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ATA DE CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

COMERCIAIS DA TOMADA DE PREÇO 010/2020. 
 

Aos vinte e seis 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, para dar continuidade à abertura das Propostas 

Comerciais da Tomada de Preços 010/2020 - Menor Preço por Item – para AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. A empresa MASTERINFOR COMÉRCIO E 

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME, CNPJ: 19.454.333/0001-19; ofertou o preço no item 

03 de R$ 680,00, total R$ 2.040,00 (Dois mil e quarenta reais), ofertou o preço no item 04 de R$ 

550,00, total R$ 2.750,00 (Dois mil setecentos e cinquenta reais), ofertou o preço no item 05 de R$ 

1.700,00, total R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais), ofertou o preço no item 06 de R$ 550,00, 

total R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais), ofertou o preço no item 07 de R$ 3.500,00, total R$ 

7.000,00 (Sete mil reais), ofertou o preço no item 08 de R$ 298,00, total R$ 1.490,00 (Um mil 

quatrocentos e noventa reais), ofertou o preço no item 09 de R$ 420,00, total R$ 2.100,00 (Dois mil e 

cem reais), ofertou o preço no item 10 de R$ 592,00, total R$ 1.776,00 (Um mil e Setecentos e 

setenta e seis reais), ofertou o preço no item 11 de R$ 150,00, total R$ 300,00 (Trezentos Reais), 

ofertou o preço no item 12 de R$ 2.500,00, total R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais), 

ofertou o preço no item 13 de R$ 15,00, total R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), ofertou o preço no 

item 14 de R$ 15,00, total R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), ofertou o preço no item 15 de R$ 

29,00, total R$ 290,00 (Duzentos e noventa reais), ofertou o preço no item 16 de R$ 29,00, total R$ 

290,00 (Duzentos e noventa reais), ofertou o preço no item 17 de R$ 48,00, total R$ 720,00 

(Setecentos e vinte reais), ofertou o preço no item 18 de R$ 100,00, total R$ 1.000,00 (Um mil reais), 

ofertou o preço no item 19 de R$ 490,00, total R$ 4.900,000 (Quatro mil e novecentos reais), ofertou 

o preço no item 20 de R$ 66,00, total R$ 198,00 (Cento e noventa e oito reais), ofertou o preço no 

item 21 de R$ 40,00, total R$ 2.000,00 (Dois mil reais), ofertou o preço no item 22 de R$ 47,90, total 

R$ 958,00 (Novecentos e cinquenta e oito reais), ofertou o preço no item 23 de R$ 399,00, total R$ 

3.990,00 (Três mil novecentos e noventa reais), ofertou o preço no item 24 de R$ 90,00, total R$ 

1.800,00 (Um mil e oitocentos reais), ofertou o preço no item 25 de R$ 90,00, total R$ 900,00 

(Novecentos reais), ofertou o preço no item 26 de R$ 60,00, total R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos 

reais), ofertou o preço no item 27 de R$ 70,00, total R$ 700,00 (Setecentos reais), ofertou o preço no 

item 28 de R$ 249,00, total R$ 3.735,00 (Três mil setecentos e trinta e cinco reais), ofertou o preço 

no item 29 de R$ 249,00, total R$ 2.490,00 (Dois mil quatrocentos e noventa reais), ofertou o preço 

no item 30 de R$ 249,00, total R$ 2.490,00 (Dois mil quatrocentos e noventa reais), ofertou o preço 
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no item 31 de R$ 259,00, total R$ 2.590,00 (Dois mil quinhentos e noventa reais), ofertou o preço no 

item 32 de R$ 30,00, total R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), ofertou o preço no item 33 de R$ 

203,58, total R$ 1.017,90 (Um mil e dezessete reais e noventa centavos), ofertou o preço no item 34 

de R$ 43,90, total R$ 1.317,00 (Um mil trezentos e dezessete reais), ofertou o preço no item 35 de 

