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ATA DE CONTINUIDADE DA  ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DA 

TOMADA DE PREÇO 012/2021. 

Aos 15 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos), 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 dar Continuidade 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. Abertos os envelopes, a CPL constatou que as propostas das 

empresas HIDROLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAISHIDRÁULICOS EIRELI-ME, CPNJ 

13.914.027/0001-31; HIDROGERAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, CNPJ N.º 

34.640.774/0001-07 e POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 41.664.871/0001-97 estavam 

de acordo com as exigências do Edital. A CPL informa que a empresa HIDROLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE MATERIAISHIDRÁULICOS EIRELI-ME, CPNJ 13.914.027/0001-31, ofertou o preço no item 01 de 

R$ 0,68, total R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais), ofertou o preço no item 02 de R$ 0,77, total 

R$ 308,00 (trezentos e oito reais), ofertou o preço no item 03 de R$ 1,12, total R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois 

reais), ofertou o preço no item 04 de R$ 3,68, total R$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais), ofertou o preço 

no item 05 de R$ 5,66, total R$ 679,20 (seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 

06 de R$ 11,22, total R$ 2.805,00 (dois mil, oitocentos e cinco reais), ofertou o preço no item 07 de R$ 29,30, total 

R$ 439,50 (quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 08 de R$ 37,95, total 

R$ 379,50 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 09 de R$ 0,88, total 

R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), ofertou o preço no item 10 de R$ 2,49, total R$ 249,00 (duzentos e quarenta e 

nove reais), ofertou o preço no item 11 de R$ 0,58, total R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), ofertou o preço no 

item 12 de R$ 0,96, total R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais), ofertou o preço no item 13 de R$ 1,48, 

total R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais), ofertou o preço no item 14  de R$ 1,92, total R$ 384,00 

(trezentos e oitenta e quatro reais), ofertou o preço no item 15 de R$ 29,30, total R$ 146,50 (cento e quarenta e seis 

reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 16 de R$ 0,95, total R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco 

reais), ofertou o preço no item 17 de R$ 2,33, total R$ 116,50 (cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), ofertou 

o preço no item 18  de R$ 3,82, total R$ 114,60 (cento e quatorze reais e sessenta centavos) , ofertou o preço no item 

19 de R$ 7,99, total R$ 239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos), ofertou o preço no item 20 de 

R$ 7,99, total R$ 239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos),  ofertou o preço no item 21 de R$ 39,60, 

total R$ 1.188,00 (um mil, cento e oitenta e oito reais), ofertou o preço no item 22 de R$ 7,75, total R$ 775,00 

(setecentos e setenta e cinco reais), ofertou o preço no item 23 de R$ 7,98, total R$ 399,00 (trezentos e noventa e 

nove reais), ofertou o preço no item 24 de R$ 8,97, total R$269,10 (duzentos e sessenta e nove reais e dez centavos), 
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ofertou o preço no item 29 de R$ 39,60, total R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), ofertou o preço no 

item 30 de R$ 1,89, total R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), ofertou o preço no item 31 de 

R$ 1,97, total R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 32 de 

R$ 1,82, total R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais), ofertou o preço no item 33 de R$ 5,66, total R$ 283,00 

(duzentos e oitenta e três reais), ofertou o preço no item 34 de R$ 0,64, total R$ 2.560,00  (dois mil, quinhentos e 

sessenta 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$ 39,20, total R$ 235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 37 de 

R$ 58,60, total R$ 351,60 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 38 de 

R$ 0,85, total R$ 170,00 (cento e setenta reais), ofertou o preço no item 39 de R$ 1,15, total R$ 172,50 (cento e 

setenta e dois reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 40 de R$ 2,66, total R$ 133,00 (cento e trinta e 

três reais), ofertou o preço no item 41 de R$ 5,90, total R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), ofertou o preço 

no item 42 de R$ 8,35, total R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais), ofertou o preço no item 43 de R$ 15,97, 

total R$ 638,80 (seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 44 de R$ 1,58, total 

