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ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DA 

TOMADA DE PREÇO 014/2021. 

Aos 15 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. 014/2021 – “Menor Preço por Item”, para AQUISIÇÃO DE 

ROLAMENTOS, SELOS MECÂNICOS E BOMBAS HIDRÁULICAS, para a 

manutenção dos serviços eletromecânicos da Autarquia SAAE Caeté - MG, das 

empresas habilitadas para prosseguir no certame sendo: As empresas WP BOMBAS E 

SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ 37.011.072/0001-44; BHS BOMBAS 

HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ 13.576.654/0001-00; 

IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA, CNPJ 62.014.030/0001-

04; KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA–EPP, CNPJ 

41.719.477/0001-09 e GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICAS E ELÉTRICA LTDA–

EPP, CNPJ 19.091.655/0001-40. Abertos os envelopes, a CPL constatou que as 

propostas das empresas BHS BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA-

EPP, CNPJ 13.576.654/0001-00; IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL 

LTDA, CNPJ 62.014.030/0001-04 e KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA–EPP, CNPJ 41.719.477/0001-09 estavam de acordo com as exigências do 

Edital. A CPL informa que a empresa BHS BOMBAS HIDRÁULICAS E 

SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ 13.576.654/0001-00, ofertou o preço no item 01 de 
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R$ 14,00, total R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), ofertou o preço no item 02 de 

R$ 25,00, total R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ofertou o preço no item 03 de 

R$ 29,00, total R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), ofertou o preço no item 04 

de R$ 95,00, total R$ 665,00  (seiscentos e sessenta e cinco reais), ofertou o preço no 

item 05 de R$ 118,00, total R$ 708,00 (setecentos e oito reais), ofertou o preço no item 

06 de R$ 55,00, total R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), ofertou o preço no item 07 de 

R$ 88,00, total R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais), ofertou o preço no 

item 08 de R$ 195,00, total R$ 1.365,00 (um mil, trezentos e sessenta e cinco reais), 

ofertou o preço no item 09 de R$ 380,00, total R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), 

ofertou o preço no item 10 de R$ 125,00, total R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), 

ofertou o preço no item 11 de R$ 25,00, total R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), 

ofertou o preço no item 12 de R$ 25,00, total R$ 500,00 (quinhentos reais), ofertou o 

preço no item 13 de R$ 60,00, total R$ 600,00 (seiscentos reais), ofertou o preço no 

item 14  de R$ 900,00, total R$ 9.000,00 (nove mil reais), ofertou o preço no item 15 de 

R$ 180,00, total R$ 1.800,00  (um mil e oitocentos reais), ofertou o preço no item 16 de 

R$ 4.285,00, total R$ 8.570,00 (oito mil, quinhentos e setenta reais), ofertou o preço no 

item 17 de R$ 6.750,00, total R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

ofertou o preço no item 18 de R$ 7.750,00, total R$ 7.750,00  (sete mil, setecentos e 

cinquenta reais) e ofertou o preço no item 19 de R$ 12.700,00, total R$ 25.400,00 

(vinte e cinco mil e quatrocentos reais), totalizando no valor de R$ 67.605,00 (sessenta 

e sete mil, seiscentos e cinco reais). A empresa IMPORTADORA DE 

ROLAMENTOS RADIAL LTDA, CNPJ 62.014.030/0001-04; ofertou o preço no 

item 01 de R$ 16,46, total R$ 213,98 (duzentos e treze reais e noventa e oito centavos), 

ofertou o preço no item 02 de R$ 36,96, total R$ 369,60 (trezentos e sessenta e nove 

reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 03 de R$ 46,17, total R$ 230,85 

(duzentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), ofertou o preço no item 04 de 
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R$ 180,21, total R$ 1.261,47  (um mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e sete 

centavos), ofertou o preço no item 05 de R$ 141,01, total R$ 846,06 (oitocentos e 

quarenta e seis reais e seis centavos), ofertou o preço no item 06 de R$ 54,15, total 

R$ 324,90 (trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), ofertou o preço no item 

07 de R$ 89,36, total R$ 1.787,20 (um mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte 

centavos), ofertou o preço no item 08 de R$ 185,30, total R$ 1.297,10 (um mil, 

duzentos e noventa e sete reais e dez centavos), ofertou o preço no item 09 de 

R$ 327,83 total R$ 327,83 (trezentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), 

ofertou o preço no item 10 de R$ 120,01, total R$ 720,06 (setecentos e vinte reais e seis 

centavos), ofertou o preço no item 15 de R$ 76,16, total R$ 761,60 (setecentos e 

sessenta e um reais e sessenta centavos), totalizando no valor de R$ 8.140,65 (oito mil, 

cento e quarenta reais e sessenta e cinco centavos),  os itens não citados não foram 

ofertados. A empresa KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA–EPP, 

CNPJ41.719.477/0001-09, ofertou o preço no item 01 de R$ 30,98, total R$ 402,74 

(quatrocentos e dois reais e setenta e quatro centavos), ofertou o preço no item 02 de 

R$ 58,83, total R$ 588,30 (quinhentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), ofertou o 

preço no item 03 de R$ 98,92, total R$ 494,60 (quatrocentos e noventa e quatro reais e 

sessenta centavos), ofertou o preço no item 04 de R$ 238,42, total R$ 1.668,94  (um 

mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), ofertou o preço no 

item 05 de R$ 242,18, total R$ 1.453,08 (um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e 

oito centavos), ofertou o preço no item 06 de R$ 98,42, total R$ 590,52 (quinhentos e 

noventa reais e cinquenta e dois centavos), ofertou o preço no item 07 de R$ 142,92, 

total R$ 2.858,40 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), 

ofertou o preço no item 08 de R$ 398,42, total R$ 2.788,94 (dois mil setecentos e 

oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), ofertou o preço no item 09 de 

R$  588,42, total R$ 588,42 (quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois 
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centavos),ofertou o preço no item 10 de R$ 289,42, total R$ 1.736,52 (um mil, 

setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos),  ofertou o preço no item 15 

de R$ 174,42, total R$ 1.744,20 (um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte 

centavos), totalizando no valor de R$ 14.914,66 (quatorze mil novecentos e quatorze 

reais e sessenta e seis centavos),  os itens não citados não foram ofertados. A comissão 

permanente de licitação encerrou os trabalhos às 12:30 (doze horas e trinta minutos) e 

dará continuidade a abertura das Propostas Comerciais no dia 18 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 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:  

                    

Reginalo Cariello José                                                           Cintia Soares Felix                                                                  

Presidente                                                                               Membro  

 

 

                                                                        

Mônica Eva de Almeida Santos  

Membro 
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