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  SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará Processo Licitatório No 0115/2021, Pregão Presencial para Registro de Preços No 
009/2021. TIPO: menor preço por item. OBJETO: registro de preços para a futura e eventual aquisição de 
reagentes, vidrarias e equipamentos para serem utilizados no laboratório e na realização de análises de agua físico 
– química e bacteriológica no laboratório do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. A abertura da sessão será 
às 12:30 h do dia 02/08/2021. LOCAL: Praça Vigário João Ivo, 62, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor de 
licitações. O Edital e seus anexos poderão ser solicitados através do e-mail pregoessaaecf@gmail.com ou pelo site 
www.saaecorregofundo.com.br. Demais informações por escrito através do e-mail: pregoessaaecf@gmail.com ou 
por telefone pelo 037-3322-9612, dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, Érica ou Roberto. 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará Processo Licitatório No 0116/2021, Pregão Presencial para Registro de Preços No 
010/2021, TIPO: menor preço por item. OBJETO: registro de preços para a futura e eventual aquisição de 
hipoclorito de cálcio granulado 65% para ser utilizado no tratamento de água utilizada para consumo humano no 
Município de Córrego Fundo. A abertura da sessão será às 12:30 h do dia 04/08/2021. LOCAL: Praça Vigário João 
Ivo, 62, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor de licitações. O Edital e seus anexos poderão ser solicitados 
através do e-mail pregoessaaecf@gmail.com ou consultados pelo site www.saaecorregofundo.com.br. Demais 
informações por escrito através do e-mail: pregoessaaecf@gmail.com ou por telefone pelo 037-3322-9612, dep. 
Licitação aos cuidados de Rodrigo, Roberto ou Érica. 
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