CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(CPL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (CMBH)

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro de 2018 (dois mil e dezoito), a partir
das 9:00 (nove) horas, reuniu-se no Plenário J.K. da CMBH, na Avenida dos
Andradas, nº 3.100, a Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada pela
Portaria nº 17.956, publicada no DOM/BH de 29/08/2018, com a presença dos
membros que assinam esta ata e dos membros da Subcomissão Técnica designada
nos termos do Chamamento Público nº 1/2018 e da Lei Federal nº 12.232/2010,
para fins de repasse a estes últimos de orientações e do material informativo
necessário ao desenvolvimento dos trabalhos de análise das propostas técnicas
apresentadas no âmbito da Concorrência nº 1/2018, cujo objeto é a contratação de
uma agência para a prestação de serviços de publicidade.

Foram colhidas em lista de presença as assinaturas de todas as pessoas presentes
a esta reunião.

Foi passada aos membros da Subcomissão Técnica cartilha contendo informações e
orientações para o trabalho a ser desenvolvido por eles. Foram, também, mostradas
as tabelas a serem utilizadas pela mesma Subcomissão para o lançamento dos
pontos a serem atribuídos a cada licitante e à campanha simulada.

Foram dadas explicações gerais aos membros da Subcomissão e ressaltada a
importância de que o julgamento se faça com absoluta isenção, de forma a
salvaguardar integralmente os interesses da CMBH e o rigoroso cumprimento da
legislação aplicável. Foram informadas ainda aos mesmos as penalidades a que
estariam sujeitos no caso de procedimentos que possam frustrar ou fraudar o caráter
competitivo do certame, conforme disposto no artigo 90 da Lei Federal nº
8.666/1993, dentre outras penalidades legalmente admissíveis para o caso.

Nada mais havendo a tratar, foram declarados encerrados os trabalhos, lavrando-se
a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada pela Comissão e pelos
membros da Subcomissão Técnica, todos abaixo nominados.
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