R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais), ofertou o preço no item 45 de R$ 2,64, total R$ 132,00 (cento e trinta e 

dois reais), ofertou o preço no item 46 de R$ 3,96, total R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), ofertou o preço no 

item 47 de R$ 9,65, total R$ 482,50 (quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no 

item 48  de R$ 16,94, total R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), ofertou o preço no item 49 de R$ 33,20, 

total R$ 1.660,00 (um mil, seiscentos e sessenta reais), ofertou o preço no item 50 de R$ 5,33, total R$ 1.066,00 (um 

mil e sessenta e seis reais), ofertou o preço no item 51 de R$ 5,64, total R$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis 

reais), ofertou o preço no item 52  de R$ 8,72, total R$ 1.774,00 (um mil setecentos e quarenta e quatro reais), 

ofertou o preço no item 53 de R$ 14,12, total R$ 706,00 (setecentos e seis reais), ofertou o preço no item 54 de 

R$ 20,10, total R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais),  ofertou o preço no item 55 de R$ 34,00, total R$ 340,00 

(trezentos e quarenta reais), ofertou o preço no item 56 de R$ 110,00, total R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 

ofertou o preço no item 57 de R$ 5,84, total R$ 233,60 (duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos), ofertou o 

preço no item 58 de R$ 6,92, total R$ 207,60 (duzentos e sete reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 59 

de R$ 14,00, total R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), ofertou o preço no item 60 de R$ 18,20, total R$ 546,00 

(quinhentos e quarenta e seis reais), ofertou o preço no item 61 de R$ 16,00, total R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta 

reais), ofertou o preço no item 62 de R$ 26,50, total R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), ofertou o preço 

no item 63  de R$ 1,49, total R$ 7.450,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), ofertou o preço no item 64 de 

R$ 1,86, total R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais), ofertou o preço no item 65 de R$ 4,45, total R$ 445,00 

(quatrocentos e quarenta e cinco reais), ofertou o preço no item 66 de R$ 9,30, total R$ 465,00 (quatrocentos e 

sessenta e cinco reais), ofertou o preço no item 67  de R$ 14,28, total R$ 1.428,00 (um mil, quatrocentos e vinte e 

oito reais), ofertou o preço no item 68 de R$ 0,97, total R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), ofertou o preço 

no item 69 de R$ 1,86, total R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais), ofertou o preço no item 70 de R$ 6,82, total 

R$ 341,00 (trezentos e quarenta e um reais), ofertou o preço no item 71 de R$ 16,95, total R$ 847,50 (oitocentos e 
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quarenta e sete reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 72de R$ 5,33, total R$ 159,90 (cento e cinquenta 

e nove reais e noventa centavos), ofertou o preço no item 73 de R$ 8,79, total R$ 263,70 (duzentos e sessenta e três 

reais e setenta centavos), ofertou o preço no item 74 de R$ 12,23, total R$ 366,90 (trezentos e sessenta e seis reais e 

noventa centavos), ofertou o preço no item 75 de R$ 28,20, total R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais), ofertou 

o preço no item 76 de R$ 46,10, total R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um reais), ofertou o preço no item 77 de 

R$ 79,95, total R$ 799,50 (setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 78 de 

R$ 0,58, total R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais), ofertou o preço no item 79 de R$ 0,66, total R$ 198,00 

(cento e noventa e oito reais), ofertou o preço no item 80 de R$ 0,96, total R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito 

reais), ofertou o preço no item 81 de R$ 3,88, total R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais),  ofertou o preço no 

item 82  de R$ 7,44, total R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais), ofertou o preço no item 83 de R$ 45,50, 

total R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais), ofertou o preço no item 84 de R$ 59,00, total R$ 590,00 

(quinhentos e noventa reais), ofertou o preço no item 85 de R$ 96,50, total R$ 482,50 (quatrocentos e oitenta e dois 

reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 86 de R$ 185,00, total R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), ofertou o preço no item 87 de R$ 0,80, total R$ 48,00 (quarenta e oito reais), ofertou o preço no item 88 de 

