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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DA

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (CMBH), RELATIVA A
CONCORRENCIA No2/2019

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove), às 9:30
horas, reuniu-se no Plenário JK da CMBH, à Av. dos Andradas, n' 3.100, Bairro Santa
Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, a Comissão Permanente de Licitação
designada pela Portaria n' 18.318, publicada no DOM/BH de 16/3/2019, com a
presença dos representantes credenciados e dos membros que assinam esta ata, para
decidir sobre a fase de habilitação da CONCORRÊNCIA N' 2/2019, cujo objeto é a
contratação de empresa para promover a avaliação, o diagnóstico e a elaboração de
projetos básicos e executivos para as estruturas das coberturas instaladas sobre o
Bloco A do prédio principal da CMBH.

Dando início aos trabalhos, a Presidente da CPL abriu a reunião e determinou que
fossem colhidas em lista de presença as assinaturas das pessoas que a ela
compareceram, a qual foi posteriormente rubricada pelos membros da Comissão.

Ato contínuo, foi comunicado que a entrega dos envelopes pelas empresas implica a
aceitação por elas de todas as condições estabelecidas no edital e em seus anexos,
bem como a total sujeição à legislação pertinente. Foi destacado, ainda, que a
observância das condições de participação contidas no edital é de inteira
responsabilidade das licitantes, as quais, pelo descumprimento, sujeitar-se-ão às
penalidades cabíveis. O fato de não ser evidenciado nesta reunião de abertura
qualquer circunstância que possa impedir a participação de alguma empresa na
licitação não impede a CPL de adotar, durante a condução do certame, medidas
saneadoras caso seja constatada posteriormente a esta reunião situação que
inviabilize a participação da empresa na disputa.

A seguir, foi promovido pela CPL o credenciamento dos representantes das licitantes,
nos termos do edital. Os documentos relativos ao credenciamento foram rubricados

pelos membros da CPL e pelos representantes credenciados.

Concluído o credencíamento, registram-se os seguintes representantes e empresas:

1)- CONE pp CONSULTORIA LTDA. (CNPJ: lO.152.827/0001-72) - Não houve

representante credenciado.

2)- DOMA ENGENHARIA LTDA- ME (CNPJ: 22.466.308/0001-60) - representante
credenciado: Fabio Guilherme Fontes Prado (CPF: 079.568.506-81).

3)- ILDES ANTONIO SOARES PACHECO(CNPJ:12.147.899/0001-59)
credenciado: lides Antonio Soares Pacheco (CPF 241 .742.036-87).
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4)- PLANESP ENGENHARIA LTDA EPP (CNPJ: 00.078.603/0001-06) - representante
credenciado: Gabriela Rodrigues de Paula Soares (CPF: 03790918601).

5)- PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOES LTDA. (CNPJ: 12.577.657/0001-03)
Não houve representante credenciado.

6)- RDC CONSTRUTORA CORPORATIVA LTDA-ME (CNPJ: 65.324.113/0001-98)
representante credenciado: Andre Gustavo Grande(CPF: 607.029. 1 50-68).

7)- VICTORIA TASSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ
65.143.315/0001-33) - representante credenciado: Luis Otávio Tassara Cardoso (CPF
419.820.106-49).

8)- FFF ENGENHARIA PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇOES. (CNPJ
26.480.545/0001 -36) - Não houve representante credenciado.

9)- SMART PROJETOS LTDA.-ME. (CNPJ: 18.218.183/0001-81)
representante credenciado.

Não houve

Foram eleitos, pelos representantes credenciados das licitantes, dois dentre eles para
rubricar os demais documentos pertinentes à reunião, quais sejam, LUIZ OTAVIO
TASSARA CARDOSO e ILDES ANTONIO SOARES PACHECO , sem prejuízo da vista

integral dos mesmos documentos por todos os representantes credenciados.

Conferidos e rubricados os lacres dos envelopes pela CPL e pelos representantes
credenciados das licitantes, foram abertos os envelopes contendo os documentos de
habilitação, cujo conteúdo foi rubricado pelos membros da CPL.

A seguir, foi concedida vista da documentação de habilitação aos representantes
credenciados, para análise e rubrica

Foi realizada pela CPL a autenticação de documentos entregues em cópias simples.
para os casos em que os originais lhes foram apresentados pelos representantes para
neto ti m

Ato contínuo decidiu a CPL suspender a reunião para posterior análise dos
documentos e julgamento da fase de habilitação, observados os procedimentos e as

disposições constantes do edital do certame. . ..,/ it .
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Ressalta a CPL que durante a reunião foi permitida vista aos representantes
credenciados de todos os documentos relacionados a esta reunião, inclusive de todos
os envelopeslacrados.

Registra-se que a Sra. Gabriela Rodrigues de Paula Soares, credenciada da empresa
PLANESP ENGENHARIA LTDA EPP ausentou-se antes do término da reunião, às
1 1 h25, ficando, portanto, impossibilitada de assinar esta ata.

Registra-se que foi recebido pela Seção de Apoio a Licitações, via Correios, um
envelope da empresa TB Arquitetura e Projetos Ltda.-ME, CNPJ 27.384.786/0001-44,
sem identificação de qual Concorrência o mesmo se referia. O envelope externo foi
aberto no curso da reunião e verificou-se que continha os dois envelopes devidamente
lacrados, nos termos do edital, os quais se referem à Concorrência 01/2019, razão por
que não farão parte do presente certame.

Por fim, informou ainda a Presidente da CPL que as licitantes serão posteriormente
comunicadas, via publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte e
divulgação no s/fe da CMBH na internet, do resultado do julgamento da fase de
habilitação, para fins de eventual apresentação de recurso, nos termos do edital e da
legislação aplicável. Destacou, também, que a próxima reunião pública relacionada ao
certame será divulgada pelos mesmos meios anteriormente indicados.

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente
ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelos membros da CPL e pel
representantes credenciados das licitantes, a seguir nominados.
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REPRESENTANTES CREDENCIADOS

Fabio Gi,ÜJ+lérlhe Fontes Prado
DOMA'ENGENHARIA LTDA- ME
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lides/Antonio Soares Pacheco
ILDEgANTON10 SOARES PACHECO
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RDCCONSTRUTORA

CORPORATIVALTDA-ME

Gabriela Rodrigues de Paula Soarem
PLANESP ENGENHARIALTDA EPP.

Luis Otávio Tassara Cardoso
VICTORIATASSARA

ENGENHARIAECONSULTORIA
LTDA.
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