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ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DA TOMADA DE PREÇO 

012/2021. 

 

Aos 14 dias do mês de outubro 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, situado, à Rua Monsenhor Domingos, nº 242, 

Centro, reuniu-se a CPL, instituída pela portaria de nº 008 de 10/02/2021, portaria nº 015 de 

24/02/2021 e portaria nº 018 de 02/05/2021 em conformidade com o que preceitua a Lei nº 

8.666/93 de 21/06/93 e suas posteriores alterações, para a Abertura dos envelopes contendo as 

propostas comerciais da Tomada de Preços Nº. 012/2021 - Menor Preço por Item – para 

AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PVC, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E GERAIS, 

para uso no Sistema de Manutenção de Água da Autarquia SAAE Caeté, das empresas 

habilitadas para prosseguir no certame sendo: HIDROSANBH SOLUÇÕES EM 

SANEAMENTO E MEDIÇÃO DE ÁGUA EIRELLI - EPP, CNPJ N.º 02.332.638/0001-

55, KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ N.º 

41.719.477/0001-09, HIDROLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

HIDRÁULICOS EIRELI-ME, CPNJ 13.914.027/0001-31, HIDROGERAIS 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, CNPJ N.º 34.640.774/0001-07, 

NAVODAP COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI, CNPJ N.º 

33.540.866/0001-44 e POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 

41.664.871/0001-97. Abertos os envelopes, a CPL constatou que as propostas das empresas 

estavam de acordo com as exigências do Edital. A CPL informa que a empresa 

HIDROSANBH SOLUÇÕES EM SANEAMENTO E MEDIÇÃO DE ÁGUA EIRELLI - 

EPP, CNPJ N.º 02.332.638/0001-55, ofertou o preço no item 01 de R$ 0,42, total R$ 840,00 

(oitocentos e quarenta reais), ofertou o preço no item 02 de R$ 0,45, total R$ 180,00 (cento e 

oitenta reais), ofertou o preço no item 03 de R$ 1,82, total R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete 

reais), ofertou o preço no item 04 de R$ 2,76, total R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais), 
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ofertou o preço no item 05 de R$ 3,05, total R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais), 

ofertou o preço no item 06 de R$ 4,97, total R$ 1.242,50 (um mil, duzentos e quarenta e dois 

reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 07 de R$ 21,00, total R$ 315,00 (trezentos 

e quinze reais), ofertou o preço no item 08 de R$ 35,00, total R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), ofertou o preço no item 09 de R$ 1,37, total R$ 68,50 (sessenta e oito reais e cinquenta 

centavos), ofertou o preço no item 11 de R$ 0,24, total R$ 96,00 (noventa e seis reais), ofertou 

o preço no item 12 de R$ 0,43, total R$ 645,00 (seiscentos e quarenta  e cinco reais), ofertou o 

preço no item 13 de R$ 0,55, total R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), ofertou o preço 

no item 14  de R$ 0,87, total R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais), ofertou o preço no 

item 15 de R$ 29,40, total R$ 147,00 (cento e  quarenta e sete reais), ofertou o preço no item 

22 de R$ 7,98, total R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais), ofertou o preço no item 23 

de R$ 8,05, total R$ 402,50 (quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos), ofertou o preço 

no item 24 de R$8,46, total R$253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos),  

ofertou o preço no item 30 de R$ 1,11, total R$ 2.775,00 (dois mil, setecentos e setenta e cinco 

reais), ofertou o preço no item 31 de R$ 2,07, total R$ 310,50 (trezentos e dez reais e 

cinquenta centavos), ofertou o preço no item 32 de R$ 1,85, total R$ 277,50 (duzentos e 

setenta e sete reais e cinquenta centavos),  ofertou o preço no item 34 de R$ 0,31, total 

R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais), ofertou o preço no item 35 de R$ 0,45,  total 

R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), ofertou o preço no item 36 de R$ 41,65, total 

R$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), ofertou o preço no item 37 

de R$ 84,00, total R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais), ofertou o preço no item 38 de 