R$ 1,00, total R$ 50,00 (cinquenta reais), ofertou o preço no item 89 de R$ 6,90, total R$ 138,00 (cento e trinta e 

oito reais), ofertou o preço no item 90 de R$ 16,20, total R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais), ofertou o preço 

no item 91 de R$ 25,50, total R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), ofertou o preço no item 92 de R$ 0,75, total 

R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), ofertou o preço no item 93 de R$ 0,89, total R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e 

cinquenta centavos), ofertou o preço no item 94 de R$ 2,70, total R$ 81,00 (oitenta e um reais), ofertou o preço no 

item 95 de R$ 8,20, total R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), ofertou o preço no item 96 de R$ 15,80, total R$ 395,00 

(trezentos e noventa e cinco reais), ofertou o preço no item 97 de R$ 27,30, total R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e 

dois reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 98 de R$ 0,85, total R$ 1.275,00 (um mil, duzentos e 

setenta e cinco reais), ofertou o preço no item 99 de R$ 0,74, total R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), ofertou o 

preço no item 100 de R$ 15,10, total R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais), ofertou o preço no item 101 de 

R$ 55,20, total R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais), ofertou o preço no item 102 de R$ 0,98, total R$ 98,00 

(noventa e oito reais), ofertou o preço no item 103 de R$ 3,95, total R$ 592,50 (quinhentos e noventa e dois reais e 

cinquenta centavos), ofertou o preço no item 104 de R$ 54,30, total R$ 271,50 (duzentos e setenta e um reais e 

cinquenta centavos), ofertou o preço no item 105 de R$ 112,00, total R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais),  

ofertou o preço no item 106 de R$ 1,18 total R$ 118,00 (cento e dezoito reais), ofertou o preço no item 107 de 

R$ 3,99, total R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 108 de 

R$ 5,85, total R$ 292,50 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 109 de 

R$ 18,22, total R$ 182,20 (cento e oitenta e dois reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 111 de R$ 32,20, 

total R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais), ofertou o preço no item 112 de R$ 69,00, total R$ 690,00 (seiscentos 

e noventa reais), ofertou o preço no item 120 de R$ 22,00, total R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), ofertou o preço no 

item 121 de R$ 38,50, total R$ 770,00 (setecentos e setenta reais),ofertou o preço no item 122 de R$ 59,60, total 
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R$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais), ofertou o preço no item 123 de R$ 144,00, total R$ 2.160,00 (dois 

mil, cento e sessenta reais), ofertou o preço no item 124 de R$ 266,00, total R$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e 

sessenta reais), ofertou o preço no item 127 de R$ 22,00, total R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), ofertou o 

preço no item 128 de R$ 38,50, total R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), ofertou o preço no item 129 de R$ 34,20, 

total R$ 1.026,00 (um mil e vinte e seis reais), ofertou o preço no item 130  de R$ 144,00, total R$ 2.880,00 (dois 

mil, oitocentos e oitenta reais), ofertou o preço no item 131 de R$ 266,00, total R$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e 

sessenta reais), ofertou o preço no item 134  de R$ 0,72, total R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais), 

ofertou o preço no item 135 de R$ 0,82, total R$ 5.740,00 (cinco mil, setecentos e quarenta reais) , ofertou o preço 

no item 136 de R$ 3,78, total R$ 8.316,00 (oito mil, trezentos e dezesseis reais), ofertou o preço no item 137 de 

R$ 2,34, total R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais), ofertou o preço no item 138 de R$ 13,90, total 

R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais), ofertou o preço no item 139 de R$ 9,38, total R$ 2.814,00 (dois 

mil, oitocentos e quatorze reais), ofertou o preço no item 140 de R$ 5,60, total R$ 560,00 (quinhentos e sessenta 

reais), os itens não citados não foram ofertados. A empresa HIDROGERAIS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, CNPJ N.º 34.640.774/0001-07 ofertou o preço no item 01 de R$ 0,43, total 

