AVISO
Referência: Concorrência nº 006/2021 – SRH - Ata da 1ª reunião da Comissão Especial de Licitação,
que de acordo com o disposto na Lei 14.159/2021, combinada com o Decreto nº 14.350/2021 e
Portaria 11.961/2021 está incumbida de dar curso ao procedimento licitatório relativo à Concorrência
nº 006/2021 – SRH.Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de 2021 às nove horas e trinta
minutos no Prédio da Prefeitura de Juiz de Fora, situado na Av. Brasil, nº 2001, no auditório do 1º
andar, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação com a finalidade de dar início aos trabalhos
relativos à licitação em epígrafe. DOS PROPONENTES: Compareceram à reunião o Sr. Carlos
Cristiano Martins, inscrito no CPF nº 361.666.978-21, representante da sociedade empresária
CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI e o
Sr. Elder Senra de Barros, inscrito no CPF nº 061.685.026-37, representante da sociedade
empresária INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO-PRIVADA, todos devidamente
credenciados. O Presidente da Comissão Especial de Licitação salientou que ele e os demais
membros da Comissão cumprirão a lei e respeitarão os direitos dos licitantes e a lisura do certame.
DA HABILITAÇÃO: Foram abertos os envelopes de habilitação das sociedades empresárias
participantes e rubricados pelos proponentes presentes e pela Comissão Especial de Licitação. A
Comissão Especial de Licitação, baseada no item 7.5.1 do edital, decidiu suspender o procedimento
para análise da documentação de habilitação apresentada pelas proponentes, com comunicação
posterior do resultado e abertura de prazo para interposição de recurso administrativo relativo a esta
fase. Os envelopes “02” – Proposta técnica e “03”- Proposta de Preços – das proponentes
participantes foram rubricados pelos representantes legais das proponentes acima referidos e pela
Comissão Especial de Licitação e permanecerão lacrados e em poder da Comissão até a abertura de
nova sessão. Nada mais tendo a ser resolvido, foram encerrados os trabalhos sendo esta ata
assinada por todos os presentes com a finalidade de integrar o processo administrativo nº
10.853/2021.. Juiz de Fora, 30 de Novembro de 2021. a) COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA
PJF.
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