R$ 0,69, total R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), ofertou o preço no item 39 de R$ 0,99, 

total R$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 

40 de R$ 2,30, total R$ 115,00 (cento e quinze reais), ofertou o preço no item 41 de R$ 4,97, 

total R$ 248,50 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no 

item 42 de R$ 5,26, total R$ 210,40 (duzentos e dez reais e quarenta centavos), ofertou o 

preço no item 43 de R$ 22,40, total R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais), ofertou o 

preço no item 44 de R$ 2,55, total R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais), ofertou o preço no item 
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45 de R$ 4,73, total R$ 236,50 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), ofertou o 

preço no item 50 de R$ 4,76, total R$ 952,00 (novecentos e cinquenta e dois reais), ofertou o 

preço no item 51 de R$ 6,79, total R$ 1.018,50 (um mil, dezoito reais e cinquenta centavos), 

ofertou o preço no item 52  de R$ 11,00, total R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), ofertou 

o preço no item 53 de R$ 11,61, total R$ 580,50 (quinhentos  e oitenta reais e cinquenta 

centavos), ofertou o preço no item 54 de R$ 12,47, total R$ 1.870,50 (um mil, oitocentos e 

setenta reais e cinquenta centavos),  ofertou o preço no item 55 de R$ 28,00, total R$ 280,00 

(duzentos e oitenta reais), ofertou o preço no item 63  de R$ 0,91, total R$ 4.550,00 (quatro 

mil, quinhentos e cinquenta reais), ofertou o preço no item 64 de R$ 1,34, total R$ 201,00 

(duzentos e um reais),  ofertou o preço no item 68 de R$ 0,71, total R$ 284,00 (duzentos e 

oitenta e quatro reais), ofertou o preço no item 69 de R$ 1,11, total R$ 166,50 (cento e 

sessenta e seis reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 78 de R$ 0,32, total 

R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais), ofertou o preço no item 79 de R$ 0,46, total 

R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), ofertou o preço no item 80 de R$ 0,84, total R$ 252,00 

(duzentos e cinquenta e dois reais), ofertou o preço no item 87 de R$ 0,56, total R$ 33,60 

(trinta e três reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 98 de R$ 0,64, total R$ 960,00 

(novecentos e sessenta reais), ofertou o preço no item 99 de R$ 0,78, total R$ 195,00 (cento e 

noventa e cinco reais), ofertou o preço no item 100 de R$ 15,72, total R$ 786,00 (setecentos e 

oitenta e seis reais), ofertou o preço no item 101 de R$ 105,00, total R$ 525,00 (quinhentos e 

vinte e cinco reais), ofertou o preço no item 102 de R$ 1,95, total R$ 195,00 (cento e noventa 

e cinco reais), ofertou o preço no item 103 de R$ 3,15, total R$ 472,50 (quatrocentos e setenta 

e dois reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 104 de R$ 56,00, total R$ 280,00 

(duzentos e oitenta reais), ofertou o preço no item 105 de R$ 126,00, total R$ 378,00 

(trezentos e setenta e oito reais),  ofertou o preço no item 106 de R$ 5,08, total R$ 508,00 

(quinhentos e oito reais), ofertou o preço no item 107 de R$ 7,46, total R$ 373,00 (trezentos e 

setenta e três reais), ofertou o preço no item 134  de R$ 0,20, total R$ 800,00 (oitocentos 

reais), ofertou o preço no item 135 de R$ 0,11, total R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) , 

ofertou o preço no item 136 de R$ 3,30, total R$ 7.260,00 (sete mil, duzentos e sessenta reais), 
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ofertou o preço no item 137 de R$ 2,40, total R$ 3,600,00 (três mil e seiscentos reais), ofertou 

o preço no item 138 de R$ 9,45, total R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais), ofertou o preço no item 139 de R$ 7,55, total R$ 2.265,00 (dois mil, duzentos e 

sessenta e cinco reais), ofertou o preço no item 140 de R$ 1,50, total R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) e ofertou o preço no item 141 de R$ 12,00, total R$ 240,00, totalizando no 

valor de R$ 53.888,20 (cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), 

os itens não citados não foram ofertados. A comissão permanente de licitação paralisou os 

trabalhos as 11:30 (onze horas e trinta minutos) e retornara ás 15:30 (quinze horas e trinta 

minutos) do dia 14/10/2021. As 15:30 (quinze horas e trinta minutos), a CPL deu continuidade 

aos trabalhos e  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$ 0,74, total 

