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COMPRAS E LICITAÇÕES

EXTRATO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL 002/2020. Processo 0035/2020.
Objeto: “Registro de preços para futura e eventual aquisição caçambas estacionárias de entulhos
e resíduos sólidos destinados a secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de São João
Batista do Glória/MG”. Constatou-se o não comparecimento de nenhum licitante ou
documentação referente ao Processo Licitatório realizado em 29 de janeiro de 2020, às oito
horas, diante disso foi considerado DESERTO. Ketelin Camile dos Reis Marques/Pregoeira.
ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTAS COMERCIAIS Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dez
horas, na sala de licitações, reuniu-se a Presidente e os membros da Comissão Permanente de
Licitação devidamente constituída pela Sra. Prefeita Municipal, para o ato de abertura da sessão
de licitação sob a modalidade Tomada de Preços nº 007/2019 cujo objeto visa a Contratação de
empresa especializada para execução de obra de construção do Centro de Apoio à População do
Município de São João Batista do Glória/MG. Manifestou interesse em participar, protocolando os
envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta comercial) as seguintes licitantes: CONSTRUTORA
SANTIAGO LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.321.831/0001-30, com sede
administrativa a Rua Major Francisco Anacleto, nº 600, Centro, Nova Resende/MG, neste ato
representado por Debora da Silva Fiel, portadora do CPF n° 078.179.746-24, endereço eletrônico
construtorasantiago@hotmail.com e Telefone (35) 3562-2611 e ETELTEC COMERCIAL E
CONSTRUÇÕES LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.747.905/0001-79, com sede
administrativa na Rua das Águas Formosas, nº 150, bairro Muarama, Passos/MG, CEP: 37.902352, neste ato representado por Edson José dos Santos, pessoa física inscrita no CPF sob o nº
048.981.166-39, com endereço eletrônico contato@eteltec.com.br e Telefone (35) 3521-8000. Na
presença dos representantes das licitantes a presidente iniciou a sessão recebendo e conferindo
a inviolabilidade dos envelopes e em seguida passou-se à abertura dos envelopes 01 referente à
habilitação. Após minuciosa análise da documentação, inclusive validação das certidões online foi
constatado pela comissão de licitação que a licitante CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA
apresentou seguro garantia da obra no valor de R$ 10.017,98 e a licitante ETELTEC
COMERCIAL E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou seguro garantia da obra no valor de
R$11.272,35, dos quais ambos não correspondem a 1% do valor estimado do objeto da
contratação, do qual o valor é de R$1.160.656,39, conforme caput e § 1o do art. 56 da Lei
8.666/93, desta forma as licitantes ETELTEC COMERCIAL E CONSTRUÇÕES LTDA e
CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA foram declaradas inabilitadas. Nos termos do Art. 4º, XVIII da
Lei 10.520/02, as licitantes ETELTEC COMERCIAL E CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA
SANTIAGO LTDA manifestaram sobre a intenção de recorrer da decisão de inabilitação. Em
seguida lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito.

O setor responsável recebe as publicações até as 16 horas, impreterivelmente, pelo
email: diariooficialsjbg@gmail.com.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3524-0908
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