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COMPRAS E LICITAÇÕES 

DECISÃO ADMINISTRATIVA Processo Licitatório n° 0443/2018 Pregão Presencial nº 040/2018 Objeto: Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios e/ou componentes genuínos e/ou originais de fábrica da 
marca do veículo, para suprir a demanda de manutenção dos veículos e máquinas da frota municipal de Córrego Fundo/MG. 
Considerando que no dia 25/SETEMBRO/2018 ocorreu a sessão pública referente ao pregão em epígrafe; Considerando 
que o item 7.5.1 do edital exigiu que após encerrada a sessão, o licitante detentor do menor preço (maior desconto 
percentual) deveria encaminhar ao(a) Pregoeiro(a) uma Proposta Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL (percentual de 
desconto), no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena de decadência ao direito de 
adjudicação do objeto; Considerando que o prazo de dois dias úteis se encerrou em 27/SETEMBRO/2018; Considerando 
que a licitante UNIR PEÇAS DIESEL LTDA não apresentou a Proposta Comercial  ajustada ao preço final (percentual de 
desconto) até o final do prazo concedido; Considerando que a licitante UNIR PEÇAS DIESEL LTDA não solicitou 
prorrogação do prazo para entrega da proposta ajustada, nos termos do item 7.5.2 do edital; Decide por desclassificar a 
proposta da licitante UNIR PEÇAS DIESEL LTDA para o lote 01 (Catálogo Honda) por descumprimento ao item 7.5.1 do 
edital; Decide por convocar a licitante AMP COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, segunda classificada, para que 
apresente, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, Proposta Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL (percentual de 
desconto), sob pena de decadência ao direito de adjudicação do objeto. Decide por fim, privilegiando o princípio da 
celeridade e eficiência aplicados à Administração Pública, em especial nos atos relacionados às licitações na modalidade 
Pregão, comunicar os licitantes pelos endereços eletrônicos fornecidos na sessão pública desta licitação, bem como, 
publicar esta decisão no diário eletrônico online; Dê-se conhecimento desta decisão a todos os interessados. Córrego 
Fundo/MG, 04 de outubro de 2018. Aline Patrícia da Silveira Leal Pregoeira Municipal 
__________________________________________________________________________________________________ 

SAAE 

NOVA DATA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS REFERENTE AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS N° 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 101/2018 DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO - MG. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo - MG, por meio da sua 
Comissão Permanente de Licitação, comunica NOVA DATA para análise dos documentos previstos no Edital Nº 01/2018, 
referente ao credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e 
demais receitas públicas municipais, através de BDA, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com 
prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, publicado no Diário Oficial do Município do dia 
16/08/2018. Fica a nova data para análise de documentos até o dia 28/12/2018. Córrego Fundo, 04 de outubro de 2018. 
Olavo Roberto Pinto- Diretor do SAAE. Sebastião Ricardo Leal- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.  
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