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ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL DA TOMADA DE PREÇO 010/2020 

 

Aos vinte e cinco 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, 

foram abertos 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. 010/2020 – 

Menor Preço por Item – para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 

INFORMÁTICA, das empresas habilitadas para prosseguirem no certame sendo: TARGET 

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI-ME, CNPJ: 22.603.637/0001-05; SINTAGMA 

ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA - ME, CNPJ: 17.927.188/0001-04; 

ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 07.528.036/0001-91; 

MASTERINFOR COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME, CNPJ: 

19.454.333/0001-19; GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 

04.552.128/0001-19; DEILER LUIS ASSIS ROSA 09401523630, CNPJ: 26.374.267/0001-32; 

INFORMÁTICA SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 33.746.831/0001-66. Abertos os envelopes, a 

CPL constatou que as propostas comerciais das empresas TARGET TECNOLOGIA E 

INFORMÁTICA EIRELI-ME, CNPJ: 22.603.637/0001-05; ofertou o preço no item 01 de R$ 

1.698,00, total R$ 30.564,00 (Trinta mil quinhentos e sessenta e quatro reais), ofertou o preço 

no item 02 de R$ 2.565,00, total R$ 5.130,00 (Cinco mil cento e trinta reais), ofertou o preço no 

item 03 de R$ 488,00, total R$ 1.464,00 (Um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), 

ofertou o preço no item 04 de R$ 405,00, total R$ 2.025,00 (Dois mil e vinte e cinco reais), 

ofertou o preço no item 06 de R$ 126,00, total R$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais), ofertou o 

preço no item 07 de R$ 2.630,00, total R$ 5.260,00 (Cinco mil duzentos e sessenta reais), 

ofertou o preço no item 09 de R$ 414,00, total R$ 2.070,00 (Dois mil e Setenta reais), ofertou o 

preço no item 19 de R$ 169,00, total R$ 1.690,00 (Um mil seiscentos e noventa reais), ofertou 

o preço no item 23 de R$ 239,00, total R$ 2.390,00 (Dois mil trezentos e noventa reais), ofertou 

o preço no item 42 de R$ 168,00, total R$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais), ofertou o preço 

no item 43 de R$ 84,00, total R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais), ofertou o preço no item 

44 de R$ 3.990,00, total R$ 3.990,00 (Três mil novecentos e noventa reais), ofertou o preço no 

item 45 de R$ 206,00, total R$ 1.236,00 (Um mil duzentos e trinta e seis reais), os itens não 

citados não foram ofertados pela empresa. ).  A comissão permanente de licitação paralizou 

os trabalhos as 11:30 (onze horas e trinta minutos) e retornara ás 13:30 (treze horas e trinta 

minutos) do dia 25/06/2020. As 13:30 (treze horas e trinta minutos)  A CPL deu continuidade 
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aos trabalhos. A empresa SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA - 

ME, CNPJ: 17.927.188/0001-04; ofertou o preço no item 01 de R$ 2.377,04 total R$ 42.786,72 

(quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), ofertou o 

preço no item 02 de R$ 3.152,77, total R$ 6.305,54 (seis mil, trezentos e cinco reais e 

cinqüenta e quatro centavos), ofertou o preço no item 03 de R$ 776,52, total R$ 2.329,56 (dois 

mil, trezentos e vinte e nove reais e cinqüenta e seis centavos), ofertou o preço no item 04 de 

R$ 878,02, total R$ 4.390,10 (quatro mil, trezentos e noventa reais e dez centavos), ofertou o 

preço no item 05 de R$ 2.393,94, total R$ 4.787,88 (quatro mil, setecentos e oitenta e sete 

reais e oitenta e oito centavos), ofertou o preço no item 06 de R$ 358,10, total R$ 1.432,40 (um 

mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 07 de R$ 

2.609,33, total R$ 5.218,66 (cinco mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), 

ofertou o preço no item 08 de R$ 45,86, total R$ 229,30 (duzentos e vinte e nove reais e trinta 

centavos), ofertou o preço no item 09 de R$ 505,74, total R$ 2.528,70 (dois mil, quinhentos e 

vinte e oito reais e setenta centavos), ofertou o preço no item 10 de R$ 565,60, total R$ 

1.696,80 (um mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 

11 de R$ 147,50, total R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), ofertou o preço no item 

