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ATA DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS COMERCIAIS DA TOMADA DE PREÇO 010/2021 

Aos três dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e um, às 09:00 (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, reuniu-se a 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 

reuniram-se para os trabalhos de retificação referente a ATA DE CONCLUSÃO DO JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DA TOMADA DE PREÇO 010/2021 - Menor Preço por Item – 

para AQUISIÇÃO DE REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO. Conforme Ata do dia 27 

de agosto de 2021, onde a CPL concedeu o prazo de 5 (cinco) dias úteis a empresa  DIRETA 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME, CNPJ n° 33.915.396/0001-56,  conforme os termos do 

art.48, II da Lei 8.666/93, bem como acordão 1.850/2020 do TCU, para que a empresa demonstra-se, 

através de documentação, que conseguira atender os preços ofertados nos itens 01 e 10 apresentado na 

Proposta Comercial, comprovando assim a exequibilidade dos valores ofertados, sob pena de 

desclassificação. A empresa DIRETA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME, CNPJ n° 

33.915.396/0001-56 manifestou interesse, encaminhando por e-mail no dia 25/08/2021 às 15:43 

(quinze horas e quarenta e três minutos) a documentação  para a comprovação da exequibilidade do 

valor ofertado nos itens 01 e 10, tendo está apresentado uma planilha demonstrativa de custos e lucros 

referente aos itens 01 e 10, assim como orçamentos de valores de custos para compra dos itens 

citados. A CPL após analise da documentação comprovando a exequibilidades dos itens solicitados, 

classificou os itens 01 e 10 por atenderem todas as exigências do Edital. A empresa ITALY 

VÁLVULAS E METAIS EIRELI, CNPJ n° 01.149.960/0001-80 ofertou o menor preço no item 07, 

sendo o valor unitário de 364,88 (trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), 

totalizando o valor de R$2.919,04 (dois mil novecentos e dezenove reais e quatro centavos) e a 

empresa DIRETA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME, CNPJ n° 33.915.396/0001-5601 

ofertou para o item 7 o valor unitário de R$371,65 (trezentos e setenta e um reais e sessenta e cinco 

centavos) totalizando o valor de R$2.973,20 (dois mil novecentos e setenta e três reais e vinte 

centavos. Considerando que, a diferença entre os valores ofertados no item 7 pelas empresas citadas 

foi de R$6,77 (seis reais e setenta e sete reais) e de acordo com o artigo 44, caput e parágrafo 1° que 

informa: “nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 
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as microempresas e empresas de pequeno porte.”, e parágrafo 1° “entende-se por empate aquelas 

situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.”, a CPL abre o prazo 

de 5 (cinco) dias para que a empresa DIRETA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME, CNPJ 

n° 33.915.396/0001-5601 apresentar proposta de preço inferior à empresa ITALY VÁLVULAS E 

METAIS EIRELI, CNPJ n° 01.149.960/0001-80, para que seja adjudicado em seu favor o objeto 

licitado. A CPL aguardara o manifesto da empresa para dar continuidade do certame. As informações 

estarão disponíveis no site da Autarquia www.saaecaete.mg.gov.br e serão encaminhadas por e-mail. 

Em nada mais havendo, o 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, 03 de setembro de 2021. 

 

A COMISSÃO:  

                

Luiz Antônio da Silva                                                            

Presidente                                   
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