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ATA DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS E LUVAS EM PVC PARA USO NO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA 

DA AUTARQUIA SAAE CAETÉ. 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de dois mil 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, situado à 

Rua Monsenhor Domingos, nº 242, Centro, foram abertos pela CPL, instituída pela portaria de nº 008/2021 de 

10/02/2021, portaria de nº 015/2021 de 24/02/2021, portaria de nº:018/2021 de 05/05/2021 em conformidade com o que 

preceitua a Lei nº 8666/93 de 21/06/93 e suas posteriores alterações, os envelopes para habilitação da Tomada de Preços 

Nº 013/2021 – “Menor Preço por Item”, para a AQUISIÇÃO DE TUBOS E LUVAS EM PVC para uso no sistema de 

manutenção de água da Autarquia SAAE Caeté, apresentados pelas empresas em conformidade com o que preceitua a 

Lei Nº 8.666/93 de 21/06/1.993 e suas alterações.  PROTOCOLARAM OS ENVELOPES PARA PARTICIPAREM 

DO CERTAME.  As empresas POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 41.664.871/0001-97 e 

KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ N.º 41.719.477/0001-09. A empresa POLYVIN 

PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 41.664.871/0001-97 protocolou os envelopes contendo a 

Documentação de Habilitação a Proposta comercial, e o credenciamento foi apresentado separadamente na Autarquia do 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Cidade de Caeté e a empresa KARAIBA MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ N.º 41.719.477/0001-09 protocolou os envelopes contendo a Documentação de 

Habilitação e a Proposta comercial. Abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para habilitação, sendo os 

mesmos analisados, verificados as datas de validade e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, 

passamos a informar que: As empresas KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ N.º 

41.719.477/0001-09 e POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 41.664.871/0001-97, estão 

habilitadas para prosseguirem no certame por atenderem todos os itens dispostos no Edital. A empresa KARAIBA 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ N.º 41.719.477/0001-09 apresentou a declaração de EPP e 

Termo de Renuncia de Recursos. Visando agilizar o processo e assim suprir as necessidades da Autarquia SAAE - 

Serviço Autônomo de água e Esgoto, a CPL entrou em contato por telefone com a empresa POLYVIN PLÁSTICOS E 

DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 41.664.871/0001-97 perguntando se havia interesse em abrir mão do prazo recursal a 

partir do momento que foi declarada habilitada no certame para que assim a CPL pudesse prosseguir passando para a fase 

da abertura das Propostas Comerciais. A mesma encaminhou e-mail no dia 14/09/2021 às 11:23  (onze horas e vinte e 

três minutos) manifestando o interesse em abrir mão do prazo recursal. Diante o recebimento do envio da Renuncia do 

prazo recursal da empresa POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 41.664.871/0001-97 e o termo 

de Renuncia de Recursos apresentado pela empresa KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, 

CNPJ N.º 41.719.477/0001-09, a CPL deu inicio a fase da abertura dos envelopes contendo a Propostas Comerciais das 

empresas habilitadas no certame sendo: KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ N.º 

41.719.477/0001-09 e POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 41.664.871/0001-97. Abertos os 

envelopes, a CPL constatou que a propostas das empresas estavam de acordo com as exigências do Edital. A CPL 

informa que a empresa KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ N.º 41.719.477/0001-09 

ofertou o preço no item 01 de R$ 18,48, total R$ 27.720,00 (vinte e sete mil, setecentos e vinte reais), ofertou o preço no 

item 02 de R$ 26,98, total R$ 9.443,00 (nove mil quatrocentos e quarenta e três reais), ofertou o preço no item 03 de R$ 

44,98, total R$ 17.992,00 (dezessete mil, novecentos e noventa e dois reais), ofertou o preço no item 04 de R$ 66,84, 

total R$ 16.710,00 (dezesseis mil, setecentos e dez reais), ofertou o preço no item 5 de R$ 96,42, total R$ 9.642,00 (nove 

mil, seiscentos e quarenta e dois reais), ofertou o preço no item 06 de R$ 134,42, total R$ 13.442,00 (treze mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais), ofertou o preço no item 07 de R$ 246,42, total R$ 7.392,60 (sete mil, trezentos e 

noventa e dois reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 08 de R$ 313,42, total R$ 6.268,40 (seis mil, duzentos 

e sessenta e oito reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 09 de R$ 138,94 total R$ 34.735,00 (trinta e quatro 

mil, setecentos e trinta e cinco reais), não manifestou interesse em ofertar preço no item 10 e  11, ofertou o preço no item 
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12 de R$ 324,42, total R$ 16.221,00 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais), ofertou o preço no item 13 de R$ 

539,95, total R$ 16.198,50 (dezesseis mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 14  

de R$ 683,42, total R$ 54.673,60 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos), ofertou o 

preço no item 15 de R$ 419,95, total R$ 4.199,50 (quatro mil cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos), ofertou 

o preço no item 16 de R$ 866,95, total R$ 17.339,00 (dezessete mil, trezentos e trinta e nove reais), ofertou o preço no 

item 17 de R$ 1.399,00, total R$ 5.596,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais), ofertou o preço no item 18  de 

R$ 2.298,42, total R$ 9.193,68 (nove mil, cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), ofertou o preço no item 

19 de R$ 3.394,00, total R$ 10.182,00 (dez mil, cento e oitenta e dois reais), ofertou o preço no item 20 de R$ 449,00, 

total R$ 6.735,00 (seis mil, setecentos e trinta e cinco reais), ofertou o preço no item 21 de R$ 861,90, total R$ 12.928,50 

