainda, esclarecer que a extensão do prazo, neste sentido, propicia não só a ampliação 

da competitividade, por meio da participação do maior número de competidores, mas, também, 

eleva a qualidade técnica aplicada à proposta, haja que vista que o tempo dedicado à melhor 

elaboração da proposta, a torna mais vantajosa e eficiente. 

Desta forma, em benefício da competitividade e eficiência, que norteia este processo, bem como 

do próprio interesse público, solicita-se a prorrogação da data de abertura das propostas e da 

sessão pública da licitação, em 02 (duas) semanas, a fim de que haja tempo hábil à apropriada 

análise do edital, para concluir os procedimentos necessários à participação no processo, e 

ainda, para proceder com a mais exata adequação às especificidades desta contratação, e para 

o correto dimensionamento e elaboração da proposta”. 

RESPOSTA: o prazo de publicidade será prorrogado, com a devida publicação. 

 

Belo Horizonte, 11 de julho de 2022. 

 
 
Sérgio Vieira de Souza Júnior 
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