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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Ata - Superintendência de Obras Públicas - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

No 1º dia do mês de abril do ano de 2020, às 9:00 horas, por meio do Sistema Eletrônico de Informações,
consolidou-se análise da Proposta Técnica Comercial e de seus respec�vos anexos apresentada ao
processo de Chamamento Público 01/2019, por meio eletrônico conforme consta no Processo SEI
N.1300.01.0002881/2019-38 – Doc. N. 12912488.

Os membros da Comissão de Análise de Propostas de Doação de Bens e Serviços pela Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Mobilidade, conforme Resolução Conjunta Seplag/Seinfra Nº 10.144, de 6 de
março de 2020,  Débora Dias do Carmo - Masp 752.613-0, Josélia Maria e Souza Almeida - Masp
1.379.551-3 e Vitor Calixto Curi - Masp 1.473.198-8 analisaram a  proposta de doação de capacitação
técnica para a u�lização da plataforma Autodesk BIM 360 DOCS cuja proposta é de capacitar 10
par�cipantes, através de plataforma online, para realizar o gerenciamento de projetos e obras e
centralizar e padronizar o acesso a documentações, além do gerenciamento de modelos e documentos
nas fases de desenvolvimento de projetos e execução através de ferramenta de colaboração por meio de
treinamentos com duração total de 8 horas, e disponibilização de seu “HUB” do Autodesk BIM 360 DOCS,
para 5 usuários por um período de 30 dias, juntamente com um profissional para atender a contratada
neste período, por 2 horas semanais; o treinamento será ministrado para até 10 par�cipantes, através de
plataforma online. Anexo à  proposta de doação foram apresentados o Cer�ficado de Regularidade do
FGTS – CRF com regularidade válida até 06/04/2020, Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos
Federais e à Dívida A�va da União - Válida até 19/04/2020, Cer�dão Nega�va de Débitos Tributários da
Dívida A�va do Estado de São Paulo - data e hora da emissão 23/03/2020 15:45:38 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão, Documento de Iden�ficação do representante Legal,
Edna Maria Frazillio, cópia de Instrumento Par�cular da 9ª Alteração e Consolidação de Contrato Social
de Sociedade Empresaria Limitada, Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, Cer�dão Nega�va de
Débitos Trabalhistas - Validade: 18/04/2020, Declaração que habilita a Frazillio Ferroni para prestar
serviços de treinamento e cer�ficação oficiais da Autodesk, Anexo II do Edital de Chamamento Público
01/2019 sem a respec�va assinatura do representante legal, no entanto, a empresa foi no�ficada e a
cer�dão foi encaminhada conforme o edital.

Eletronicamente foram registradas as considerações dos membros, em discussão e votação, a Ata foi
aprovada sem restrições. Nada mais havendo a tratar, eu Débora Dias do Carmo dou por encerrada a
análise da proposta, da qual, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Vitor Calixto Curi, Empregado(a) Público(a), em
01/04/2020, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Joselia Maria e Souza Almeida, Servidora Pública, em
01/04/2020, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Débora Dias Do Carmo, Superintendente, em
01/04/2020, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12942780
e o código CRC 6E8846E7.

Referência: Processo nº 1300.01.0002881/2019-38 SEI nº 12942780
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