
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO/MG 
 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 
 

OBJETO: Chamada Pública para credenciamento de pessoa jurídica especializada em Tecnologia 

da Informação para futura utilização de Plataforma de Pregão Eletrônico, sem exclusividade e sem 

vínculo empregatício, por intermédio da rede mundial de computadores (Internet), para a 

realização de licitações eletrônicas na modalidade de pregão eletrônico, que tenham por objeto a 

aquisição de bens e serviços comuns, junto a licitantes previamente cadastrados, bem como, o 

suporte técnico e treinamento e em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos. 

 
• PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: 27/03/2020 até as 12:30 horas do dia 15/04/2020 

das 12:00 às 18:00 horas. 

• DA ABERTURA DO ENVELOPE – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: às 12:30 hs do 

dia 15/04/2020 

• LOCAL: Prefeitura Municipal de Córrego Fundo/MG, Rua Joaquim Gonçalves da 

Fonseca, n. 493, Bairro Mizael Bernardes, – Setor de Licitações  

• O Município de Córrego Fundo não se responsabiliza por envelope não for entregue no 

endereço supracitado. 

• CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Na internet, no site 

https://corregofundo.mg.gov.br/category/licitacao-2020/ ou na Sala de Licitações da 

Prefeitura. 

• ESCLARECIMENTOS: e-mail pregoescorregofundo@gmail.com, telefone: (37) 3322-

9144, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

• REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília 

 
APRESENTAÇÃO 
 

O objetivo das orientações contidas no presente documento é o processo de licitação, que tem por 

finalidade o chamamento público para fins de Chamada Pública para credenciamento de 

pessoa jurídica especializada em Tecnologia da Informação para futura utilização de 

Plataforma de Pregão Eletrônico, sem exclusividade e sem vínculo empregatício, por 

intermédio da rede mundial de computadores (Internet), para a realização de licitações 

eletrônicas na modalidade de pregão eletrônico, que tenham por objeto a aquisição de bens 

e serviços comuns, junto a licitantes previamente cadastrados, bem como, o suporte 

técnico e treinamento e em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos. 

 

Contém, para tanto, instruções gerais e minutas de documentos que instruirão o processo 

licitatório, além de contemplar os aspectos legais pertinentes, deverão, em sua essência, ser 

rigorosamente seguida pela entidade promotora da licitação e licitantes. 


