
COMUNICAÇÃO INTERNA

Licitações e Contratos Administrativos 

Nº: PE-07-2023-I DATA: 27/03/2023
DE: Pregoeiro do BDMG PARA: Presidente do BDMG

 
 
Para:   Sr. Gabriel Viegas  Neto
            Presidente do BDMG
Ref.:    Pregão Eletrônico BDMG-05/2023 -  homologação da licitação
 
 
Sr. Presidente.
 
Trata-se de licitação na modalidade pregão eletrônico visando a aquisição eventual de combus�veis que serão
u�lizados pelos veículos automotores à serviço do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG e para o
grupo moto gerador, u�lizado em caráter de emergência elétrica, pelo período de 12 meses improrrogáveis, mediante
Registro de Preços.
 
O edital foi publicado em 14/03/2023, mediante aviso em edição do Diário Oficial do Estado e nos portais do BDMG e
Compras MG na internet (item SEI 62277801), disponibilizados nesses portais o instrumento convocatório e todas as
informações per�nentes.
 
Não houve pedido de esclarecimento ou impugnação ao edital.
 
A sessão pública foi realizada no dia 27/03/2023, tendo sido deserta a licitação, ante a ausência de licitantes.
 
Assim, encaminho o processo a Vossa Senhoria para homologação, a qual será registrada no Portal de Compras MG,
pela Gerência de Direito Administra�vo, e, conforme consta no Termo de Referência (item SEI 62075526), aprovado
mediante despacho por Vossa Senhoria (item SEI 62211544), o certame será repe�do para ampla par�cipação.
 
Respeitosamente,
 
Sérgio Vieira de Souza Júnior
Pregoeiro do BDMG

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Vieira de Souza Júnior, Pregoeiro, em 27/03/2023,
às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 63096134
e o código CRC 1C08B43E.

Referência: Processo nº 5200.01.0000053/2023-16 SEI nº 63096134

Rua da Bahia, 1600  - Bairro Lourdes - Belo Horizonte - CEP 30160-907 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

  

DESPACHO 

 

  

 

Referência: Processo nº 5200.01.0000053/2023-16. 

Para: Sergio Vieira de souza Junior - Pregoeiro - Gerência de Direito Administrativo -
Superintendência Jurídica

Assunto: Homologação da Licitação BDMG-05/2023 (Planejamento nº 53/2023 no portal Compras MG) e
determinação da repetição do certame.

 

Belo Horizonte, 27 de março de 2023.

Prezado Sr. Pregoeiro do BDMG,

 

  Nos termos da legislação específica, do Regulamento Interno do BDMG, do Edital e considerada a
Comunicação Interna nº PE-07-2023-I (SEI 63096134), homologo a licitação BDMG-05/2023,
planejamento nº 53/2023 no portal Compras MG, determinando a repe�ção do certame para ampla
par�cipação, man�das as demais condições do referido edital.

 

Atenciosamente,

 

Gabriel Viegas Neto

Presidente 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG

 

 

 

 

 

 



Documento assinado eletronicamente por Gabriel Viégas Neto, Presidente, em 28/03/2023, às
09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 63122252
e o código CRC 56A53AD7.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

