
 
Córrego Fundo, 28 de março de 2019 - EDIÇÃO: 284 – ANO II – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________ 
Página 1 de 2 

 

SAAE 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO/MG torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2019, PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 005/2019, TIPO: menor preço por lote. OBJETO: LOTE 01: Contratação de empresa especializada em 
tecnologia da informação para prestação de serviços de conversão de dados, migração e implantação do sistema de 
contas e consumo; requerimentos; atendimento ao público, dívida ativa; fornecimento mensal do sistema de contas e 
consumo; requerimentos; atendimento ao público, dívida ativa. LOTE 02: serviço de conversão de dados, implantação, 
migração de dados pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento da execução e 
funcionamento dos sistemas com suporte via telefone, e-mail e/ou chat em horário comercial em todos os dias úteis, do 
sistema de gestão administrativa, compreendendo os seguintes módulos: almoxarifado/controle de estoque; patrimônio; 
licitações incluindo o pregão, compras, contratos; fornecedores; protocolo; contabilidade/orçamento/tesouraria; recursos 
humanos; controle de frotas; folha de pagamento; ponto; portal da transparência (LAI – Lei de acesso à informação); 
fornecimento mensal do sistema de gestão administrativa, compreendendo os seguintes módulos: almoxarifado/controle 
de estoque; patrimônio; licitações incluindo o pregão, compras, contratos; fornecedores; protocolo; 
contabilidade/orçamento/tesouraria; recursos humanos; controle de frotas; folha de pagamento; ponto; portal da 
transparência (LAI – Lei de acesso à informação) com suporte e manutenção aos sistemas de informática no SAAE de 
Córrego Fundo/MG citados anteriormente. LOTE 03: manutenção de um site com sistema de autoatendimento via internet, 
módulo home page e serviço de hospedagem da home page. A abertura da sessão será às 12:30 hs do dia 10/04/2019. 
LOCAL: Praça Vigário João Ivo, 62, Bairro Centro, Córrego Fundo/MG, Setor de licitações. Demais informações poderão 
ser solicitadas no Setor de Licitações do SAAE presencialmente e por escrito; através do e-mail: 
pregoessaaecf@gmail.com ou por telefone pelo 037-3322-9612, dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, Sebastião ou 
Érica. 
__________________________________________________________________________________________________ 

ATA DE REUNIÃO n° 05/2019 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. 
027/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços 003/2019 - cujo objeto desta licitação é o registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para licenciamento de uso de 
sistemas de informática integrados para a Gestão Pública Municipal, conforme especificações e quantidades descritas no 
edital, publicado no Diário Oficial do Município de Córrego Fundo, no quadro de avisos do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto e no sítio eletrônico www.saaecorregofundo.com.br, para abertura dia 28 de março de 2019, às 09:00 horas; 
justificando que não compareceu nenhum licitante interessado em participar do certame, ficando assim impossível de dar 
prosseguimento ao presente, resolve-se julgar esta Licitação Deserta. Para que surtem os efeitos legais, assinamos e 
passamos para assinatura dos presentes: Córrego Fundo, 28 de março de 2019. Rodrigo José da Silva Pregoeiro Érica 
Oliveira dos Santos Silva Membro Sebastião Ricardo Leal Membro 
__________________________________________________________________________________________________ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Sessão nº 05/2018 
referente ao Processo Licitatório nº 027/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2019. Objeto: 
registro de preços para contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação de serviços de 
implantação dos sistemas: LOTE 01: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação 
de serviços de conversão de dados, migração e implantação do sistema de contas e consumo; requerimentos; 
atendimento ao público, dívida ativa; fornecimento mensal do sistema de contas e consumo; requerimentos; atendimento 
ao público, dívida ativa. LOTE 02: serviço de conversão de dados, implantação, migração de dados pré-existentes, 
treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento da execução e funcionamento dos sistemas com suporte 
via telefone, e-mail e/ou chat em horário comercial em todos os dias úteis, do sistema de gestão administrativa, 
compreendendo os seguintes módulos: almoxarifado/controle de estoque; patrimônio; licitações incluindo o pregão, 
compras, contratos; fornecedores; protocolo; contabilidade/orçamento/tesouraria; recursos humanos; controle de frotas; 
folha de pagamento; ponto; portal da transparência (LAI – Lei de acesso à informação); fornecimento mensal do sistema 
de gestão administrativa, compreendendo os seguintes módulos: almoxarifado/controle de estoque; patrimônio; licitações 
incluindo o pregão, compras, contratos; fornecedores; protocolo; contabilidade/orçamento/tesouraria; recursos humanos; 
controle de frotas; folha de pagamento; ponto; portal da transparência (LAI – Lei de acesso à informação) com suporte e 
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manutenção aos sistemas de informática no SAAE de Córrego Fundo/MG citados anteriormente. LOTE 03: manutenção 
de um site com sistema de autoatendimento via internet, módulo home page e serviço de hospedagem da home page. 
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitantes vencedoras: Licitação Deserta. Publique-
se. Córrego fundo, 28 de março de 2019. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE 
__________________________________________________________________________________________________ 
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