R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), ofertou o preço no item 02 de R$ 0,58, total R$ 232,00 (duzentos e trinta e 

dois reais), ofertou o preço no item 03 de R$ 1,81, total R$ 633,50 (seiscentos e trinta e três reais e cinquenta 

centavos), ofertou o preço no item 04 de R$ 2,96, total R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais), ofertou o 

preço no item 05 de R$ 2,86, total R$ 343,20 (trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos), ofertou o preço no 

item 06 de R$ 5,72, total R$ 1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais), ofertou o preço no item 07 de R$ 21,87, 

total R$ 328,05 (trezentos e vinte e oito reais e cinco centavos), ofertou o preço no item 08 de R$ 35,78, total 

R$ 357,80 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 09 de R$ 0,77, total 

R$ 38,50 (trinta e oito reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 10 de R$ 2,12, total R$ 212,00 (duzentos 

e doze reais), 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$ 0,47, total R$ 705,00 (setecentos e cinco reais), ofertou o preço no item 13 de R$ 0,58, total R$ 174,00 (cento 

e setenta e quatro reais), ofertou o preço no item 14 de R$ 0,89, total R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais), ofertou 

o preço no item 15 de R$ 30,89, total R$ 154,45 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), 

ofertou o preço no item 16 de R$ 1,06, total R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), ofertou o preço no item 17 de 

R$ 1,53, total R$ 76,50 ( setenta e seis reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 18 de R$ 3,31, total 

R$ 99,30 (noventa e nove reais e trinta centavos), ofertou o preço no item 19 de R$ 10,94, total R$ 328,20 (trezentos 

e vinte e oito reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 20 de R$ 18,07, total R$ 542,10 (quinhentos e quarenta 

e dois reais e dez centavos),  ofertou o preço no item 21 de R$ 22,79, total R$ 683,70 (seiscentos e oitenta e três reais 

e setenta centavos), ofertou o preço no item 22 de R$ 7,86, total R$ 786,00 (setecentos e oitenta e seis reais), ofertou 

o preço no item 23 de R$ 7,92, total R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), ofertou o preço no item 24 de 

R$ 9,95, total R$ 298,50 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 25 de 

R$ 42,32, total R$ 423,20 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 26 de 
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R$ 63,44, total R$ 634,40 (seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 27 de 

R$ 77,82, total R$ 778,20 (setecentos e setenta e oito reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 28 de 

R$ 118,11, total R$ 1.181,10 (um mil, cento e oitenta e um reais e dez centavos), ofertou o preço no item 29 de 

R$ 78,00, total R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), ofertou o preço no item 30 de R$ 1.015,00, total 

R$ 2.875,00 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais), ofertou o preço no item 31 de R$ 2,21, total R$ 331,50 

(trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 32 de R$ 2,08, total R$ 312,00 (trezentos 

e doze reais), ofertou o preço no item 33 de R$ 8,34, total R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais), ofertou o preço 

no item 34 de R$ 0,32, total R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais), ofertou o preço no item 35 de R$ 0,49,  

total R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais), ofertou o preço no item 36 de R$ 46,62, total R$ 279,72 (duzentos e 

setenta e nove reais e setenta e dois centavos), ofertou o preço no item 37 de R$ 85,39, total R$ 512,34 (quinhentos e 

doze reais e trinta e quatro centavos), ofertou o preço no item 38 de R$ 0,71, total R$ 142,00 (cento e quarenta e dois 

reais), ofertou o preço no item 39 de R$ 1,04, total R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), ofertou o preço no 

item 40 de R$ 2,49, total R$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 41 de 

R$ 4,74, total R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), ofertou o preço no item 42 de R$ 3,90, total R$ 156,00 

(cento e cinquenta e seis reais), ofertou o preço no item 43 de R$ 19,63, total R$ 785,20 (setecentos e oitenta e cinco 

reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 44 de R$ 1,28, total R$ 512,00 (quinhentos e doze reais), ofertou o 

preço no item 45 de R$ 1,99, total R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 46 

de R$ 4,78, total R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), ofertou o preço no item 47 de R$ 14,12, total R$ 706,00 

(setecentos e seis reais), ofertou o preço no item 48  de R$ 13,67, total R$ 683,50 (seiscentos e oitenta e três reais e 

cinquenta centavos), ofertou o preço no item 49 de R$ 32,78, total R$ 1.639,00 (um mil, seiscentos e trinta e nove 

reais), ofertou o preço no item 50 de R$ 4,05, total R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), ofertou o preço no item 51 de 

