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ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DA TOMADA DE PREÇO 

010/2021 

Aos vinte dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e um, às 09 (nove) horas, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Cidade de Caeté, Estado de Minas Gerais, 

sito, à Rua Monsenhor Domingos, nº 242, Centro, foram abertos pela CPL, instituída pela portaria de nº 

008/2021 de 10/02/2021, portaria nº 015/2021 de 24/02/2021 e portaria nº 018/2021 de 02/05/2021 em 

conformidade com o que preceitua a Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas posteriores alterações, os envelopes 

contendo as propostas comerciais da Tomada de Preços Nº. 010/2021 - Menor Preço por Item – para 

AQUISIÇÃO DE REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO. Das empresas habilitadas para prosseguirem no 

certame sendo: ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI, CNPJ n° 01.149.960/0001-80, LEENIA METALURGIA 

E SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI-EPP, CNPJ n° 29.962.319/0001-80 e DIRETA MATERIAIS 

HIDRAULICOS LTDA-ME, CNPJ n° 33.915.396/0001-56. Abertos os envelopes, a CPL constatou que as 

propostas das empresas estavam de acordo com as exigências do Edital. A empresa ITALY VÁLVULAS E 

METAIS EIRELI, CNPJ n° 01.149.960/0001-80, ofertou o preço no item 01 de R$ 16,90, total R$ 23.153,00 

(vinte e três mil cento e cinquenta e três reais), ofertou o preço no item 02 de R$ 27,54, total R$ 826,20 

(oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 03 de R$ 34,51, total R$ 690,20 

(seiscentos e noventa reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 04 de R$ 61,31, total R$ 1.532,75 (mil, 

quinhentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), ofertou o preço no item 05 de R$ 130,27, total 

R$ 1.042,16 (mil e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), ofertou o preço no item 06 de R$ 232,14, total 

R$ 2.321,40 (dois mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 07 de 

R$ 364,88, total R$ 2.919,04 (dois mil, novecentos e dezenove reais e quatro centavos), ofertou o preço no item 

08 de R$ 519,03, total R$ 4.152,24 (quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), 

ofertou o preço no item 09 de R$ 972,41, total R$ 7.779,28 (sete mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e 

oito centavos), ofertou o preço no item 10 de R$ 172,80, total R$ 691,20 (seiscentos e noventa e um reais e 

vinte centavos), ofertou o preço no item 11 de R$ 255,00, total R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), e 

ofertou o preço no item 12 de R$ 420,00, total R$ 1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais), totalizando o valor 

de R$ 48.827,47 (quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos. A empresa A 

ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI, CNPJ n° 01.149.960/0001-80, ofertou o menor preço nos itens 07 

classificado os por atender a exigência do Edital.  A empresa LEENIA METALURGIA E SOLUÇÕES 

INTELIGENTES EIRELI-EPP, CNPJ n° 29.962.319/0001-80  ofertou o preço no item 01 de R$ 14,85, total 

R$ 20.344,50 (vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), os itens não citados não 

foram ofertados. A empresa DIRETA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME, CNPJ n° 33.915.396/0001-56, 

ofertou o preço no item 01 de R$ 14,70, total R$20.139,00 (vinte mil, cento e trinta e nove reais), ofertou o 
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preço no item 02 de R$ 21,28, total R$ 638,40 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), ofertou o 

preço no item 03 de R$ 24,84, total R$ 496,80 (quatrocentos e noventa e seis  reais e oitenta centavos), ofertou 

o preço no item 04 de R$ 36,12, total R$ 903,00 (novecentos e três reais), ofertou o preço no item 05 de 

R$ 58,38, total R$ 467,04 (quatrocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), ofertou o preço no item 06 de 

R$ 117,38, total R$ 1.173,80 (mil, cento e setenta e três reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 07 de 

R$ 371,65, total R$ 2.973,20 (dois mil, novecentos e setenta e três reais e vinte centavos), ofertou o preço no 

item 08 de R$ 507,34, total R$ 4.058,72 (quatro mil, cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), ofertou o 

preço no item 09 de R$ 719,55, total R$ 5.756,40 (cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta 

centavos), ofertou o preço no item 10 de R$ 149,45, total R$ 597,80 (quinhentos e noventa e sete reais e oitenta 

centavos), ofertou o preço no item 11 de R$ 193,75, total R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta reais ), e 

ofertou o preço no item 12 de R$ 258,25, total R$ 1.033,00 (mil e trinta e três reais ), totalizando o valor de 

R$ 39.787,16 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos. Após análise das 

Propostas Comerciais, a CPL identificou valores inexequíveis, ofertados pela empresa DIRETA MATERIAIS 

HIDRAULICOS LTDA-ME, CNPJ n° 33.915.396/0001-56,  nos itens 01 e 10. Dessa forma, nos termos do artigo 

48, II da Lei n° 8.666/93, solicitamos a comprovação através de documentos, que os custos ofertados nos itens 

01 e 10 pela empresa DIRETA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME, CNPJ n° 33.915.396/0001-56, são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 

do Contrato. O prazo para a resposta será até 5 (cinco) dias, sob pena de desclassificação. A empresa DIRETA 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME, CNPJ n° 33.915.396/0001-56 ofertou o menor preço nos itens, 02, 03, 04, 

05, 06, 08, 09, 11 e 12.  A CPL aguardara o manifesto das empresas para dar continuidade ao julgamento das Propostas 

Comerciais. As informações estarão disponíveis no site da Autarquia www.saaecaete.mg.gov.br e serão encaminhadas por 

e-mail. Em nada mais havendo, a Presidente encerrou a sessão, lavrando-se à presente ata, que lida e achada conforme, vai 

assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.   

Caeté – MG, 20 de agosto de 2021. 
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