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ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL DA TOMADA DE PREÇO 011/2020. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 09:00 (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, sito à Rua Monsenhor Domingos, nº 242, Centro, foi aberto pela CPL, 

instituída pela portaria de nº:001/2020 de 03/01/2020, em conformidade com o que preceitua a Lei nº. 

8666/93 de 21/06/93 e suas posteriores alterações. Os envelopes para abertura das Propostas 

Comerciais da Tomada de Preços Nº. 011/2020 - Menor Preço por Item – PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - das 

empresas habilitadas para prosseguir no certame sendo: OLIVEIRA & PINHEIRO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ 00.399.411/0001-00; FREDERICO LOPES PEREIRA-ME; 

CNPJ: 36.752.444/0001-20; JARBAS SEBASTIÃO DOS REIS – ME, CNPJ 02.628.117/0001-40, . 

Abertos os envelopes, a CPL constatou que as propostas comerciais das empresas OLIVEIRA & 

PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ 00.399.411/0001-00; ofertou o 

preço no item 01 de R$110,00 total R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), ofertou o preço no item 02 

de R$ 120,00, total R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), ofertou o preço no item 03 de R$ 

110,00, total R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), ofertou o preço no item 04 de R$ 110,00, total 

R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), ofertou o preço no item 05 de R$ 128,00, total R$ 

8.960,00(oito mil novecentos e sessenta reais), ofertou o preço no item 06 de R$ 19,90, total R$ 

6.965,00(seis mil novecentos e sessenta e cinco reais), ofertou o preço no item 07 de R$20,90, total 

R$ 4.180,00 (quatro mil centos e oitenta reais), ofertou o preço no item 08 de R$ 128,00, total 

R$20.480,00 (vinte mil quatrocentos e oitenta reais), ofertou o preço no item 09 de R$ 1,20, total R$ 

960,00 (novecentos e sessenta reais), ofertou o preço no item 10 de R$ 1,10, total R$550,00 

(quinhentos e cinqüenta reais), ofertou o preço no item 11 de R$ 3,10, total R$ 930,00(novecentos e 

trinta reais), ofertou o preço no item 12 de R$ 2,75, total R$ 1.100,00(mil e cem reais), ofertou o 

preço no item 13 de R$2,00, total R$ 600,00 (seiscentos reais), ofertou o preço no item 14 de R$ 

128,00, total R$2.560,00 (dois mil quinhentos e sessenta reais), ofertou o preço no item 15 de R$ 

120,00, total R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Totalizando R$ 129.585,00 (cento e vinte e nove mil 

quinhentos e oitenta e cinco reais). JARBAS SEBASTIÃO DOS REIS CNPJ: 02.628.117/0001-40, 

ofertou o preço no item 01 de R$ 98,44, total R$ 19.688,00 (dezenove mil seiscentos oitenta e oito 

reais), ofertou o preço no item 02 de R$ 129,44, total R$ 20.710,40 (vinte mil setecentos e dez reais 

e quarenta centavos), ofertou o preço no item 03 de R$ 129,44, total R$ 7.766,40 (sete mil 

setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 04 de R$ 99,44, 

total R$ 14.916,00 (quatorze mil novecentos e dezesseis reais), ofertou o preço no item 05 de R$ 

127,44, total R$ 8.920,80 (oito mil novecentos e vinte e oitenta reais), ofertou o preço no item 08 de 
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R$ 118,44, total R$ 18.950,40 (dezoito mil novecentos e cinqüenta reais e quarenta centavos), 

ofertou o preço no item 14 de R$ 127,44, total R$ 2.548,80 (dois mil quinhentos e quarenta e oito 

reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 15 de R$ 114,44, total R$ 17.166,00 (dezessete mil 

cento e sessenta e seis reais), totalizando R$ 110.666,80 (cento e dez mil seiscentos e sessenta e 

seis reais e oitenta centavos), os itens não citados não foram ofertados. A empresa FREDERICO 

LOPES PEREIRA-ME; CNPJ: 36.752.444/0001-20, foi inabilitada no certame por apresentar a 

proposta comercial sem assinatura do representante legal da empresa no anexo dois da proposta 

comercial e por apresentar rasura na Proposta Comercial, sendo assim não atendendo o disposto no 

item 7.1.1 da letra “ a,c,d”. CONCLUSÃO: Os materiais deverão ser adquiridos das empresas 

OLIVEIRA & PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ 00.399.411/0001-00;  

que ofertou o menor preço nos itens 02,03,06,07,09,10,11,12 e 13, totalizando R$ 41.085,00 

(quarenta e um mil oitenta e cinco reais). JARBAS SEBASTIÃO DOS REIS, CNPJ 02.628.117/0001-

40, que ofertou o menor preço nos itens 01,04,05,08,14 e 15, totalizando R$ 82.190,00 (oitenta e 

dois mil cento e noventa reais). Ficando o valor geral deste processo licitatório para futura aquisição 

pela Autarquia SAAE Caeté em R$ 123.275,00 (cento e vinte e três mil duzentos e setenta e 

cinco reais). 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. 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, 29 de Maio de 2020. 

À COMISSÃO: 

Diêmerson Neves Porto             Mônica Eva de Almeida Santos   

Presidente                           Membro  

 
 
 
Adriana da Cruz Pires               Cíntia Soares Félix  
Membro                Membro  
 
 

 

 
 

 

 

 


