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SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO/MG torna público, para 

conhecimento dos interessados, NOVA DATA para realização do Processo Licitatório nº 159/2022, 

pregão presencial para registro de preços nº 005/2022. TIPO: menor preço por item. OBJETO: registro 

de preços para a futura e eventual aquisição de material hidráulico e conexões em PVC para ampliação 

e manutenção do sistema de abastecimento de água e esgoto do SAAE do Município de Córrego Fundo 

– MG. A NOVA DATA de abertura da sessão será às 08:00 hs do dia 06/12/2022. LOCAL: Praça Vigário 

João Ivo, 62, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor de licitações. O edital e seus anexos podem ser 

obtidos através do e-mail: pregoessaaecf@gmail.com ou no sítio eletrônico 

www.saaecorregofundo.com.br. Demais informações por escrito através do e-mail: 

pregoessaaecf@gmail.com ou por fax pelo 037-3322-9612, dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, 

Maiza ou Roberto. 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO/MG torna público, para 

conhecimento dos interessados, NOVA DATA para realização do Processo Licitatório nº 162/2022, 

pregão presencial para registro de preços nº 007/2022. TIPO: menor preço por item. OBJETO: registro 

de preços para a futura e eventual aquisição de material hidráulico galvanizado, ocre, PBA e ferro fundido 

para ampliação e manutenção do sistema de abastecimento de água e esgoto do SAAE de Córrego 

Fundo – MG. A NOVA DATA de abertura da sessão será às 08:00 hs do dia 07/12/2022. LOCAL: Praça 

Vigário João Ivo, 62, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor de licitações. O edital e seus anexos 

podem ser obtidos através do e-mail: pregoessaaecf@gmail.com ou no sítio eletrônico 

www.saaecorregofundo.com.br. Demais informações por escrito através do e-mail: 

pregoessaaecf@gmail.com ou por fax pelo 037-3322-9612, dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, 

Maiza ou Roberto. 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO/MG torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará Processo Licitatório Nº 165/2022, Pregão Presencial para 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022. TIPO: menor preço global. OBJETO: registro de preços para a 

futura e eventual contratação de empresa especializada em perfuração de poços tubulares para 

perfuração e instalação de um poço tubular profundo com profundidade estimada de até 150 metros na 

Comunidade de Vargem Grande, com fornecimento de tubo para revestimento, teste de bombeamento, 

limpeza do poço, laje e tampa de proteção, relatório técnico final e outorga junto ao IGAM. A abertura da 

sessão será às 09:00 hs do dia 13/12/2022. 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 fax pelo 037-3322-9612, dep. Licitação aos 

cuidados de Rodrigo, Maiza ou Roberto. 
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