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SAAE
ATA DE SESSÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 Proposta Comercial Aos
vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, na sala de
licitações do SAAE de São João Batista do Glória/MG, reuniu-se a Presidente da Comissão de
Licitação e Membros devidamente constituída pela Sra. Diretora, na forma da Portaria n.
009/2020, para o ato da Sessão de continuidade dos trabalhos referente à TOMADA DE
PREÇOS Nº 002/2020, cujo objeto visa a Contratação de empresa especializada para execução
de obra de infraestrutura básica (item 1) e reservatório metálico (item 2) para o SAAE do
Município de São João Batista do Glória/MG. Habilitou-se na primeira fase a (s) seguinte (s)
empresa (s): A.A.Verona & CIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº
07.077.077/0001-09, com sede administrativa na Estrada Municipal Vista Alegre à Monte Alto,
S/Nº, Km 1 – Distrito Industrial, Vista Alegre do Alto/SP, CEP: 15.920-000, com telefone (16)
3287-1350 ou (16) 3287-9999 e e-mail licitacao@metalurgicaverona.com, neste ato representada
por Davi Mendes Soares, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 138.882.398-50 e RG nº
24.492.114-3 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Antônio Carbone, nº 180, bairro Jardim
Santa Helena, na cidade de Vista Alegre do Alto/SP, CEP: 15.920-000, no entanto, na fase de
propostas, teve a mesma desclassificada, caso em que, visando não declarar a licitação
totalmente fracassada, concedeu-se à licitante participante, o prazo de oito dias úteis para a
apresentação de nova proposta nos termos do Art. 48º, §3º da Lei 8666/93. A nova proposta
deveria ser apresentada acompanhada de Planilha de quantitativos e preços unitários e totais,
Cronograma físico financeiro, Planilha de composição de custos unitários e Planilha de
detalhamento de encargos sociais e do BDI nos termos do item 06 do edital. Registra-se que
antes de decorrido o prazo, a licitante A.A.Verona & CIA LTDA apresentou nova proposta
escoimada dos vícios que a desclassificaram, razão pela qual, a Comissão de Licitação, após
análise detida da proposta apresentada e seus anexos, delibera-se por classificar a proposta da
licitante declarando-a vencedora do certame para o item 02 (reservatório) pelo valor total de
R$477.607,72 dando início ao prazo recursal na fase de classificação das propostas nos termos
do Art. 109 da lei 8.666/93. Em nada mais havendo a tratar, a Presidente da Comissão de
Licitação encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada
por quem de direito e publicada no Diário Eletrônico Municipal para que surta os efeitos.
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
O diário oficial de São João Batista do Glória/MG é acessado por meio do endereço
eletrônico: http://www.gloria.mg.gov.br
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