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ATA DE ABERTURA DAS DOCUMENTAÇÕES E JULGAMENTO DA PROPOSTA, REFERENTE À
FASE DE HABILITAÇÃO E A FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, PROCESSO LICITATÓRIO
N.º 013/2020, TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020, Contratação de empresa especializada para

realização de projetos executivos para recuperação, adequação e Plano de Segurança de
Barragem PSB da barragem Brejo Grande, conforme legislação vigente e atendimento ao
discriminado no Edital e Termo de Referência e seus anexos na íntegra, planilha de proposta e
demais documentos que integram o Processo Licitatório.
Aos vinte e sete (27) dias do mês de maio de dois mil e vinte (2020), às nove horas (09:00 h), na sede
do SAAE, sito à Pça São Benedito, n.º 100, Centro, na cidade de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais,
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de ROMEU DUTRA MORAES e os
membros CRISTIANO GONÇALVES SIMÃO e DIVA APARECIDA NOGUEIRA MARQUES. Iniciou-se o
processo licitatório para efetuar a abertura da documentação, referente à fase de habilitação, do
Processo n.º 013/2020, TOMADA DE PREÇO 001/2020, de 08 de maio de 2020. A empresa que enviou
os envelopes para a participação e protocolou seus envelopes de habilitação e proposta foi a empresa
VTB ENGENHARIA LTDA., CNPJ 21.128.811/0001-42, sita na Rua Anna Gbur Barcik, 211, bairro Santo
Inácio, Curitiba, CEP: 82.010-670, que protocolou seus envelopes em 21 de maio de 2020 na secretaria do SAAE.
E participou do certame a empresa HIDROBR CONSULTORIA LTDA. EPP., CNPJ 19.368.145/0001-78, sito na
Rua Marilia de Dirceu, 199, andar 6, bairro Lourdes, Belo Horizonte-MG, CEP: 30.170-090, por seu

representante Sr. MATEUS ELIAS CRISPIM, CPF 990.599.596-04, devidamente credenciado. Iniciado
o processo licitatório, os envelopes foram rubricados pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação do SAAE e licitante presente à sessão. Em ato seguinte, na fase de abertura da
documentação, foi aberto pelo Presidente da Comissão de Licitação do SAAE o envelope contendo a
documentação das empresas participantes do certame, em ordem alfabética. Toda a documentação foi
rubricada pela Comissão Permanente de Licitação e licitante presente. As empresas foram habilitadas
para a fase de julgamento da proposta de preço. Os representantes das empresas apresentaram, termo
de renuncia de recurso, quanto às fases de Habilitação/Proposta. A empresa VTB ENGENHARIA LTDA.
enviou termo de renuncia quanto às fases de Habilitação/Proposta, via e-mail ao funcionário RAFAEL
RIBEIRO BRANDÃO. Foi observada a legitimidade, validade e regularidade da documentação
apresentada pelas empresas. Em seguida, houve a abertura dos envelopes de propostas de preços. A
empresa HIDROBR CONSULTORIA LTDA. EPP. apresentou o valor global de R$ 98.616,49 (noventa e oito
mil seiscentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos). A empresa VTB ENGENHARIA LTDA.
apresentou o valor global de R$ 84.650,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais). A
Comissão Permanente de Licitação declarou vencedora do certame a empresa VTB ENGENHARIA LTDA.
que apresentou menor valor global de R$ 84.650,00 (oitenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). A
planilha da proposta e o mapa de apuração foram rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e
licitante presente. A proposta de preço está em compatibilidade com os preços praticados no mercado.
Os representantes das empresas apresentaram termo de renuncia quanto à fase de julgamento das
propostas, acima referido. A presente licitação será encaminhada para homologação. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 10:52 h e lavrada a presente ata, que depois de lida e
aprovada na íntegra, vai assinada pela Comissão Permanente de Licitação do SAAE de ParaisópolisMG e licitante presente.
ROMEU DUTRA MORAES
Presidente da Comissão de Licitação
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