R$ 43,90, total R$ 2.195,00 (Dois mil cento e noventa e cinco reais), ofertou o preço no item 36 de 

R$ 55,00, total R$ 825,00 (Oitocentos e vinte e cinco reais), ofertou o preço no item 37 de R$ 15,00, 

total R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), ofertou o preço no item 38 de R$ 15,00, total R$ 150,00 

(Cento e cinquenta reais), ofertou o preço no item 39 de R$ 15,00, total R$ 150,00 (Cento e 

cinquenta reais), ofertou o preço no item 40 de R$ 15,00, total R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), 

ofertou o preço no item 41 de R$ 1,00, total R$ 100,00 (Cem reais), ofertou o preço no item 42 de R$ 

428,00, total R$ 1.284,00 (Um mil duzentos e oitenta e quatro reais), ofertou o preço no item 43 de 

R$ 102,00, total R$ 510,00 (Quinhentos e dez reais), ofertou o preço no item 44 de R$ 2.189,90, total 

R$ 2.189,90 (Dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa centavos), ofertou o preço no item 45 de 

R$ 440,00, total R$ 2.640,00 (Dois mil seiscentos e quarenta reais), Totalizando R$ 103.935,80 ( 

cento e três mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos. Os itens não citados não foram 

ofertados. A empresa INFORMÁTICA SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 33.746.831/0001-66; ofertou o 

preço no item 01 de R$ 1.470,00, total R$ 26.460,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta reais), 

ofertou o preço no item 02 de R$ 2.000,00, total R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ofertou o preço no 

item 03 de R$ 499,00, total R$ 1.497,00 (um mil, quatrocentos e noventa e sete reais), ofertou o 

preço no item 04 de R$ 677,00, total R$ 3.385,00 (Três mil trezentos e oitenta e cinco reais), ofertou 

o preço no item 19 de R$ 600,00, total R$ 6.000,00 (seis mil reais).Totalizando R$ 41.342,00 ( 

quarenta e um mil e trezentos e quarenta e dois reais). Os itens não citados não foram ofertados. A 

empresa GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 04.552.128/0001-19; ofertou o preço 

no item 01 de R$ 1.770,00, total R$ 31.860,00 (trinta e um mil, oitocentos e sessenta reais), ofertou o 

preço no item 02 de R$ 3.200,00, total R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), ofertou o preço no 

item 03 de R$ 511,00, total R$ 1.533,00 (um mil, quinhentos e trinta e três reais), ofertou o preço no 

item 04 de R$ 499,00, total R$ 2.495,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), ofertou o 

preço no item 06 de R$ 150,00, total R$ 600,00 (seiscentos reais), ofertou o preço no item 07 de R$ 

2.625,00, total R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinqüenta reais), ofertou o preço no item 09 de R$ 

455,00, total R$ 2.275,00 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais), ofertou o preço no item 12 de 

R$ 2.475,00, total R$ 37.125,00 (trinta e sete mil, cento e vinte e cinco reais), ofertou o preço no item 

16 de R$ 30,00, total R$ 300,00 (trezentos reais), ofertou o preço no item 18 de R$ 80,00, total R$ 

800,00 (oitocentos reais), ofertou o preço no item 23 de R$ 254,00, total R$ 2.540,00 (dois mil, 

quinhentos e quarenta reais), ofertou o preço no item 44 de R$ 4.867,00, total R$ 4.867,00 (quatro 

mil, oitocentos e sessenta e sete reais), ofertou o preço no item 45 de R$ 234,00, total R$ 1.404,00 

