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SAAE 

ATA DE REUNIÃO n° 07/2019 O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo – MG, Autarquia Municipal, inscrita 
no CNPJ sob o n° 09.166.603/0001-32, localizado à Praça Vigário João Ivo, 62, Centro, em Córrego Fundo (MG), neste ato 
representado pelo Pregoeiro Municipal o Sr. Rodrigo José da Silva e sua equipe de apoio abaixo identificados e designados 
conforme Portaria nº. 012 de 19 de outubro de 2018, considerando o julgamento do Processo Licitatório nº. 031/2019, Pregão 
Presencial para Registro de Preços n° 004/2019 - cujo objeto desta licitação é o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de peças e acessórios e/ou componentes originais de reposição do fabricante do veículo que serão utilizadas na 
manutenção e conservação da frota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de linha pesada, conforme especificações e 
quantidades descritas no edital, publicado no Diário Oficial do Município de Córrego Fundo Minas Gerais, no quadro de 
avisos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e no sítio eletrônico www.saaecorregofundo.com.br, para abertura dia 09 de 
abril de 2019, às 12:30 horas; verificou-se que durante a habilitação a empresa CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI ME, 
CNPJ n° 26.579.601/0001-94, sediada à Rua Antônio Peixoto Guimarães, n° 620, Bairro Caiçara Adelaide, Belo Horizonte 
– MG, CEP: 30.770-290, apresentou o documento Certificado de Regularidade do FGTS listado no item 8.2, letra “f” do edital 
VENCIDA. Como a empresa enquadra-se como ME, EPP ou MEI, abriu-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis prorrogáveis 
para mais 05 (cinco), conforme artigo 43 da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, Lei Complementar 147/2014 e 
suas alterações para que a empresa apresente sua regularidade fiscal. O documento foi regularizado na data de 09 de abril 
de 2019 e apresentado à Comissão de Pregão no dia 11 de abril de 2019, dentro do prazo previsto e, portanto, declaramos 
a empresa acima citada vencedora dos itens por ela disputado conforme mapa de apuração. Para que surtem os efeitos 
legais, assinamos e passamos para assinatura dos presentes: Córrego Fundo, 12 de abril de 2019. Rodrigo José da Silva 
Pregoeiro Sebastião Ricardo Leal Membro Érica Oliveira dos Santos Silva Membro 
__________________________________________________________________________________________________ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
008/2019 referente ao Processo Licitatório nº 031/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 004/2019, Objeto: 
registro de preços para a futura e eventual aquisição de peças e acessórios e/ou componentes originais de reposição do 
fabricante do veículo que serão utilizadas na manutenção e conservação da frota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de linha. Licitante vencedora: Caiçara Peças Diesel Eireli ME. Valor unitário: conforme mapa de apuração.  Valor total: 
Conforme tabela anexa.  Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Publique-se. Córrego 
fundo, 12 de abril de 2019. Luis Henrique Rodrigues. Diretor Interino do SAAE. 

 
 

COMPRAS E LICITAÇÕES 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019. Processo Licitatório n°. 037/2019, modalidade pregão 
presencial no registro de preços nº. 008/2019. OBJETO: Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de oxigênio 
medicinal e gás liquefeito de petróleo (GLP) para atender às necessidades das Secretarias Municipais de Córrego Fundo 
/MG, conforme especificações e quantidades estabelecidas, por um período de 12 meses. CONTRATANTE: Município de 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
http://www.saaecorregofundo.com.br/
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Córrego Fundo/MG. CONTRATADA: Maria José Rodrigues Caetano. VALOR UNITÁRIO: conforme tabela abaixo. VALOR 
TOTAL: R$ 14.360,80 (quatorze mil trezentos e sessenta reais e oitenta centavos). VIGÊNCIA: a partir de 12/04/2019 até 

11/04/2020. Córrego Fundo, 12 de abril de 2019. Aline Patrícia da Silveira Leal. Pregoeira. 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/

		2019-04-25T13:02:43-0300
	ANA CRISTINA LEAO CARVALHO:05243899690


		2019-04-25T13:04:49-0300
	ANA CRISTINA LEAO CARVALHO:05243899690




