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ATA DE CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DA 

TOMADA DE PREÇO 012/2020. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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. Dar-se continuidade ao julgamento da Abertura 

das Propostas comerciais referente a Tomada de Preços Nº. 012/2020 – Menor Preço por Item – 

AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA LABORATÓRIO FÍSICO E BACTERILÓGICO, das empresas 

habilitadas para prosseguir no certame, sendo: HEXIS CIENTÍFICA LTDA, CNPJ: 53.276.010/0001-

10; BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-ME, CNPJ: 27.402.383/0001-80. 

Após abertos os envelopes e analisados pela CPL com a participação do Sr. Geraldo José de 

Oliveira, Técnico Químico responsável pelas ETA’s SAAE Caeté, constatou-se que a proposta 

comercial da empresa HEXIS CIENTÍFICA LTDA, CNPJ: 53.276.010/0001-10; que ofertou os itens 

09; 10; 12; 14; 15; foi desclassificada por não atender a descrição do objeto contida no Edital, 

infringindo os dispostos nos itens 7.1.1 letra “g” e 9.1 letras “a e b” do edital. A Empresa BLP 

COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-ME, CNPJ: 27.402.383/0001-80; ofertou o 

preço no item 01 de R$ 23,56 total R$ 706,80 (setecentos e seis reais e oitenta centavos), ofertou o 

preço no item 02 de R$ 17,61 total R$ 528,30 (quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos), 

ofertou o preço no item 07 de R$ 5,76 total R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), ofertou o 

preço no item 10 de R$ 7.374,90 total R$ 29.499,60 (vinte e nove mil quatrocentos e noventa e nove 

reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 14 de R$ 8.212,87 total R$ 8.212,87 (oito mil, 

duzentos e doze reais e oitenta e sete centavos), ofertou o preço no item 15 de R$ 6.366,58 total R$ 

6.366,58 (seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos), ofertou o preço no 

item 18 de R$ 2.876,06 total R$ 2.876,06 (dois mil,oitocentos e setenta e seis reais e seis centavos). 

Primeiramente, a comissão anula o item 18 do edital, tendo em vista que, em atenta análise dos 

autos, verificou-se enorme variação dos valores cotados (mais de 300%), não sendo possível uma 

composição compatível, dificultando, inclusive a formação de proposta comercial em acordo com a 

aplicação do mercado, sendo inexequível o valor médio com a proposta apresentada pela empresa 

BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-ME, CNPJ: 27.402.383/0001-80. No 

item 10 o valor está acima da média da “Variação dos Valores Praticados no Mercado”, sendo 

desclassificado, conforme o item 9.1 da letra “e” disposto no edital. Os demais itens não foram 

ofertados. CONCLUSÃO: Nos termos já expostos, primeiramente esta Comissão anula o item 18, 

desclassifica o item 10, bem como adjudica à empresa BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS 
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LABORATORIAIS LTDA-ME, CNPJ: 27.402.383/0001-80 a aquisição dos itens nos quais ofertou o 

menor preço, a saber, itens 01, 02, 07, 14 e 15. Sendo assim o valor total da aquisição é de R$ 

16.390,55(dezesseis mil trezentos e noventa reais e cinqüenta e cinco centavos). A Comissão 

Permanente de Licitação recomenda a abertura de um novo Processo Licitatório dos itens não 

ofertados, anulados e desclassificados, visto a necessidade da aquisição dos materiais. 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 

e pelo Sr. Geraldo José de Oliveira, Técnico Químico responsável pelas ETA’s SAAE Caeté 

participante da abertura dos envelopes das propostas, para análise dos objetos ofertados. 
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