(um mil quatrocentos e quatro reais), totalizando R$ 97.449,00 (noventa e sete mil quatrocentos e 

quarenta e nove reais). Os itens não citados não foram ofertados. A empresa ARENNA 
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INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 07.528.036/0001-91; ofertou o preço no item 01 

de R$ 1.777,92, total R$ 32.002,56 (trinta e dois mil, dois reais e cinqüenta e seis centavos), ofertou 

o preço no item 02 de R$ 3.136,00, total R$ 6.272,00 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais), 

ofertou o preço no item 03 de R$ 558,08, total R$ 1.674,24 (um mil, seiscentos e setenta e quatro 

reais e vinte e quatro centavos), ofertou o preço no item 04 de R$ 535,49, total R$ 2.677,45 (dois mil, 

seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), ofertou o preço no item 05 de R$ 

2.880,00, total R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais), ofertou o preço no item 06 de R$ 

117,76, total R$ 471,04 (quatrocentos e setenta e um reais e quatro centavos), ofertou o preço no 

item 07 de R$ 2.558,72, total R$ 5.117,44 (cinco mil, cento e dezessete reais e quarenta e quatro 

centavos), ofertou o preço no item 08 de R$ 35,00, total R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 

ofertou o preço no item 09 de R$ 472,32, total R$ 2.361,60 (dois mil, trezentos e sessenta e um reais 

e sessenta centavos), ofertou o preço no item 10 de R$ 238,08, total R$ 714,24 (setecentos e 

quatorze reais e vinte e quatro centavos), ofertou o preço no item 11 de R$ 113,92, total R$ 227,84 

(duzentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), ofertou o preço no item 12 de R$ 

1.905,92, total R$ 28.588,80 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), 

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$ 15,00, total R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ofertou o preço no item 15 de R$ 25,00, 

total R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ofertou o preço no item 16 de R$ 35,00, total R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), ofertou o preço no item 17 de R$ 20,48, total R$ 307,20 (trezentos e 

sete reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 18 de R$ 49,92, total R$ 499,20 (quatrocentos e 

noventa e nove reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 19 de R$ 115,20, total R$ 1.152,00 

(um mil, cento e cinqüenta e dois reais), ofertou o preço no item 20 de R$ 49,92, total R$ 149,76 

(cento e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), ofertou o preço no item 21 de R$ 70,40, 

total R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais), ofertou o preço no item 22 de R$ 38,40, total R$ 

768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), ofertou o preço no item 23 de R$ 254,72, total R$ 

2.547,20 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 24 

de R$ 106,24, total R$ 2.124,80 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos), ofertou o 

preço no item 25 de R$ 115,20, total R$ 1.152,00 (um mil, cento e cinqüenta e dois reais), ofertou o 

preço no item 26 de R$ 72,96, total R$ 1.459,20 (um mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e 

vinte centavos), ofertou o preço no item 27 de R$ 84,61, total R$ 846,10 (oitocentos e quarenta e 

seis reais e dez centavos), ofertou o preço no item 28 de R$ 104,96, total R$ 1.574,40 (um mil, 

quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 29 de R$ 89,47, 

total R$ 894,70 (oitocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), ofertou o preço no item 30 

de R$ 89,47, total R$ 894,70 (oitocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), ofertou o 

preço no item 31 de R$ 89,47, total R$ 894,70 (oitocentos e noventa e quatro reais e setenta 

centavos), ofertou o preço no item 32 de R$ 18,00, total R$ 90,00 (noventa reais), ofertou o preço no 

item 33 de R$ 192,00, total R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), ofertou o preço no item 34 de 
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R$ 42,88, total R$ 1.286,40 (um mil, duzentos e oitenta e seis e reais e quarenta centavos), ofertou o 

preço no item 35 de R$ 42,88, total R$ 2.144,00 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais), ofertou o 

preço no item 36 de R$ 85,12, total R$ 1.276,80 (um mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta 

centavos), ofertou o preço no item 37 de R$ 30,00, total R$ 300,00 (trezentos reais), ofertou o preço 

no item 38 de R$ 30,00, total R$ 300,00 (trezentos reais), ofertou o preço no item 39 de R$ 30,00, 

total R$ 300,00 (trezentos reais), ofertou o preço no item 40 de R$ 30,00, total R$ 300,00 (trezentos 

