
 

 
 
 

 

 
 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE CAETÉ 

CNPJ nº 19.893.791/0001-54  

www.saaecaete.mg.gov.br 

 
ATA DE JULGAMENTO DO RECURSO  E JULGAMENTO  DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO DA  TOMADA DE PREÇO 012/2021. 

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de dois mil vinte e um, às 14:00 (quatorze) 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, reuniu-se a  CPL, instituída e modificada pelas portarias de nº:008 de 10/02/2021, nº:015 de 24/02/2021, 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, para o julgamento do 

recurso interposto pela empresa HIDROGERAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, CNPJ N.º 34.640.774/0001-

07, e o Julgamento da Documentação de Habilitação da empresa HIDROLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

HIDRÁULICOS EIRELI-ME, CPNJ 13.914.027/0001-31 na 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. Considerando o prazo de 5 (cinco) dias úteis concedido pela CPL à empresa  HIDROLUX INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI-ME, CPNJ 13.914.027/0001-31, conforme disposto no item 6.2.8.1 do 

Edital,  registrado em Ata no dia 21/09/2021, para regularização da documentação pendente, sendo Certificado de Regularidade de 

Situação - CRS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa   Econômica Federal, conforme o item 6.2 

letra “d” do Edital e de acordo com o art. 43 § 1º da lei 123/2006. A CPL passa a informar que a empresa HIDROLUX INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI-ME, CPNJ 13.914.027/0001-31, encaminhou por e-mail no dia 

21/09/2021 ás 11:47 (onze horas e quarenta e sete minutos), dentro do prazo concedido a documentação pendente, sendo assim após 

analise do documento enviado, a CPL comunica que a empresa HIDROLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

HIDRÁULICOS EIRELI-ME, esta habilitada a prosseguir no certame. A CPL  conforme Ata do dia 21 de setembro de 2021, 

inabilitou a empresa HIDROGERAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, CNPJ N.º 34.640.774/0001-07, por não 

apresentar o documento que se refere ao Índice de Liquidez exigido no item 6.2 alínea “m”, conforme disposto no Edital, após o 

recebimento da Ata do dia 21 de setembro de 2021 a empresa HIDROGERAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, 

CNPJ N.º 34.640.774/0001-07 manifestou-se dentro do prazo, enviando por e-mail no dia 28/09/2021 ás 09:15 (nove horas e quinze 

minutos), interpondo recurso em fase de sua inabilitação, por não ter apresentado índice de liquidez conforme exigido no Edital, onde a 

mesma solicita a CPL que revogue o ato de sua inabilitação pedindo assim sua habilitação para poder prosseguir no certame.  A CPL 

solicitou Parecer Jurídico referente ao recurso e  encaminhou os documentos referentes à habilitação econômico-financeira da empresa, à 

Técnica de Contabilidade do SAAE, esta, mediante os apontamentos no balanço financeiro, informou que o índice de liquidez 

apresentado é de 5,06, ou seja, superior a 1,  indicando que  a empresa possui capacidade de honrar com suas obrigações. A CPL, após o 

analise do Recurso interposto pela empresa, bem como do Parecer Jurídico e o analise da Técnica de Contabilidade do SAAE, entende 

que a empresa HIDROGERAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, CNPJ N.º 34.640.774/0001-07, atendeu 

requisito previsto no Edital, sendo assim diante ao exposto a CPL reconsidera a decisão que  inabilitou a empresa HIDROGERAIS 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, CNPJ N.º 34.640.774/0001-07,  e declara a empresa habilitada para prosseguir 

no certamente e que o recurso interposto foi indeferido, sendo julgado  prejudicado devido a perda superveniente do objeto. A CPL 

encaminhou por e-mail no dia 28/09/2021 ás 12:12  (doze horas e doze minutos), o recurso apresentado pela empresa HIDROGERAIS 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, CNPJ 34.640.774/0001-07, e comunicou as demais empresas que foi  aberto o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentarem impugnação ao recurso interposto pela empresa HIDROGERAIS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, CNPJ 34.640.774/0001-07, sendo assim após decurso do prazo fica agendado a abertura das 

Propostas Comerciais para o dia 06/10/2021 ás 09:00 (nove horas), das empresas habilitadas para prosseguirem no certame sendo: a 

empresa 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; POLYVIN PLÁSTICOS E 

DERIVADOS LTDA, CNPJ N.º 41.664.871/0001-97; HIDROGERAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, 

CNPJ N.º 34.640.774/0001-07 e HIDROLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI-ME, 

CPNJ 13.914.027/0001-31. Os envelopes contendo as propostas comerciais ficaram sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação. 

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

havendo a tratar, o 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, 30 de Setembro de 2021. 

A COMISSÃO:              

Reginaldo Cariello José                                                           Cintia Soares Felix                                                                  

Presidente                                                                                 Membro  

                                                                         

Mônica Eva de Almeida Santos  

Membro       
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