R$ 5,65, total R$ 847,50 (oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 52  de 

R$ 10,59, total R$ 2.118,00 (dois mil, cento e dezoito reais), ofertou o preço no item 53 de R$ 12,29, total R$ 614,50 

(seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 54 de R$ 13,39, total R$ 2.008,50 (dois 

mil, oito reais e cinquenta centavos),  ofertou o preço no item 55 de R$ 27,63, total R$ 276,30 (duzentos e setenta e 

seis reais e trinta centavos), ofertou o preço no item 56 de R$ 175,50, total R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez 

reais), ofertou o preço no item 57 de R$ 8,91, total R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), 

ofertou o preço no item 58 de R$ 12,47, total R$ 374,10 (trezentos e setenta e quatro reais e dez centavos), ofertou o 

preço no item 59 de R$ 22,01, total R$ 660,30 (seiscentos e sessenta reais e trinta centavos), ofertou o preço no item 

60 de R$ 29,41, total R$ 882,30 (oitocentos e trinta e dois reais e trinta centavos), ofertou o preço no item 61 de 

R$ 25,06, total R$ 751,80 (setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 62 de 

R$ 39,21, total R$ 1.176,30 (um mil, cento e setenta e seis reais e trinta centavos), ofertou o preço no item 63  de 

R$ 1,14, total R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), ofertou o preço no item 64 de R$ 1,30, total R$ 195,00 

(cento e noventa e cinco reais), ofertou o preço no item 65 de R$ 5,32, total R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois 

reais), ofertou o preço no item 66 de R$ 11,67, total R$ 583,50 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta 
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centavos), ofertou o preço no item 67  de R$ 19,78, total R$ 1.978,00 (um mil, novecentos e setenta e oito reais), 

ofertou o preço no item 68 de R$ 0,97, total R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), ofertou o preço no item 69 

de R$ 1,50, total R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), ofertou o preço no item 70 de R$ 6,87, total R$ 343,50 

(trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 71 de R$ 14,40, total R$ 720,00 

(setecentos e vinte reais), ofertou o preço no item 72 de R$ 4,41, total R$ 132,30 (cento e trinta e dois reais e trinta 

centavos), ofertou o preço no item 73 de R$ 6,04, total R$ 181,20 (cento e oitenta e um reais e vinte centavos), 

ofertou o preço no item 74 de R$ 13,72, total R$ 411,60 (quatrocentos e onze reais e sessenta centavos), ofertou o 

preço no item 75 de R$ 27,43, total R$ 274,30 (duzentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), ofertou o preço 

no item 76 de R$ 47,84, total R$ 478,40 (quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), ofertou o preço no 

item 77 de R$ 47,86, total R$ 478,60 (quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), ofertou o preço no 

item 78 de R$ 0,33, total R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), ofertou o preço no item 79 de R$ 0,47, total 

R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais), ofertou o preço no item 80 de R$ 1,40, total R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais), ofertou o preço no item 81 de R$ 3,35, total R$ 502,50 (quinhentos e dois reais e cinquenta centavos),  

ofertou o preço no item 83 de R$ 50,70, total R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), ofertou o preço no item 87 de 

R$ 0,72, total R$ 43,20 (quarenta e três reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 88 de R$ 1,06, total R$ 53,00 

(cinquenta e três reais), ofertou o preço no item 89 de R$ 9,17, total R$ 183,40 (cento e oitenta e três reais e quarenta 

centavos), ofertou o preço no item 90 de R$ 6,70, total R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), ofertou o preço no 

item 91 de R$ 20,80, total R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), ofertou o preço no item 92 de R$ 0,47, total 

R$ 28,20 (vinte e oito reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 93 de R$ 0,69, total R$ 34,50 (trinta e quatro 

reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 94 de R$ 1,75, total R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta 

centavos), ofertou o preço no item 95 de R$ 2,34, total R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), 

ofertou o preço no item 96 de R$  5,65, total R$ 141,25 (cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), 

ofertou o preço no item 97 de R$ 7,01, total R$ 175,25 (cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), 

ofertou o preço no item 98 de R$ 0,77, total R$ 1.155,00 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais), ofertou o preço 

no item 99 de R$ 0,88, total R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), ofertou o preço no item 100 de R$ 16,76, total 

