
 

 
 
 
 

 
 

 

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 012/2021 

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CONEXÕES EM PVC, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E GERAIS, PARA USO NO SISTEMA DE 

MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA AUTARQUIA SAAE CAETÉ. 

 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro 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, situado à Rua Monsenhor 

Domingos, nº 242, Centro, foram abertos pela CPL, instituída pela portaria de nº 008 de 10/02/2021, portaria de nº 015 de 24/02/2021, 

portaria de nº: 018 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 012/2021 – “Menor Preço por Item”, para a AQUISIÇÃO DE CONEXÕES 

EM PVC, ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO E GERAIS, para uso no Sistema de Manutenção de Água da Autarquia SAAE Caeté, 

apresentados pelas empresas em conformidade com o que preceitua a Lei Nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações. As empresas: 

HIDROSANBH SOLUÇÕES EM SANEAMENTO E MEDIÇÃO DE ÁGUA EIRELLI - EPP, CNPJ N.º 02.332.638/0001-55; 

KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ N.º 41.719.477/0001-09; HIDROLUX INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI-ME, CPNJ 13.914.027/0001-31; HIDROGERAIS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, CNPJ N.º 34.640.774/0001-07; NAVODAP COMÉRCIO DE MATERIAIS 

HIDRÁULICOS EIRELI, CNPJ N.º 33.540.866/0001-44; POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 

41.664.871/0001-97 e DH HIDRÁULICOS (DHALYSON ADRIANO DA SILVA 070912886-02) CNPJ N.º 41.785.606/0001-67 

protocolaram os envelopes para a participação do certame. As empresas DH HIDRÁULICOS (DHALYSON ADRIANO DA 

SILVA 070912886-02 CNPJ N.º 41.785.606/0001-67 e HIDROLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

HIDRÁULICOS EIRELI-ME, CPNJ 13.914.027/0001-31 protocolaram os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a 

Proposta comercial, e os credenciamentos foram apresentados separadamente na Autarquia. 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 HIDROGERAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

EIRELI-ME, CNPJ N.º 34.640.774/0001-07 não apresentou o documento que se refere ao 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 o 

Demonstrativo Contábeis do último exercício, ficando inabilitada para prosseguir no certame, conforme o item 6.2.5 do Edital. A 

empresa HIDROLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI-ME, CPNJ 13.914.027/0001-

31, apresentou o Certificado de Regularidade de Situação - CRS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela 

Caixa Econômica Federal, exigido no item 6.2 alínea “d” com data de validade vencida. Dessa forma, de acordo com item 6.2.8.1 do 

Edital, onde se lê “Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será concedido ao Licitante, o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, prorrogáveis uma única vez, por igual período, a critério do SAAE, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado habilitado, para regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do 

Art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/06.”, a CPL abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a empresa regularize a pendência. 

A não regularização no prazo concedido conforme o item 6.2.8.2 do Edital, implicará decadência do direito à habilitação, ficando a 

proponente impossibilitada de continuar participando das fases posteriores deste certame. A empresa DH HIDRÁULICOS 

(DHALYSON ADRIANO DA SILVA 070912886-02 CNPJ N.º 41.785.606/0001-67, não apresentou as documentações exigidas no 

item 6.2 alínea “b” onde se lê “Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, inclusive a última alteração (se houver), devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de 

seus administradores. Registro comercial, no caso de empresa individual. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. Fica dispensada a apresentação do contrato social, caso a alteração contratual esteja devidamente consolidada.”, e 
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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”, ficando inabilitada para prosseguir nas demais fases do 

certame, conforme o item 6.2.5 do Edital onde se lê “A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 

desacordo com o previsto neste item, inabilitará o licitante para participação no certame”. As empresas HIDROSANBH  

SOLUÇÕES EM SANEAMENTO E MEDIÇÃO DE ÁGUA EIRELLI – EPP, CNPJ N.º 02.332.638/0001-55; KARAIBA 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ N.º 41.719.477/0001-09; NAVODAP COMÉRCIO DE MATERIAIS 

HIDRÁULICOS EIRELI, CNPJ N.º 33.540.866/0001-44 e POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 

41.664.871/0001-97, estão habilitadas para prosseguirem no certame por atenderem todos os itens dispostos no Edital. As empresas 

KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ N.º 41.719.477/0001-09 e POLYVIN PLÁSTICOS E 

DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 41.664.871/0001-97, apresentaram Termo de Renuncia de Recursos. 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, 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, 21 de setembro de 2021. 
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