
 

_______________________________________________________________________         
Rua Morvan Dias de Figueiredo, nº 11 - Centro - Bicas - Minas Gerais –   CEP: 36.600-000 

Tel.: (32) 3271-2999  -   www.ciesp.mg.gov.br   -   CNPJ: 07.356.999/0001-55 

 Bicas - Chiador - Descoberto - Guarará - Mar de Espanha - Maripá de Minas 
Pequeri - Rochedo de Minas - São João Nepomuceno - Senador Cortes - Varginha 

 
Bicas/MG, 11 de maio de 2022. 

 

Ofício nº: 190/CPL/2022. 

De: Consórcio Intermunicipal de Especialidades – CIESP 

Para: SELT ENGENHARIA LTDA. – CNPJ nº 19.187.475/0001-67 

Assunto: (DILIGÊNCIA) Requisita complementação de 

informações/documentos da proposta comercial. 

Ref.: Processo Licitatório nº 020/2022 – Concorrência Pública nº 

001/2022. 

 

Prezados(as), 

A empresa SELT ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 19.187.475/0001-67, 

foi habilitada e apresentou proposta comercial no processo em 

epígrafe cujo objeto é o “Registro de Preços com a finalidade de 

selecionar propostas pelo MENOR PREÇO GLOBAL, para eventual e futura 

contratação para prestação de serviços de engenharia elétrica para 

execução de modificação ou extensão de rede de distribuição de 

energia elétrica, com instalação e/ou substituição de iluminação 

pública, incluindo fornecimento de mão de obra e materiais, para 

atender aos municípios participantes consorciados ao CIESP”. 

A proposta comercial foi encaminhada para análise técnica nos 

setores responsáveis dos municípios participantes que, para uma 

análise mais detalhada de conformidade da especificação dos itens 

especificados no Edital, solicitaram que seja complementada a 

documentação apresentada. 

Assim, por tratar-se de elemento essencial à análise da 

proposta comercial, serve o presente Ofício para, como forma de 

diligência, requisitar à vossas senhorias que complementem a 

documentação mediante a apresentação da(s): 
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- especificações técnicas dos itens 4, 5 e 7, em papel 

timbrado do fabricante e, em querendo, apresentar uma unidade física 

como amostragem de cada luminária na potência indicada visando 

facilitar o trabalho técnico de verificação de conformidade com as 

exigências do Edital; 

- especificação técnica, em papel timbrado do fabricante, dos 

postes metálicos citados no item 13; 

- especificação técnica, em papel timbrado do fabricante, para 

os materiais dos itens 38, 44 e 55. 

Fixamos o prazo para cumprimento dessa diligência em 5 (cinco) 

dias corridos, contados a partir da data de recebimento deste 

Ofício. 

Com nossos cordiais cumprimentos, nos mantemos à disposição 

para orientações adicionais.  

Atenciosamente, 

 

 

Diego Kaizer 

Presidente da CPL 
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