(doze mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 22 de R$ 1.398,00, total R$ 

8.388,00 (oito mil, trezentos e oitenta e oito reais), ofertou o preço no item 23 de R$ 2.318,00, total R$ 13.908,00 (treze 

mil, novecentos e oito reais), ofertou o preço no item 24 de R$ 3.394,00, total R$ 16.970,00 (dezesseis mil, novecentos e 

setenta reais) e ofertou o preço no item 25 de R$ 868,42, total R$ 104.210,40 (cento e quatro mil, duzentos e dez reais e 

quarenta centavos),   totalizando o valor da Proposta Comercial em R$ 440.088,18 (quatrocentos e quarenta mil, oitenta e 

oito reais e dezoito centavos), conforme acima mencionado, os itens 10 e 11 não foram ofertados. Após análise a CPL 

verificou que nos itens 20, 21, 22, 23 e 24 ofertados pela empresa KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA – EPP, CNPJ N.º 41.719.477/0001-09, apresentou valores na Proposta Comercial nos itens acima citados, acima 

da média de preço cotado na Pesquisa de mercado, de acordo com o Mapa Comparativo de Preços do SAAE - Serviço 

Autônomo de água e Esgoto. Sendo assim a CPL considera que o preço está acima da média de preços, desclassificando 

os itens 20, 21, 22, 23 e 24 da proposta comercial apresentada pela empresa, e optando pela concessão do prazo de 08 

(oito) dias úteis, de acordo com o Art. 48, §3º, Lei 8.666/93, para que a empresa KARAIBA MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ N.º 41.719.477/0001-09, apresente nova proposta comercial, somente quanto 

aos itens desclassificados, com o valor até o limite da média apurada nas pesquisas de mercado sendo o valor da média 

no item 20 de R$ 94,54 (noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), 21 de R$169,58 (cento e sessenta e nove 

reais e cinquenta e oito centavos), 22 de R$ 261,34 (duzentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), 23 de R$ 

398,30( trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos) e 24 de R$ 584,09 (quinhentos e oitenta e quatro reais e nove 

centavos). A empresa KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ N.º 41.719.477/0001-09 

ofertou o menor preço no item 19. A comissão permanente de licitação paralisou os trabalhos as 11:30 (onze horas e 

trinta minutos) e retornará ás 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 14/09/2021. As 13:30 (treze horas e trinta 

minutos), a CPL deu continuidade aos trabalhos. A CPL informar que a empresa POLYVIN PLÁSTICOS E 

DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 41.664.871/0001-97 ofertou o preço no item 01 de R$ 11,07, total R$ 16.605,00 

(dezesseis mil, seiscentos e cinco reais), ofertou o preço no item 02 de R$ 15,66, total R$ 5.481,00 (cinco mil, 

quatrocentos e oitenta e um reais), ofertou o preço no item 03 de R$ 24,98, total R$ 9.992,00 (nove mil, novecentos e 

noventa e dois reais), ofertou o preço no item 04 de R$ 35,78, total R$ 8.945,00 (oito mil, novecentos e quarenta e cinco 

reais), ofertou o preço no item 5 de R$ 54,00, total R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), ofertou o preço no item 

06 de R$ 72,90, total R$ 7.290,00 (sete mil, duzentos e noventa reais), ofertou o preço no item 07 de R$ 114,08, total R$ 

3.422,40 ( três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 08 de R$ 147,15, total 

R$ 2.943,00 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais), ofertou o preço no item 09 de R$ 74,97, total R$ 18.742,50 

(dezoito mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 10 de R$ 185,19, total R$ 

22.222,80 (vinte de dois mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 11 de R$ 147,39, 

total R$ 8.843,40 (oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 12 de R$ 

150,13, total R$ 7.506,50 (sete mil, quinhentos e seis reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 13 de R$ 

248,16, total R$ 7.444,80 (sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 14  

de R$ 308,91, total R$ 24.712,80 (vinte e quatro mil, setecentos e doze reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 

15 de R$ 215,53, total R$ 2.155,30 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), ofertou o preço no item 

16 de R$ 437,91, total R$ 8.758,20 (oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), ofertou o preço no 

item 17 de R$ 742,25, total R$ 2.969,00 (dois mil, novecentos e sessenta e nove reais), ofertou o preço no item 18  de R$ 

1.142,65, total R$ 4.570,60 (quatro mil, quinhentos e setenta reais e sessenta centavos), não manifestou interesse em 

ofertar preço nos itens 19, 20, 21, 22, 23 e 24, e ofertou o preço no item 25 de R$ 139,10, total R$ 16.692,00 (dezesseis 

mil, seiscentos e noventa e dois reais), totalizando o valor da Proposta Comercial em R$ 184.696,30 (cento e oitenta e 
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quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos), conforme acima mencionado, os itens 19, 20, 21, 22, 23 e 

24 não foram ofertados, a CPL identificou valores inexequíveis, ofertados pela empresa POLYVIN PLÁSTICOS E 

DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 41.664.871/0001-97,  nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18 e 25. Dessa forma, nos termos do artigo 48,inciso II da Lei n° 8.666/93, solicitamos a comprovação através 

de documentos, que os custos ofertados nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 25 

pela empresa POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 41.664.871/0001-97, 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 8 (oito) dias úteis, sob pena de desclassificação. A CPL aguardará 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, 14 de Agosto de 2021. 

A COMISSÃO:                      

 

Reginalo Cariello José                                                           Cintia Soares Felix                                                                  

Presidente                                                                               Membro  

 

 

                 

                                                           

Mônica Eva de Almeida Santos  

Membro      
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