12 de R$ 1.509,60, total R$ 22.644,00 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), 

ofertou o preço no item 13 de R$ 12,00, total R$ 120,00 (cento e vinte reais), ofertou o preço no 

item 14 de R$ 12,00, total R$ 120,00 (cento e vinte reais), ofertou o preço no item 15 de R$ 

34,89, total R$ 348,90 (trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), ofertou o preço 

no item 16 de R$ 34,89, total R$ 348,90 (trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), 

ofertou o preço no item 17 de R$ 32,90, total R$ 493,50 (quatrocentos e noventa e três reais e 

cinqüenta centavos), ofertou o preço no item 18 de R$ 62,40, total R$ 624,00 (seiscentos e 

vinte e quatro reais), ofertou o preço no item 19 de R$ 445,90, total R$ 4.459,00 (quatro mil, 

quatrocentos e cinqüenta e nove reais), ofertou o preço no item 20 de R$ 153,70, total R$ 

461,10 (quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos), ofertou o preço no item 21 de R$ 

31,48, total R$ 1.574,00 (um mil, quinhentos e setenta e quatro reais), ofertou o preço no item 

22 de R$ 47,18, total R$ 943,60 (novecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), 

ofertou o preço no item 23 de R$ 344,40, total R$ 3.444,00 (três mil. Quatrocentos e quarenta e 

quatro reais), ofertou o preço no item 24 de R$ 92,01, total R$ 1.840,20 (um mil, oitocentos e 

quarenta reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 25 de R$ 102,08, total R$ 1.020,80 

(um mil, vinte reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 26 de R$ 81,23, total R$ 

1.624,60 (um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), ofertou o preço no 

item 27 de R$ 88,42, total R$ 884,20 (oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), 

ofertou o preço no item 28 de R$ 153,80, total R$ 2.307,00 (dois mil, trezentos e sete reais), 

ofertou o preço no item 28 de R$ 153,80, total R$ 2.307,00 (dois mil trezentos e sete reais), 

ofertou o preço no item 29 de R$ 139,46 , total R$ 1.394,60 (um mil, trezentos e noventa e 
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quatro reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 30 de R$ 139,46, total R$ 1.394,60 

(um mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), ofertou o preço no item 31 de 

R$ 139,46, total R$ 1.394,60 (um mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), 

ofertou o preço no item 32 de R$ 30,00, total R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), ofertou o 

preço no item 33 de R$ 314,72, total R$ 1.573,60 (um mil, quinhentos e setenta e três reais e 

sessenta centavos), ofertou o preço no item 34 de R$ 44,41, total R$ 1.332,30 (um mil, 

trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos), ofertou o preço no item 35 de R$ 44,40, total 

R$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais), ofertou o preço no item 36 de R$ 86,39, total R$ 

1.295,85 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), ofertou o preço 

no item 37 de R$ 18,85, total R$ 188,50 (cento e oitenta e oito reais e cinqüenta centavos), 

ofertou o preço no item 38 de R$ 18,85, total R$ 188,50 (cento e oitenta e oito reais e 

cinqüenta centavos), ofertou o preço no item 39 de R$ 18,85, total R$ 188,50 (cento e oitenta e 

oito reais e cinqüenta centavos), ofertou o preço no item 40 de R$ 18,85, total R$ 188,50 (cento 

e oitenta e oito reais e cinqüenta centavos), ofertou o preço no item 41 de R$ 0,42, total R$ 

42,00 (quarenta e dois reais), ofertou o preço no item 42 de R$ 491,63, total R$ 1.474,89 (um 

mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), ofertou o preço no item 

43 de R$ 109,10, total R$ 545,50 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta centavos), 

ofertou o preço no item 44 de R$ 4.418,28, total R$ 4.418,28 (quatro mil, quatrocentos e 

dezoito reais e vinte e oito centavos), ofertou o preço no item 45 de R$ 64,10, total R$ 384,60 

(trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).  A comissão permanente de licitação 

encerrou os trabalhos às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos) e dará continuidade a abertura 

e julgamento das propostas no dia 26 de Junho de  2020 às 09:00 horas. 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, 25 de junho de 2020. 

À COMISSÃO: 

Diêmerson Neves Porto                   Mônica Eva de Almeida Santos   

Presidente                           Membro  

 
 
 
 
Adriana da Cruz Pires               Cíntia Soares Félix  
Membro                Membro  
 
 

 