R$ 838,00 (oitocentos e trinta e oito reais), ofertou o preço no item 101 de R$ 98,87, total R$ 494,35 (quatrocentos e 

noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), ofertou o preço no item 102 de R$ 3,41, total R$ 341,00 (trezentos e 

quarenta e um reais), ofertou o preço no item 103 de R$ 6,65, total R$ 997,50 (novecentos e noventa e sete reais e 

cinquenta centavos), ofertou o preço no item 104 de R$ 61,36, total R$ 306,80 (trezentos e seis reais e oitenta 

centavos), ofertou o preço no item 105 de R$ 81,79, total R$ 245,37 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete 

centavos),  ofertou o preço no item 106 de R$ 2,06, total R$ 206,00 (duzentos e seis reais), ofertou o preço no item 

107 de R$ 2,85, total R$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta), ofertou o preço no item 108 de R$ 8,90, 

total R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), ofertou o preço no item 109 de R$ 18,20, total R$ 182,00 

(cento e oitenta e dois reais),  ofertou o preço no item 111 de R$ 22,62, total R$ 226,20 (duzentos e vinte e seis reais 

e vinte centavos), ofertou o preço no item 112 de R$ 42,25, total R$ 422,50 (quatrocentos e vinte e dois reais e 
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cinquenta centavos), ofertou o preço no item 115  de R$ 253,50, total R$ 12.675,00 (doze mil, seiscentos e setenta e 

cinco reais), ofertou o preço no item 116 de R$ 468,00, total R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), 

ofertou o preço no item 117 de R$ 715,00, total R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), ofertou o preço no 

item 118 de R$ 1.560,00, total R$ 12.480,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta reais), ofertou o preço no item 119  de 

R$ 2.730,00, total R$ 10.920,00 (dez mil, novecentos e vinte reais),  ofertou o preço no item 122 de R$ 253,50, total 

R$ 3.802,50 (três mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 123 de R$ 468,00, total 

R$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais), ofertou o preço no item 124 de R$ 715,00, total R$ 7.150,00 (sete mil, cento e 

cinquenta reais), ofertou o preço no item 125 de R$ 1.560,00, total R$ 12.480,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta 

reais), ofertou o preço no item 126 de R$ 2.730,00,  total R$ 10.920,00 (dez mil, novecentos e vinte reais), ofertou o 

preço no item 127 de R$ 31,20, total R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), ofertou o preço no item 128 de 

R$ 71,50, total R$ 1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais), ofertou o preço no item 129 de R$ 143,00, total 

R$ 4.290,00 (quatro mil, duzentos e noventa reais), ofertou o preço no item 130  de R$ 318,50, total R$ 6.370,00 

(seis mil, trezentos e setenta reais), ofertou o preço no item 131 de R$ 598,00, total R$ 5.980,00 (cinco mil, 

novecentos e oitenta reais), ofertou o preço no item 134  de R$ 0,21, total R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), 

ofertou o preço no item 135 de R$ 0,13, total R$ 910,00 (novecentos e dez reais), ofertou o preço no item 136 de 

R$ 3,67, total R$ 8.074,00 (oito mil e setenta e quatro reais), ofertou o preço no item 137 de R$ 3,19, total 

R$ 4.785,00  (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais), ofertou o preço no item 138 de R$ 10,39, total 

R$ 5.195,00 (cinco mil, cento e noventa e cinco reais), ofertou o preço no item 139 de R$ 9,47, total R$ 2.841,00 

(dois mil, oitocentos e quarenta e um reais) e ofertou o preço no item 140 de R$ 5,07, total R$ 507,00 (quinhentos e 

sete reais), totalizando no  valor de R$ 220.181,38 (duzentos e vinte mil, cento e oitenta e um reais e trinta e oito 

centavos), os itens não citados não foram ofertados e a empresa POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, 

