ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 003/2021
TIPO: TÉCNICA E PREÇO
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em compatibilização de
projetos, elaboração de Termo de Referência de Obra e Projetos, assessoria em processo licitatório para
contratação de projetos e obra de construção, bem como todo gerenciamento para construção da nova unidade
do SESCOOP/MG, localizada na Avenida Carandaí, 448, Funcionários, em Belo Horizonte/MG.
Data: 15/07/2021

Horário: 14h00

Na data e horário acima mencionados, reuniram-se na sala de treinamentos do Sescoop/MG, localizada na Rua Ceará,
nº 771, 2º andar, Bairro Funcionários, Cidade Belo Horizonte/MG, os signatários desta ata, com os seguintes objetivos:
Abertura dos envelopes Nº 02 (PROPOSTA TÉCNICA) das empresas BHZ Arquitetura e Gerenciamento Ltda., CNPJ:
73.894.982/001-86 Vegga Construções Ltda., CNPJ: 03.970.504/0001-22 e Progresso Engenharia Ltda., CNPJ
03.956.586/0001-50.
Nos termos do item 3 do edital, a sessão foi iniciada com o credenciamento dos representantes das empresas BHZ
Arquitetura e Gerenciamento Ltda., Sr.ª Alba Valéria Lima e Silva, portadora do CPF 582.349.506-49 e C.I. MG-3.403.977
– SPP/MG.
Abertos os envelopes nº 02 – Proposta Técnica, os documentos foram rubricados pela comissão e pelos representantes
presentes.
A representante da empresa BHZ Arquitetura e Gerenciamento Ltda., Sr.ª Alba Valéria Lima e Silva solicitou constar em
ata que: O atestado indicado na pág. 8 da empresa Santa Rita não possui CAT, não possui o contrato firmado e não
possui nota fiscal, não consta o período de execução e por esse motivo não consegue atestar a empresa.
O atestado constante na pág. 9 da empresa Gasmig, não se trata de gerenciamento de obras, somente de gerenciamento
de projetos, por isso ele só é validado para atestar o profissional Carlos.
O atestado da pág. 14 emitido pela Bahia Mineração possui mais de 10 anos, por isso ele só pode servir para atestar o
profissional Carlos, não sendo possível atestar a empresa para gerenciamento de projetos, bem como outras questões,
pois o Edital pede que o atestado seja anterior à 10 anos.
O atestado da pág. 16 emitido pela empresa FIEMG também possui mais de 10 anos, portanto só serve para pontuar o
profissional e não à Construtora Vegga.
Solicitou constar em ata também que os atestados das págs. 21 da empresa Emblema, pág. 24 da empresa GLF e pág.25
Novus Engenharia também possuem mais de 10 anos.
O atestado da pág.39 da Vale também possui mais de 10 anos, servindo apenas para atestar o profissional Roberto e
não a empresa Vegga
Por fim, solicitou constar que os profissionais indicados à saber: Matheus, Roberto, Carlos, Leonardo, João Carlos e
Haydin, não apresentaram diplomas de conclusão de curso superior, de pós-graduação, carteira do CREA ou do CAU
que comprove a titulação, sendo apenas informado currículo vitae.
O Edital solicita que para o coordenador de obras e planejamento seja apresentado atestado de capacidade técnica em
nome do profissional, porém, na documentação consta apenas atestado da empresa Vegga de seus profissionais.
O Presidente da comissão encerrou a reunião informando que os documentos apresentados referentes à Proposta
Técnica serão encaminhados para análise para posterior comunicação do resultado.
Belo Horizonte, 15 de julho de 2021.
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