reais), ofertou o preço no item 41 de R$ 5,00, total R$ 500,00 (quinhentos reais), ofertou o preço no 

item 42 de R$ 229,12, total R$ 687,36 (seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), 

ofertou o preço no item 43 de R$ 75,52, total R$ 377,60 (trezentos e setenta e sete reais e sessenta 

centavos), ofertou o preço no item 44 de R$ 2.931,20, total R$ 2.931,20 (dois mil, novecentos e trinta 

e um reais e vinte centavos), ofertou o preço no item 45 de R$ 203,52, total R$ 1.221,12 (um mil, 

duzentos e vinte e um reais e doze centavos), totalizando R$ 118.370,65 ( cento e dezoito mil 

trezentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos. A empresa DEILER LUIS ASSIS ROSA 

09401523630, CNPJ: 26.374.267/0001-32; ofertou o preço no item 01 de R$ 1.788,00, total R$ 

32.184,00 (trinta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais), ofertou o preço no item 02 de R$ 

3.240,00, total R$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais), ofertou o preço no item 03 de R$ 

537,60, total R$ 1.612,80 (um mil, seiscentos e doze reais e oitenta centavos), ofertou o preço no 

item 04 de R$ 472,80, total R$ 2.364,00 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais), ofertou o 

preço no item 06 de R$ 414,00, total R$ 1.656,00 (um mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais), 

ofertou o preço no item 07 de R$ 2.760,00, total R$ 5.520,00 (cinco mil, quinhentos e vinte reais), 

ofertou o preço no item 09 de R$ 480,00, total R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), ofertou o 

preço no item 12 de R$ 2.012,30, total R$ 30.184,50 (trinta mil, cento e oitenta e quatro reais e 

cinqüenta centavos), ofertou o preço no item 13 de R$ 9,00, total R$ 90,00 (noventa 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$ 

17,00, total R$ 170,00 (cento e setenta reais), ofertou o preço no item 16 de R$ 22,00, total R$ 

220,00 (duzentos e vinte reais), ofertou o preço no item 17 de R$ 19,00, total R$ 285,00 (duzentos e 

oitenta e cinco reais), ofertou o preço no item 18 de R$ 56,40, total R$ 564,00 (quinhentos e 

sessenta e quatro reais), ofertou o preço no item 19 de R$ 432,00, total R$ 4.320,00 (quatro mil 

trezentos e vinte reais), ofertou o preço no item 20 de R$ 49,00, total R$ 147,00 (cento e quarenta e 

sete reais), ofertou o preço no item 22 de R$ 24,00, total R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), 

ofertou o preço no item 23 de R$ 240,00, total R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), ofertou o 

preço no item 24 de R$ 121,04, total R$ 2.420,80 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta 

centavos), ofertou o preço no item 25 de R$ 143,88, total R$ 1.438,80 (um mil, quatrocentos e trinta e 

oito reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 26 de R$ 169,20, total R$ 3.384,00 (três mil, 

trezentos e oitenta e quatro reais), ofertou o preço no item 27 de R$ 169,20, total R$ 1.692,00 (mil, 

seiscentos e noventa e dois reais), ofertou o preço no item 28 de R$ 249,16, total R$ 3.737,40 (três 

mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 29 de R$ 190,55, 
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total R$ 1.905,50 (um mil, novecentos  e cinco reais e cinqüenta centavos), ofertou o preço no item 

30 de R$ 190,55, total R$ 1.905,50 (um mil, novecentos e cinco reais e cinqüenta centavos), ofertou 

o preço no item 31 de R$ 190,55, total R$ 1.905,50 (mil, novecentos e cinco reais e cinqüenta 

centavos), ofertou o preço no item 37 de R$ 59,28, total R$ 592,80 (quinhentos e noventa e dois 

reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 38 de R$ 55,38, total R$ 553,80 (quinhentos e 

cinqüenta e três reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 39 de R$ 55,38, total R$ 553,80 

