
 

 
 
 
 

 

 
 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE CAETÉ 

CNPJ nº 19.893.791/0001-54  

www.saaecaete.mg.gov.br 

 
ATA  REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 011/2021 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil vinte e um às 15:00 (quinze) 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, reuniu-se a  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, referente a 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, para comunicar os demais 

licitantes o  recebimento do recurso da empresa N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI-

ME, CNPJ 42.299.386/0001-24  que foi enviado por e-mail  no dia 19 de agosto ás 18:47 (dezoito horas e quarenta e sete 

minutos, solicitando a CPL que revogue o ato no qual a mesma Inabilita a empresa N.S.A. COMÉRCIO DE 

MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI-ME, CNPJ 42.299.386/0001-24, pedindo assim sua habilitação para 

poder prosseguir no certame, nos termos do §3º do art. 109 da Lei nº 8666/93, a CPL concede aos demais licitantes prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, para que, caso queiram, apresentem impugnação ao recurso interposto pela empresa N.S.A. 

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI-ME, CNPJ 42.299.386/0001-24.  Após decorrido o 

prazo, a CPL dará conclusão ao julgamento do recurso enviado pela empresa N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS 

DE SANEAMENTO EIRELI-ME, CNPJ 42.299.386/0001-24. No dia 17 de agosto de 2021 foi encaminhado aos 

licitantes a Ata de Abertura da Documentação de Habilitação e Empresas Habilitadas e Inabilitadas da Tomada de Preço 

011/2021 onde informava que após decorrido o prazo de recurso fica agendado para o dia 26/08/2021 a abertura da 

Proposta Comercial das Empresas Habilitadas. Diante da apresentação do Recurso pela empresa N.S.A. COMÉRCIO 

DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI-ME, CNPJ 42.299.386/0001-24 fica cancelada a abertura da Proposta 

Comercial do dia 26/08/2021 e será remarcado nova data da Abertura da Proposta Comercial. Os envelopes contendo as 

propostas comerciais ficaram sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, que após decorrido o prazo de 

impugnação ao Recurso 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, 24 de Agosto de 2021. 

A COMISSÃO:   
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