
 
 

ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, 
na sala de licitações, reuniu-se o Presidente e os membros da Comissão Permanente de 
Licitação devidamente constituída pelo Sra. Prefeita Municipal, para o ato de abertura da 
sessão da licitação sob a modalidade Tomada de Preços nº 005/2018 cujo objeto visa a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS 
PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO IEPHA PARA O ICMS  PATRIMÔNIO 
CULTURAL”. Manifestou interesse em participar do certame  protocolando os envelopes 
01 (habilitação) e 02 (proposta comercial) as seguintes licitantes: TAIPA ARQUITETURA E 
PATRIMONIO CULTURAL-EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.155.961/0001-82, com 
endereço à Rua Cassipore, nº 368, bairro Anchieta , Belo Horizonte/MG, CEP: 30.310.430, 
telefone: (31) 2114-6818, neste ato representada por Adriana Paiva de Assis, inscrita no 
CPF: 764.687.806-59. AGENCIA MINEIRA DE ENTRETERIMENTO EIRELI-ME inscrita no 
CNPJ nº 11.748.198/0001-02, com endereço à Rua Astolfo Pio, nº 242, Centro, 
Machado/MG, CEP: 37.750-000, telefone: (35) 32951544 e endereço eletrônico 
amecultura@gmail.com, neste ato representado pelo sócio Platinny Dias de Paiva, inscrito 
no CPF sob o nº. 039.435.486-94. PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA 
LTDA-ME,  inscrita no CNPJ nº 21.960.275/0001-47, com endereço à Rua  José Pelucio, 
nº 87, Centro, Baependi/MG, CEP: 37.443-000, telefone: (35) 3343-1228 e endereço 
eletrônico assessoriapatrimonium@yahoo.com.br, neste ato representado pelo sócio Ivan 
Carlos Ferreira, inscrito no CPF sob o nº324.102.986-72.MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA 
inscrita no CNPJ nº 05.400.061/0001-60, com endereço à Avenida Afonso Pena, nº 2881, 
Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.000-000, telefone: (31) 9.9939-2350 e endereço 
eletrônico memória@memoriaarquitetura.com.br, neste ato representado por Patricia 
soares Pereira, inscrito no CPF sob o nº. 035.745.585. REDE CIDADE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 04.927.623/0001-
65, com endereço à Rua Major Lopes,  nº 42 A, São Pedro, Belo Horizonte/MG, CEP: 
30330-50, telefone: (31) 32821615 ,neste ato representado por Rafael Caldeira Ferreira 
Pinto, inscrito no CPF sob o nº. 029.113.036-44 e MINAS CIDADES CONSULTORIA EM 
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL LTDA inscrita no CNPJ nº 13.349.361/0001-90, 
com endereço à Rua Fobos, nº 158 Apartamento 303, bairro Ana Lucia, Sabará MG, CEP: 
34.710-070, telefone: (31) 3485-4583 e endereço eletrônico minas cidades@gmail.com, 
neste ato representado por Rildo césar Souza, inscrito no CPF sob o nº. 046,394, ambas 
credenciadas conforme item  4 do edital. Destaca-se nesta ata que nenhum dos 
representantes  estavam presentes na sessão, onde a Comissão de Licitação  passou-se 
para a  abertura dos envelopes 01 referente à habilitação. Após minuciosa análise da 
documentação, inclusive validação das certidões online, foi constatado por esta comissão 
de licitação que as licitantes participantes atenderam a todas as exigências do edital 
quanto aos requisitos de habilitação, e foram todas declaradas habilitadas. Nenhuma 
empresa   protocolou o termo de renuncia, sendo assim a abertura dos envelopes 02, será 
dia 10/04/2018 ás 9:00 horas, onde os licitantes serão informados através de endereço 
eletrônico.  Em nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a 
presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. 
 

 
 