R$ 1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta reais), ofertou o preço no item 02 de R$ 0,99, 

total R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), ofertou o preço no item 03 de R$ 2,23, total 

R$ 780,50 (setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 04 de 

R$ 4,58, total R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais), ofertou o preço no item 05 de 

R$ 4,94, total R$ 592,80 (quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), ofertou o 

preço no item 06 de R$ 46,95, total R$ 11.737,50 (onze mil setecentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), ofertou o preço no item 07 de R$ 206,42, total R$ 3.096,30 (três mil, 

noventa e seis reais e trinta centavos), ofertou o preço no item 08 de R$ 238,94, total 

R$ 2.389,40 (dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), ofertou o preço no 

item 09 de R$ 0,98, total R$ 49,00 (quarenta e nove reais), ofertou o preço no item 10 de 

R$ 2,84, total R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), ofertou o preço no item 11 de 

R$ 0,74, total R$ 296,00  (duzentos e noventa e seis reais), ofertou o preço no item 12 de 

R$ 0,98, total R$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais), ofertou o preço no item 13 

de R$ 0,98, total R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), ofertou o preço no item 14  de 

R$ 2,04, total R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), ofertou o preço no item 15 de R$ 75,94, 

total R$ 379,70 (trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos), ofertou o preço no item 

16 de R$ 1,64, total R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), ofertou o preço no item 17 de 

http://www.saaecaete.mg.gov.br/


 

 
 
 

 

 
 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE CAETÉ 

CNPJ nº 19.893.791/0001-54  

www.saaecaete.mg.gov.br 

R$ 2,39, total R$ 119,50 (cento e dezenove reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no 

item 18  de R$ 6,99, total R$ 209,70 (duzentos e nove reais e setenta centavos), ofertou o 

preço no item 19 de R$ 26,94, total R$ 808,20 (oitocentos e oito reais e vinte centavos-), 

ofertou o preço no item 20 de R$ 25,84, total R$ 775,20 (setecentos e setenta e cinco reais e 

vinte centavos),  ofertou o preço no item 21 de R$ 42,92, total R$ 1.287,60 (um mil, duzentos 

e oitenta e sete reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 22 de R$ 9,64, total 

R$ 964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais), ofertou o preço no item 23 de R$ 10,64, total 

R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais), ofertou o preço no item 24 de R$ 11,12, total 

R$ 333,60 (trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 29 de 

R$ 93,82, total R$ 1.407,30 (um mil, quatrocentos e sete reais e trinta centavos), ofertou o 

preço no item 30 de R$ 1,87, total R$ 4.675,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais), 

ofertou o preço no item 31 de R$ 3,42 total R$ 513,00 (quinhentos e treze reais), ofertou o 

preço no item 32 de R$ 2,22, total R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais), ofertou o preço 

no item 33 de R$ 18,98, total R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais), ofertou o preço 

no item 34 de R$ 0,48, total R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais), ofertou o preço 

no item 35 de R$ 0,69,  total R$ 207,00 (duzentos e sete reais), ofertou o preço no item 36 de 

R$ 129,98, total R$ 779,88 (setecentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), ofertou 

o preço no item 37 de R$ 149,92, total R$ 899,52 (oitocentos e noventa e nove reais e 

cinquenta e dois centavos), ofertou o preço no item 38 de R$ 1,09, total R$ 218,00 (duzentos e 

dezoito reais), ofertou o preço no item 39 de R$ 15,98, total R$ 2.397,00 (dois mil, trezentos e 

noventa e sete reais), ofertou o preço no item 40 de R$ 3,69, total R$ 184,50 (cento e oitenta e 

quatro reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 41 de R$7,74, total R$ 387,00 

(trezentos e oitenta e sete reais), ofertou o preço no item 42 de R$ 7,08, total R$ 283,20 

(duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 43 de R$ 30,42, total 

R$ 1,216,80 (um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 

44 de R$ 1,92, total R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), ofertou o preço no item 45 

de R$ 2,84, total R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais), ofertou o preço no item 46 de 

R$ 6,69, total R$ 334,50 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), ofertou o 
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preço no item 47 de R$ 20,98, total R$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove reais), ofertou o 

preço no item 48  de R$ 15,42, total R$ 771,00 (setecentos e setenta e um reais), ofertou o 

preço no item 49 de R$ 53,98, total R$ 2,699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais), 

ofertou o preço no item 50 de R$ 6,09, total R$ 1.218,00 (um mil, duzentos e dezoito reais), 

ofertou o preço no item 51 de R$ 8,68, total R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), 

ofertou o preço no item 52  de R$ 15,82, total R$ 3.164,00 (três mil, cento e sessenta e quatro 

reais), ofertou o preço no item 53 de R$ 17,38, total R$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove 

reais), ofertou o preço no item 54 de R$ 40,99, total R$ 6.148,50 (seis mil, cento e quarenta e 

oito reais e cinquenta centavos),  ofertou o preço no item 55 de R$ 83,92, total R$ 839,20 

(oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 57 de R$ 11,32, 

total R$ 452,80 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), ofertou o preço no 

item 58 de R$ 15,98, total R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta 

centavos), ofertou o preço no item 59 de R$ 79,42, total R$ 2,382,60 (dois mil, trezentos e 

oitenta e dois reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 60 de R$ 94,42, total 

R$ 2,832,60 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), ofertou o preço no 

item 61 de R$ 97,42, total R$ 2,922,60 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta 

centavos), ofertou o preço no item 62 de R$ 148,82, total R$ 4.464,60 (quatro mil, 

quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 63  de 

R$ 1,24, total R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), ofertou o preço no item 64 de R$ 1,92, 

total R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), ofertou o preço no item 65 de R$ 5,38, total 

R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais), ofertou o preço no item 66 de R$ 11,48, total 

R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais), ofertou o preço no item 67 de R$ 18,94, total 

R$ 1.894,00 (um mil, oitocentos e noventa e quatro reais), ofertou o preço no item 68 de 

R$ 1,49, total R$ 596,00 (quinhentos e noventa e seis reais), ofertou o preço no item 69 de 

R$ 2,39, total R$ 358,50 (trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), ofertou o 

preço no item 70 de R$ 13,48, total R$ 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais), ofertou o 

preço no item 71 de R$ 73,42, total R$ 3.671,00 (três mil, seiscentos e setenta e um reais), 

ofertou o preço no item 72de R$ 5,47, total R$ 164,10, (cento e sessenta e quatro reais e dez 
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centavos), ofertou o preço no item 73 de R$ 9,32, total R$ 279,60 (duzentos e setenta e nove 

reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 74 de R$ 16,98, total R$ 509,40 

(quinhentos e nove reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 75 de R$ 61,94, total 

R$ 619,40 (seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 76 de 

R$ 41,94, total R$ 419,40 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos), ofertou o 

preço no item 77 de R$ 61,94, total R$ 619,40 (seiscentos e dezenove reais e quarenta 

centavos), ofertou o preço no item 78 de R$ 0,50, total R$ 2.000,00 (dois mil reais), ofertou o 

preço no item 79 de R$ 0,74, total R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), ofertou o preço 

no item 80 de R$ 1,72, total R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais), ofertou o preço no item 

81 de R$ 4,17, total R$ 625,50 (seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), ofertou 

o preço no item 87 de R$ 1,08, total R$ 64,80 (sessenta e quatro reais e oitenta centavos), 

ofertou o preço no item 88 de R$ 1,73, total R$ 86,50 (oitenta e seis reais e cinquenta 

centavos), ofertou o preço no item 89 de R$ 12,32, total R$ 246,40 (duzentos e quarenta e seis 

reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 90 de R$ 11,42, total R$ 228,40 (duzentos 

e vinte e oito reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 91 de R$ 44,98, total 