CNPJ N.º 41.664.871/0001-97, ofertou o preço no item 01 de R$ 0,31, total R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), 

ofertou o preço no item 02 de R$ 0,47, total R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais), ofertou o preço no item 03 de 

R$ 1,18, total R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais), ofertou o preço no item 04 de R$ 1,88, total R$ 282,00 

(duzentos e oitenta e dois reais), ofertou o preço no item 05 de R$ 2,01, total R$ 241,20 (duzentos e quarenta e um 

reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 06 de R$ 6,19, total R$ 1.547,50 (um mil, quinhentos e quarenta e 

sete reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 09 de R$ 0,62, total R$ 31,00 (trinta e um reais), ofertou o 

preço no item 11 de R$ 0,22, total R$ 88,00 (oitenta e oito reais), ofertou o preço no item 12 de R$ 0,50, total 

R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), ofertou o preço no item 13 de R$ 0,62, total R$ 186,00 (cento e oitenta e 

seis reais), ofertou o preço no item 30 de R$ 1,10, total R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), ofertou 

o preço no item 31 de R$ 1,81, total R$ 271,50 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), ofertou o preço 

no item 32 de R$ 1,20, total R$ 180,00 (cento e oitenta reais), ofertou o preço no item 34 de R$ 0,47, total 

R$ 1.880,00 (um mil, oitocentos e oitenta reais), ofertou o preço no item 35 de R$ 0,78,  total R$ 234,00 (duzentos e 

trinta e quatro reais),  ofertou o preço no item 38 de R$ 0,50, total R$ 100,00 (cem reais), ofertou o preço no item 39 

de R$ 0,81, total R$ 121,50 (cento e vinte e um reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 40 de R$ 1,41, 
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total R$ 70,50 (setenta reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 41 de R$ 2,74, total R$ 137,00 (cento e 

trinta e sete reais), ofertou o preço no item 42 de R$ 4,35, total R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais), ofertou o 

preço no item 43 de R$ 11,33, total R$ 453,20 (quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), ofertou o 

preço no item 54 de R$ 18,96, total R$ 2.844,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais),  ofertou o preço no 

item 63  de R$ 0,56, total R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), ofertou o preço no item 64 de R$ 1,07, total 

R$ 160,50 (cento e sessenta reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 78 de R$ 0,37, total R$ 1.480,00 

(um mil, quatrocentos e oitenta reais), ofertou o preço no item 79 de R$ 0,47, total R$ 141,00 (cento e quarenta e um 

reais), ofertou o preço no item 80 de R$ 0,64, total R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais), ofertou o preço no item 

87 de R$ 0,61, total R$ 36,60 (trinta e seis reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 88 de R$ 0,70, total 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais), ofertou o preço no item 90 de R$ 4,66, total R$ 93,20 (noventa e três reais e vinte 

centavos), ofertou o preço no item 91 de R$ 5,70, total R$ 114,00 (cento e quatorze reais), ofertou o preço no item 92 

de R$ 0,34, total R$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 93 de R$ 0,46, total R$ 23,00 

(vinte e três reais), ofertou o preço no item 98 de R$ 0,62, total R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), ofertou o preço 

no item 99 de R$ 0,93, total R$ 232,50  (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), ofertou o preço no item 

102 de R$ 1,09, total R$ 109,00 (Cento e nove reais) e ofertou o preço no item 127 de R$ 29,86, total R$ 597,20 

(quinhentos e noventa e sete reais e vinte centavos), totalizando no  valor de R$ 20.526,80 (vinte mil, quinhentos e 

vinte e seis reais e oitenta 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 e julgamento das Propostas Comerciais  

no dia 18 de Outubro de 2021 às 09:00 (nove horas). Os envelopes contendo as propostas comerciais permaneceram 

sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação. As informações estarão disponíveis no site da 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, 15 de outubro de 2021. 

 

A COMISSÃO:  

                     

Reginaldo Cariello José                                                           Cintia Soares Felix                                                                  

Presidente                                                                                 Membro  

 

 

                                                                        

Mônica Eva de Almeida Santos  

Membro 
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