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COMPRAS E LICITAÇÕES 

Processo Licitatório n°. 053/2019. Pregão Presencial nº. 021/2019. Objeto: Aquisição de carroceria para caminhão leve 
para atendimento da secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento (Contrato de Financiamento 
BDMG/BF nº 240.824/17), Município de Córrego Fundo/MG. Sessão às 12hs30min do dia 07/06/19. Local: Rua Joaquim 
Gonçalves da Fonseca, nº 493, Córrego Fundo/MG. Informações e editais: site www.corregofundo.mg.gov.br, 
pregoescorregofundo@gmail.com ou pelo telefone (37) 3322-9202. Córrego Fundo/MG, 23 de maio de 2019. Aline Patrícia 
da Silveira Leal – Pregoeira Municipal. 
__________________________________________________________________________________________________ 

SAAE 

TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO Processo Licitatório n.º: 036/2019 Pregão Presencial 
para Registro de Preços nº: 005/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para 
licenciamento de uso de sistemas de informática integrados para a gestão pública municipal compreendendo dos seguintes 
lotes: Lote 1 – Item 01 – Serviços 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 gestão comercial compreendendo os seguintes 
módulos: sistema de contas e consumo; requerimentos; atendimento ao público, atendimento ao público via internet, dívida 
ativa. Item 02 – Sistema de gestão comercial integrado compreendendo os seguintes módulos: sistema de contas e 
consumo; requerimentos; atendimento ao público, atendimento ao público via internet, dívida ativa. Lote 02 – Item 01 – 
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 dos sistema de informática integrado 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). Item 02 - Sistema de informática integrado compreendendo os seguintes 
módulos: almoxarifado/controle de estoque; patrimônio; licitações incluindo o pregão, compras e contratos; fornecedores; 
protocolo; contabilidade/orçamento/tesouraria; recursos humanos; controle de frotas; folha de pagamento; ponto; portal da 
transparência (LAI – Lei de Acesso à Informação). Lote 03 - Locação, suporte e manutenção dos módulos home page e 
serviço de hospedagem da home page, referentes ao site do SAAE. O Pregoeiro, em respeito aos princípios gerais de direito 
público, às prescrições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, procede, em nome do Município de Córrego Fundo, através 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e em defesa do interesse público, ao Cancelamento do Processo Licitatório nº 
036/2019, na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2019, tendo em vista que, após análise do 
recurso interposto pela empresa MGF Informática Ltda EPP com base na desclassificação do Lote 02, verificou-se a 
irregularidade ocorrida durante o certame na ocasião da desclassificação, e não bastasse o ocorrido, verificou-se também 
que o valor orçado para os 03 (três) lotes é de R$ 3.228,34 (três mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) 
mensais é mais que o dobro pago à empresa MGF Informática Ltda EPP, no contrato vigente, que vai até 31/12/2019, que 
é de R$ 1.475,23 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) mensais. Com isso, tornaria o 
processo ilegal, pois deixaria de cumprir o princípio da economicidade, o que é inconcebível e fere de morte os princípios 
que regem a Administração Pública. A partir disso, declaro Cancelado o Processo Licitatório 036/2019, Pregão Presencial 
para Registro de Preços n° 005/2019, e consequentemente o arquivamento dos autos. Atenciosamente, Córrego Fundo-
MG, 22 de maio de 2019. Rodrigo José da Silva Pregoeiro 
__________________________________________________________________________________________________ 
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