(quinhentos e cinqüenta e três reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 40 de R$ 55,38, total 

R$ 553,80 (quinhentos e cinqüenta e três reais e oitenta centavos), ofertou o preço no item 41 de R$ 

0,80, total R$ 80,00 (oitenta reais), ofertou o preço no item 42 de R$ 166,80, total R$ 500,40 

(quinhentos reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 43 de R$ 87,60, total R$ 438,00 

(quatrocentos e trinta e oito reais), ofertou o preço no item 44 de R$ 3.536,40, total R$ 3,536,40 (três 

mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), ofertou o preço no item 45 de R$ 157,20, 

total R$ 943,20 (novecentos e quarenta e três reais e vinte centavos), totalizando R$ 117.339,00 ( 

cento e dezessete mil trezentos e trinta e nove reais). Os itens não citados não foram ofertados. Após 

a análise das propostas comerciais contatou-se que houve empate no item 14 entre as empresas 

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

04 e DEILER LUIS ASSIS ROSA 09401523630, CNPJ: 26.374.267/0001-32; sendo assim conforme 

o item 9- Do Julgamento das Propostas, sub-item 9.4 disposto no Edital, foi realizado o sorteio do 

desempate entre as empresa, ficando assim a empresa SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO 

PAPELARIA E ESPORTES LTDA - ME, CNPJ: 17.927.188/0001-04; vencedora do item 14. O 

presidente da CPL paralisou os trabalhos as 11:30 (onze horas e trinta minutos) e retornara ás 13:30 

(treze horas e trinta minutos) do dia 26/06/2020. As 13:30 (treze horas e trinta minutos)  do dia 

26/06/2020 o presidente da CPL deu continuidade aos trabalhos. CONCLUSÃO: Os materiais 

deverão ser adquiridos das empresas TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI-ME, 

CNPJ: 22.603.637/0001-05; que ofertou o menor preço nos itens 03, 04, 09 e 23 totalizando R$ 

7.949,00 (sete mil novecentos e quarenta e nove reais); SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO 

PAPELARIA E ESPORTES LTDA - ME, CNPJ: 17.927.188/0001-04; que ofertou o menor preço nos 

itens 12,14,21,41 e 45 totalizando R$ 24.764,60  (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e quatro 

reais e sessenta centavos); ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME, CNPJ: 

07.528.036/0001-91; que ofertou o menor preço nos itens 

06,07,08,10,11,18,19,28,29,30,31,32,33,34,35 e 43 totalizando R$ 17.473,26  (dezessete mil 

quatrocentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos); MASTERINFOR COMÉRCIO E 

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME, CNPJ: 19.454.333/0001-19; que ofertou o menor 

preço nos itens 05,24,25,26,27,36,37,38,39,40 e 44 totalizando R$ 11.614,90  (onze mil seiscentos e 

quatorze reais e noventa centavos); DEILER LUIS ASSIS ROSA 09401523630, CNPJ: 

26.374.267/0001-32; que ofertou o menor preço nos itens 13,15,16,17,20,22 e 42 totalizando R$ 

1.892,40 (um mil e oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos); INFORMÁTICA 
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SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 33.746.831/0001-66 que ofertou o menor preço nos itens 01 e 02  

totalizando R$ 30,460,00 (trinta mil quatrocentos e sessenta reais). O Valor geral deste processo 

licitatório Tomada de Preços nº 010/2020 para futura aquisição pela Autarquia SAAE - Caeté será de 

R$ 94.154,16 (noventa e quatro mil centos e cinqüenta e quatro reais e dezesseis 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. Nada mais havendo a tratar, recomendou o presidente o encerramento dos trabalhos, 

lavrando-se a ata que lida e achada conforme, vai assinado pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação e pelo responsável do Setor de Informática, o Sr. Rafael Ângelo Ribeiro.  

 

 

Caeté – MG, 26 de junho de 2020. 
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