
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO 

HORIZONTE 

PRIMEIRA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO REFERENTE 

A CONCORRÊNCIA N° 001/202 1 

Processo Administrativo SEI 2430.01.0000384/2021-14 

Processo de Compra: 

Objeto: Contratação de consultoria especializada para elaboração do Plano de Segurança 

Hídrica da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PSH-RMBll) 

As dez horas do dia três de novembro de dois mil e vinte e um, reuniu-se a Comissão Especial de 

Licitações deste Órgão. designada pela Portaria n° 47. de 11 de setembro de 2021, representado pelo 

Presidente Marco Aurélio Barbosa de Vasconcelos e os membros Daniel Fernandes Roberto Maia, 

Lidiane dos Remédios Dornelas, Clarice Gonçalves Santos do Vale e Diego Pessoa Santos. Presentes 

ainda, os servidores lotados na Gerencia de Planejaniento Orçamento e Finanças. Nelson Luiz Pimenta. 

para realizar os procedimentos para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação, referentes a 

concorrência n° 001/2021, referente ao processo administrativo SEI n° 2430.01 .0000384/2021-14. tendo 

como objeto a contratação de consultoria especializada para elaboração do Plano de Segurança Hidrica 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PSH-RMBH), na modalidade de Concorrência, tipo melhor 

técnica e preço. nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores, e disposições contidas no edital, em cumprimento ao disp6sto no art. 21 da Lei Federal no 

8.666/1993. O aviso comunicando a data de abertura dos envelopes de habilitação foi publicado no 

Diário Oficial do Estado no dia II de setembro de 2021. Pag. 30 e também no jornal Folha de São Paulo 

no dia 14 de setembro de 2021 - Pag A21, todos colacionados aos autos do processo em epígrafe. O 

presidente da Comissão procedeu a abertura da sessão piblica pontualmente. As 10hs:25 mm. (dez horas 

e vinte e cinco), como estava previsto em Edital, apresentando o objeto da concorrência n°001/2021. O 

Presidente da Sessão pública constou em Ata e informou aos presentes na sessão que foram 

enviados por correspondência os envelopes lacrados de habilitação e propostas pelas empresas 

Hidro BR Soluções Integrada Ltda - CNPJ 19.368.145/0001-78, Envex Engenharia e 

Consultoria Ltda - CNPJ 08.4 1 8.789/0001-07, e ProfilI Engenharia e Ambiente SA - CNPJ 

03.164.966/0001-52. Não se fizeram presentes na sessão representantes das empresas licitantes 

Envex Engenharia e Consultoria Ltda. e Profili Engenharia e Ambiente SA. Em seguida 

42 



procedeu com o credenciamcnto da unida empresa presente no momento da sessão: HIDROBR 

CONSULTORIA LTDA - EPP - CNPJ: 19.368.145/0001-78. representado pelo Sr. Vitor 

Carvalho Queiroz, portador de CPF n° 078.20 1 .256-67. licitante que apresentou os documentos 

de credericiamento previstos no edital. Após esta fase o Sr. Presidente da Sessão acolheu o 

envelope de Habilitação de todas as empresas presentes mencionadas Ata, como concorrentes 

do objeto licitado. 

Às 10h:45 niin. (dez horas e quarenta e cinco minutos), iniciou-se a abertura dos envelopes de 

habilitação das empresas concorrentes pela Comissão Especial de Licitação, onde foram 

convocados os representes das empresas presentes na sessão para rubricarem e dar vistas nos 

documentos de habilitação das empresas concorrentes no certame, restando presente os 

seguintes representantes das Empresas: HIDROBR CONSULTORIA LTDA - EPP - CNPJ: 

19.368.145/0001-78, representado pelo Sr. Vitor Carvalho Queiroz, portador de CPF n° 

078.201.256-67. Após isso, as 11:40 mm. (onze horas e quarenta horas e dez minutos)' foi 

pronunciado pelo Presidente a necessidade de suspensão do Certame para análise dos 

documentos de habilitação pela Comissão Especial de Licitação, para posteriormente verificar 

quais empresas serão habilitadas e/ou desclassificadas na licitação de acordo com os 

dispositivos do Edital de Concorrência 001/202 1. Ademais, o Presidente informou na sessão 

pública aos Representantes presentes das empresas licitantes que todas as informações 

referentes a concorrência estarão disponíveis na página ou endereço eletrônico 

http://www.compras.rng.gov.hr. no nienu: Licitações em Destaque > concorrência pública 

n°01/202 1, bem como, será publicado no Diário Oficial do estado o resultado do julgamento da 

habilitação e das proostas. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que está foi 

assinada por todos os presentes. 

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2021 
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