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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO No 074/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(SRP)
EDITAL Nº 016/2021
RESERVA DE COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI

A Diretora Adjunta do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Oliveira/MG no uso
de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no inciso IV, art. 5° do
Regulamento do Pregão, aprovado pelo Decreto n° 2.333 /2005 e inciso XXII, do
art. 4°, da Lei n° 10.520/2002 e suas alterações posteriores, e conforme o que
consta no Processo Licitatório n° 074/2021.
RESOLVE: HOMOLOGAR a decisão da Pregoeira Sônia Cristina Azevedo
Souza, referente ao Pregão Presencial n° 014/2021, OBJETO: O PRESENTE
PROCESSO LICITATÓRIO VISA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS
DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
OLIVEIRA/MG, conforme especificações constantes do Termo de Referência,

Anexo I, pelo tipo menor preço por item, para atender ao setor de Abastecimento
de Água e Esgotamento Sanitário, tendo como vencedor do certame:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob
número 86.573.904/0001-21, com sede a Rua Novo Horizonte, 500 – Esplanada
– Arcos/MG cujo preço ficou para o item 5 no valor unitário R$75,85 (setenta e
cinco reais e oitenta e cinco centavos), totalizando R$37.925,00 (trinta e sete mil
novecentos e vinte e cinco reais); para o item 12 no valor unitário de R$14,20
(quatorze reais e vinte centavos), totalizando R$1.136,00 (mil cento e trinta e
seis reais); para o item 14 no valor unitário R$27,70 (vinte e sete reais e setenta
centavos), totalizando R$2.770,00 (dois mil setecentos e setenta reais) e para o
item 15 no valor unitário R$27,70 (vinte e sete reais e setenta centavos),
totalizando R$2.770,00 (dois mil setecentos e setenta reais).
ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA, inscrita no CNPJ sob número
14.152.333/0004-93, com sede a Rodovia MG 050 KM 117,4 – Zona Rural
Carmo do Cajuru/MG, cujo preço final ficou para o item 2 no valor unitário
R$88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos), totalizando R$26.550,00
(vinte e seis mil quinhentos e cinquenta reais); para o item 9 no valor unitário
R$89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), totalizando R$8.990,00 (oito
mil novecentos e noventa reais); para o item 11 no valor unitário de R$81,50
(oitenta e um reais e cinquenta centavos), totalizando R$20.375,00 (vinte mil
trezentos e setenta e cinco reais); para o item 13 no valor unitário R$81,40
(oitenta e um reais e quarenta centavos), totalizando R$12.210,00 (doze mil
duzentos e dez reais).
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ACICOL ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO OLIVEIRA
LTDA.- EPP inscrita no CNPJ sob número 18.359.505/0001-02, com sede a
Avenida Maracanã, 2005 Centro - Oliveira/MG, cujo preço final ficou para o item
1 no valor unitário R$29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos),
totalizando R$74.850,00 (setenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais); para
o item 3 no valor unitário R$2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos),
totalizando R$9,975,00 (nove mil novecentos e setenta e cinco reais); para o item
4 no valor unitário de R$3,40 (três reais e quarenta centavos), totalizando
R$11.900,00 (onze mil e novecentos reais); para o item 10 no valor unitário
R$48,92 (quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), totalizando
R$2.935,20 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) e para o
item 18 no valor unitário R$3,80 ( três reais e oitenta centavos), totalizando
R$12.160,00 (doze mil cento e sessenta reais).

CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME EPP inscrita no
CNPJ sob número 25.696.352/0001-54, com sede a Rua Coronel José
Gonçalves D’Amarante, 86 Letra A, Centro - Formiga/MG, cujo preço final ficou
para o item 6 no valor unitário R$8,60 (oito reais e sessenta centavos),
totalizando R$1.341,60 (hum mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta
centavos); para o item 7 no valor unitário R$1,40 (um real e quarenta centavos),
totalizando R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais); para o item 8 no valor
unitário de R$0,88 (oitenta e oito centavos), totalizando R$13.200,00 (treze mil
e duzentos reais); para o item 16 no valor unitário R$23,50 (vinte e três reais e
cinquenta dois centavos), totalizando R$4.230,00 (quatro mil duzentos e trinta
reais) e para o item 17 no valor unitário R$97,02 ( noventa e sete reais e dois
centavos), totalizando R$19.404,00 (dezenove mil quatrocentos e quatro reais).

Oliveira, 05 de agosto de 2021

________________________________________
Samira Marra Valeriano Bof Campos
Diretora Ajunta do SAAE
Dec. 4451/2021
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