
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NEPOMUCENO - MG

(AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N.o 013/97)

CNPJ-02.230.48110001-57 - INSC. EST. - ISENTO
Praça Cônego Menezes, 246 - CEP 37.250-000
Fone Fax.: (35)3861-2066 - Nepomuceno/MG

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 003/2021

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Nepomuceno - MG, por meio da C.P.L,
torna público, para fins de conhecimento dos interessados, que está aberto o processo
licitatório 047/2021, Pregão Presencial 003/2021. Sistema de Registro de preços; Objeto:
MATERIAL HIDRAULICO solicitado pelo Sistema de Água e Esgoto. - Regime menor
preço por lote. Abertura será dia 08/0412021 as 09:00. Maiores informações (35)3861-2066,
Edital completo solicitar pelo E-mail compraselicitacao@saaenep.com.br Nepomuceno
18/03/2021- Pregoeiro. - Edivaldo José Dias. Registra-se e Publique-se

lI-OBJETO

1.10 presente procedimento licitatório limita-se à aquisição de:
Contratação de empresas aptas para fornecimento de MATERIAL HIDRAULlCO DE ÁGUA E
ESGOTO, para atendimento de manutenção do Sistema de Água do Município, para o ano de 2021 e 2021
conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I.
1.2 A cargo da empresa contratada:
a) Os produtos deverão ser fomecidos, conforme necessidade do SAAE; conforme requisição;
b) Os valorés são fixos e irreajustáveis durante o período de validade da ATA;
c) Todos os produtos deverão ser de primeira linha obedecendo as devidas NBRs
e) Os valores incluem todas as despesas todas as despesas com impostos, seguros, fretes,
embalagens, carga, descarga, etc

2 - DA JUSTIFICATIVA
2.1 Aquisição de material hidráulico se faz necessário para atendimento dos trabalhos de manutenção do
SAAE dentro do perímetro urbano, distritos e povoados do Município durante o ano de 2021.

Mais informações e Edital completo junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, à Praça

Cônego Menezes, 246, Centro, pelo telefone (35)3861-2066 e 2161 e

com praselicitac~lO@saaenep.com. br.

Nepomuccno,18m;e 2021

EDIVALD~ ~IAS

PREGOEIRO
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