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ATA DE CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

COMERCIAL DA TOMADA DE PREÇO 005/2022. 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, 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 conjunta de 

nº: 001/2022 de 04/01/2022, em conformidade com o que preceitua a Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas posteriores 

alterações, para dar Conclusão do julgamento da Proposta Comercial da Tomada de Preços Nº. 005/2022 – Menor Preço 

por Item – para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA E 

MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS para atender aos servidores e serviços de manutenção da 

Autarquia SAAE Caeté. Conforme Ata do dia 09 de agosto de 2022, onde a CPL informa que os preços ofertados pela 

empresa: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO EIRELI – ME, CNPJ: 17.926.188/0001-04 nos itens 12, 13, 17 e 28 

estavam acima da média de preços, desclassificando assim os itens acima citados, a CPL concedeu o prazo de 8 (oito) dias 

úteis a empresa : SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO EIRELI – ME, CNPJ: 17.926.188/0001-04, conforme os termos 

do Art. 48, §3º, Lei 8.666/93, bem como acordão 1.850/2020 do TCU, para que a empresa apresente nova proposta 

comercial, somente quanto aos itens desclassificados, com os valores até o limite da média apurada nas pesquisas de 

mercado de acordo com Planilha de Composição de Valores Máximos,, também identificou valores possivelmente 

inexequíveis, ofertados pela empresa nos itens 20, 21, 22, 23 e 24, concedendo também o prazo de 08 (oito) dias úteis para  

comprovação através de documentos, que os custos ofertados nos itens 20, 21, 22, 23 e 24  pela empresa : SINTAGMA 

ZENITE COMÉRCIO EIRELI – ME, CNPJ: 17.926.188/0001-04, são coerentes com os de mercado, e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, sob pena de desclassificação, foi 

concedido também o prazo, de 08 (oito) dias úteis, para que a empresa SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO EIRELI – 

ME, CNPJ 17.926.188/0001-04 apresente Certificado de Aprovação dos itens 13, 14, 15 e 16 quanto a marca CARTON, 

nos moldes exigidos no Edital, ou reformulasse a proposta comercial, sob pena de desclassificação e  se a empresa 

supramencionada optar –se pela reformulação da proposta, que apresente o Certificado de Aprovação dos itens 13, 14, 15 e 

16 quanto às novas marcas a serem apresentadas. A empresa: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO EIRELI – ME, 

CNPJ: 17.926.188/0001-04 manifestou o interesse em apresentar nova Proposta Comercial com novos valores somente 

nos itens desclassificados que são os itens 12, 13, 17 e 28, permanecendo os mesmos valores nos classificados, conforme 

protocolo nº 132/2022 no dia 18/08/2022, às 16:51 (dezesseis horas  e cinquenta e um minutos) na Autarquia,  , juntamente 

com a declaração de Exequibilidade da Proposta Comercial referente aos itens 20, 21, 22, 23 e 24  onde a mesma afirma a 

condição de fornecimento, visando que esses itens foram orçados por fornecedores com vasta experiência e tradição no 

mercado, reformulando também assim a proposta dos itens 13, 14, 15 e 16 quanto as novas marcas e apresentando 

Certificado de Aprovação. A CPL após analise da Proposta Comercial da empresa : SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO 

EIRELI – ME, CNPJ: 17.926.188/0001-04,  informa que a empresa ofertou  no item  12 de R$ 16,55, total R$ 82,75 

(oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), ofertou o preço no item 13 de R$ 52,95, total R$ 1.376,70, (um mil, 

trezentos e setenta e seis reais e setenta centavos), ofertou o preço no item  17 de R$ 203,00, total R$ 2.639,00  (Dois mil 

seiscentos e trinta e nove reais), ofertou o preço no item 28 de R$ 84,00, total R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta 
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reais), referente aos itens 20, 21, 22, 23 e 24  apresentou declaração de Exequibilidade permanecendo os valores ofertados 

anteriormente sendo o item  20 de R$ 19,76, total R$ 138,32  (cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), ofertou o 

preço no item 21 de R$ 19,76, total R$ 19,76 (dezenove reais e setenta e seis centavos), ofertou o preço no item 22 de 

R$ 19,76, total R$ 39,52 (trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), ofertou o preço no item 23 de R$19,76, total 

R$ 19,76 (dezenove reais e setenta e seis centavos), ofertou o preço no item 24 de R$, total R$ 19,76, total R$ 39,52 (trinta 

e nove reais e cinquenta e dois centavos), e nos itens 13, 14, 15 e 16 a empresa optou pela troca da marca, optando pela 

marca MARLUVAS, ressalta  informar que os valores ofertados permaneceram inalterados conforme apresentado 

anteriormente,  sendo, no item 13 de R$ 83,44, total R$ 2.169,44 (dois mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e 

quatro centavos), ofertou o preço no item 14 de R$ 111,56, total R$ 5.801,12 (cinco mil oitocentos e um reais e doze 

centavos), ofertou o preço no item 15 de R$ 139,13, total R$ 2.782,60 (dois mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta 

centavos), ofertou o preço no item 16 de R$ 140,33, total R$ 561,32 (quinhentos e sessenta e um reais e trinta e dois 

centavos). Sendo assim após analise dos fatos acima citados e levando em consideração de que a empresa SINTAGMA 

ZENITE COMÉRCIO EIRELI – ME, CNPJ: 17.926.188/0001-04, foi a única empresa ofertante no certame, 

evidenciamos, ainda, que a mesma já prestou e presta serviços/ entrega de materiais para a Autarquia  e  que cumpre 

fielmente com suas obrigações, nas clausulas e condições contratuais,  nada constando até a presente data que a 

desabone, considerando ainda sobretudo as necessidades da Autarquia, a CPL informa que os itens 12, 13, 14, 15,16, 17, 

20, 21, 22, 23, 24 e 28  estão classificados por atender as exigências do Edital.. CONCLUSÃO: Os materiais deverão ser 

adquiridos da empresa: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO EIRELI – ME, CNPJ: 17.926.188/0001-04 que ofertou o 

menor preço nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, totalizando em R$ 38.515,06 (trinta e oito mil, quinhentos e quinze reais e seis centavos), ficando o 

valor geral deste processo licitatório para futura aquisição pela Autarquia SAAE Caeté em R$38.515,06  (trinta e oito mil, 

quinhentos e quinze reais e seis centavos). Terminada a apuração dos resultados o presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, deu por encerrada a sessão e a CPL encaminhará a autoridade superior para homologação e adjudicação do 

objeto. 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 a 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, 26  de Agosto de 2022. 

A COMISSÃO: 

Cintia Soares Felix                                                               Mônica Eva de Almeida Santos 

 Presidente                                                                           Membro  

 

Reginaldo Cariello José 

Membro              
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