
 

 
 
 
 

 

 
 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE CAETÉ 

CNPJ nº 19.893.791/0001-54  

www.saaecaete.mg.gov.br 

 
ATA DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 

011/2021 

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil vinte e um às 09 (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:008/2021 de 10/02/2021, portaria de nº:015/2021 de 24/02/2021, portaria de nº:018/2021 de 05/05/2021 em conformidade 

com o que preceitua a Lei nº. 8666/93 de 21/06/93 e suas posteriores alterações, os envelopes para habilitação da Tomada de Preços Nº. 011/2021 - 

Menor Preço por Item”, para contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA REDES DE ESGOTO PARA USO 

NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DA AUTARQUIA SAAE CAETÉ, apresentados pelas empresas em conformidade com o que preceitua a 

Lei Nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações. PROTOCOLARAM OS ENVELOPES PARA PARTICIPAR DO CERTAME AS 

EMPRESAS: HIDROLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI – ME  , CNPJ 13.914.027/0001-31; N.S.A. 

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI-ME, CNPJ 42.299.386/0001-24. A empresa HIDROLUX INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI – ME  , CNPJ 13.914.027/0001-31  protocolou os envelopes contendo a Documentação 

de Habilitação a Proposta comercial,  e o credenciamento foi apresentado separadamente, na Autarquia do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

da Cidade de Caeté. Abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para habilitação, sendo os mesmos analisados, verificados as datas de 

validade e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, passamos a informar que: A empresa HIDROLUX INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI – ME  , CNPJ 13.914.027/0001-31  está habilitada a prosseguir no certame por atender 

todos os itens dispostos no edital. Após analise das documentações a CPL informa que a empresa  N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

SANEAMENTO EIRELI-ME, CNPJ 42.299.386/0001-24  está inabilitada  por não ter apresentado o Índice de Liquidez exigido no item 6.2 alínea 

“m” onde se lê “A Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

Lei, que comprovem a boa situação financeira da sociedade empresarial, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação dos documentos de habilitação. A apresentação da 

situação econômico-financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (ILG) e Liquidez Corrente (ILC) e Solvência Geral (SG), exultantes da 

aplicação das seguintes fórmulas, as quais deverão apresentar resultado igual ou superior a 1(um), sob pena de inabilitação. Obs.: Os itens serão 

calculados e apresentados pela LICITANTE, devidamente confirmados pelo responsável  por sua contabilidade, mediante sua assinatura e indicação do 

seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC”, apresentando somente o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis do último exercício social e conforme o item 6.2.5 a empresa esta inabilitada a prosseguir no certame. As empresas HIDROLUX 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI – ME, CNPJ 13.914.027/0001-31 e N.S.A. COMÉRCIO DE 

MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI-ME, CNPJ 42.299.386/0001-24 apresentaram a declaração de ME e EPP. Os envelopes contendo as 

propostas comerciais ficaram sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, que após decorrido o prazo do período recursal será marcada a 

abertura dos mesmos. As informações estarão disponíveis no site da Autarquia www.saaecaete.mg.gov.br e serão encaminhadas por e-mail. Nada mais 

havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão, lavrando-se à presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação. 

Caeté – MG, 17 de Agosto de 2021. 
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