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Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2019 (dois míl e dezenove), às 14:00
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 CONCORRENCIA N' 1/2019, tendo por objeto a
contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetõnico e complementares,
em níveis básico, executivo e de detalhamento, objetivando a adequação do Plenário
Amynthas de Barros da CMBH aos critérios e aos parâmetros técnicos necessários à
garantia das condições de acessibilidade universal, na forma da legislação vigente,
conforme detalhamento constante do ANEXO VI - Projeto Básico/Termo de Referência
do edital

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
inviabílize 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 credenciamento, registram-se os seguintes representantes e empresas
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11)- PREST'MO ENGENHARIA LTDA. EPP (CNPJ: 55.561.120/0001-50) -Não houve
representante credenciado.

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

13)- QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA EIRELI(CNPJ: 26.416.561/0001-60)
representante credenciado: Paulo Silva Junior (CPF: 729.440.996-04).

14)- SMMP ARQUITETOS LTDA-ME (CNPJ: 97.541.738/0001-06) -Não houve
representante credenciado.

15)- RDC CONSTRUTORA CORPORATIVA LTDA.-ME (CNPJ: 65.324.1 13/0001-98)
representante credenciado: Euler de Souza Carneiro Junior(CPF: 978.930.216-91).

16)- TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA-ME. (CNPJ: 27.384.786/0001-44)
representante credenciado: Thais da Silva Brand(CPF: 029.121 .089-93).

17)- VICTORIA TASSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (CNPJ
65.143.31 5/0001-33) - representante credenciado: Luiz Otávio Tassara Cardoso (CPF
419.820.106-49).

Foram colhidas, juntamente com os documentos de credenciamento, as declarações
de enquadramento como ME ou EPP das empresas que assim se qualificaram, sem
prejuízo da possibilidade de sua apresentação dentro dos envelopes contendo os
documentos de habilitação, nos termos do edital.

Foram eleitos, pelos representantes credenciados das licitantes, quatro dentre eles
para rubricar os demais documentos pertinentes à reunião, quais sejam, Sr. Euler de
Souza Carneiro, Sr. Luiz Otávio Tassara Cardoso, Sr. Magno Antõnio do Nascimento
Ribeiro e Sra. Mana lzabel Souki Cruz, sem prejuízo da vista integral dos mesmos
documentos por todos os representantes credenciados.
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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 Nr'n

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.

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 se ausentaram do término da reunião, ficando, portanto
impossibilitados de assinar esta ata:

- o Sr. Fábio Guilherme Fontes Prado, representante credenciado da
empresa DOMA ENGENHARIA LTDA.-ME;
- a Sra. Gabriela Rodrigues de Paula Soares, representante da empresa -
PLANESP ENGENHARIALTDA.-EPP;
- o Sr. Euler de Souza Carneiro Junior , representante da empresa RDC
CONSTRUTORA CORPORATIVA LTDA.-ME;
- a Sra. Luciana Elisei Gonçalves de Sousa, representante da empresa
LUMENSENGENHARIA;
- o Sr. Magno Antonio do Nascimento Ribeiro, representante da empresa
MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.EPP;

- a Sra. Kelly Cristina de Oliveira Fonseca, representante da empresa
ILDESANTONIOSOARESPACHECO;

- o Sr. Brayan Jose dos Reys Filho, representante da empresa NREYS
ENGENHARIA EIRELLl;
- o Sr. Paulo Salva Junior , representante da empresa QUAD00
ARQUITETURA CORPORATIVA EIRELl; /a
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- o Sr. Jose Alexandre Paolucci Ribeiro, representante da empresa
C&P ARQUITETURA LTDA. - EPP

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.

Por solicitação dos representantes credenciados das empresas IZABEL SOUKI
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.-ME e VICTORIA TASSARA ENGENHARIA E

CONSULTORIA LTDA. foram feitos de próprio punho apontamentos relativos a
documentos de habilitação apresentados por algumas empresas, os quais integram
esta ata para todos os fins.

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 pelos
representantes credenciados das licitantes, a seguir nominados.

MEMBROSDACPL

PRISCILA CAROLINE CARDIM SANTANA RODRIGUES

PRESIDENTE DACPL

BRUNOvALADAOPERESURBAN

RELATORDACPL

S

ELENiCEM EREIRA

VICE;PRESIDENTE DA CPL

h.ÜÊÍ..:
MEMBRO DACPL

p/lgANXÜtlliiÉi;PnESTCS
MEMBRO DACPL
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ANO RICARDO PEREIRA

SECRETARIO DA REUNIÃO

REPRESENTANTES CREDENCIADOS

Jose Alexandre Paolucci Ribeiro
C&PARQUITETURALTDA.EPP

Fábio Guilherme Fontes Prado
DOMAENGENHARIALTDA.-ME

r &a'
Kelly Cristina de Oliveira Fonseca

ILDESANTONIO SOARESPACHECO.
Mana lzabel Souki Cruz

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS
LTDA.-ME.

Luciana Elisei Gonçalves de Sousa
LUMENS ENGENHARIA.

Magno Antõnio do Nascimento Ribeiro
MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.EPP

Brayan Jose dos Reys Filho
NREYS ENGENHARIAEIRELLI

Gabriela Rodrigues de Paula Soares
PLANESP ENGENHARIA LTDA.-EPP

Paulo Salva Junior

QUADOOARQUITETURACORPORATIVA
EIRELI

Euler de Souza Carneiro Junior
RDC CONSTRUTORA CORPORATIVA LTDA.-ME

Jc«a'-
Luiz Otávio Tassara CardosoThais da Sirva Brand

TBARQUITETURAEPROJETOSLTDA-ME VICTORIATASSARAENGENHARIAE
CONSULTORIALTDA.
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