R$ 899,60 (oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 92 

de R$ 0,59, total R$ 35,40 (trinta e cinco reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 

93 de R$ 1,14, total R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), ofertou o preço no item 94 de R$ 12,98, 

total R$ 389,40 (trezentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 

95 de R$ 36,98, total R$ 924,50 (novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), 

ofertou o preço no item 96 de R$ 36,98, total R$ 924,50 (novecentos e vinte e quatro reais e 

cinquenta centavos), ofertou o preço no item 97 de R$ 51,97, total R$ 1.299,25 (um mil, 

duzentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), ofertou o preço no item 98 de 

R$ 0,98, total R$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e  setenta reais), ofertou o preço no item 99 

de R$ 1,09, total R$ 272,50 (duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), ofertou o 

preço no item 100 de R$ 28,32, total R$ 1.416,00 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais), 

ofertou o preço no item 101 de R$ 229,98, total R$ 1.149,90 (um mil, cento e quarenta e nove 

reais e noventa centavos), ofertou o preço no item 102 de R$ 4,18, total R$ 418,00 
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(quatrocentos e dezoito reais), ofertou o preço no item 103 de R$ 8,34, total R$ 1.251,00 (um 

mil, duzentos e cinquenta e um reais), ofertou o preço no item 104 de R$ 299,42, total 

R$ 1.497,10 (um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dez centavos), ofertou o preço no 

item 105 de R$ 434,42, total R$ 1.303,26 (um mil, trezentos e três reais e vinte e seis 

centavos),  ofertou o preço no item 106 de R$ 2,64, total R$ 264,00 (duzentos e sessenta e 

quatro reais), ofertou o preço no item 107 de R$ 4,79, total  R$ 239,50 (duzentos e trinta e 

nove reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 108 de R$ 16,98, total R$ 849,00 

(oitocentos e quarenta e nove reais), ofertou o preço no item 109 de R$ 36,42, total R$ 364,20 

(trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 111 de R$ 31,94, 

total R$ 319,40 (trezentos e dezenove reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 127 

de R$ 76,94, total R$ 1.538,80 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), 

ofertou o preço no item 128 de R$ 123,42, total R$ 2.468,40 (dois mil, quatrocentos e sessenta 

e oito reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 129 de R$ 228,92, total R$ 6.867,60 

(seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 134  

de R$ 0,68, total R$ 2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais), ofertou o preço no item 135 

de R$ 0,98, total R$ 6.860,00 (seis mil, oitocentos e sessenta reais) , ofertou o preço no item 

136 de R$ 5,92, total R$ 13.024,00 (treze mil e vinte e quatro reais), ofertou o preço no item 

137 de R$ 5,93, total R$ 8.895,00 (oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais), ofertou o 

preço no item 138 de R$ 7,98, total R$ 3.990,00 (três mil, novecentos e noventa reais), ofertou 

o preço no item 139 de R$ 34,98, total R$ 10.494,00 (dez mil, quatrocentos e noventa e quatro 

reais), ofertou o preço no item 140 de R$ 1,38, total R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) e 

ofertou o preço no item 141 R$ 9,34, total R$ 186,80 (cento e oitenta e seis reais e oitenta 

centavos),  totalizando no  valor de R$ 174.319,31 (cento e setenta e quatro mil, trezentos e 

dezenove  reais e trinta e um centavos), os itens não citados não foram ofertados. A comissão 

permanente de licitação encerrou os trabalhos às 17:00 (quinze horas) e dará continuidade a 

abertura das Propostas Comerciais no dia 15 de Outubro de 2021 às 14:30 (quatorze horas e 

trinta minutos). Os envelopes contendo as propostas comerciais permaneceram sob a guarda 

da Comissão Permanente de Licitação. As informações estarão disponíveis no site da 

http://www.saaecaete.mg.gov.br/
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Autarquia www.saaecaete.mg.gov.br e serão encaminhadas por e-mail. Nada mais havendo a 

tratar, recomendou o presidente o encerramento dos trabalhos, lavrando-se a ata, que lida e 

achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

 

   

Caeté – MG, 14 de outubro  de 2021. 
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