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PRODABEL                                                                                              
                                     Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 

Av. Presidente Carlos Luz, 1275, 3º andar, sl. 312 – Caiçara – Telefone: (31) 3277-7531 
CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG - Brasil 

 

TERMO DE REVOGAÇÃO  DE   LICITAÇÃO 

           PROCESSO Nº 04.000.826/20-38 – PREGÃO ELETRÔNICO 021/2020 

                                                                                                          

            O DIRETOR DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DA EMPRESA DE INFORMÁTICA E 
INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A - PRODABEL, Eduardo Starling 
Lopes, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Portaria 158/2019, 
CONSIDERANDO a necessidade de revogação da licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 
021/2020, Processo de nº 04.000.826/20-38, por estar em conformidade com o art. 62 da Lei 
13.303/2016, art. 67, 3, “b” do Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel, e item 
23.1 do edital do referido certame,   

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR, por razões de interesse público da administração decorrente de fato 

superveniente que constitui óbice manifesto e incontornável, a licitação decorrente do Pregão 

Eletrônico 021/2020, Processo nº 04.000.826/20-38, cujo objeto é: promover registro de 

preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de 136 (cento e trinta e seis) licenças 

do software autocad – including specialized toolsets ad comercial new single-user eld 3y 

(3anos) subscription win, 148 (cento e quarenta e oito) licenças do software architecture 

engineering; construction collection ic comercial new single-user eld 3 y (3 anos) subscription 

win, 80 (oitenta) licenças do software adobe creative cloud for enterprise all apps 3 y (3 anos) 

subscription, 48 (quarenta e oito) licenças do software adobe acrobat pro dc for enterprise 3 y 

(3 anos) subscription, 02 (duas) licenças do software adobe single apps enterprise 3 y (3 anos) 

subscription, 33 (trinta e três) licenças do software coreldraw graphics suite versão mais 

recente, download – versão completa – windows – perpetual license – part number: 

esdcdgs2019am, conforme especificações técnicas do termo de referência e anexos do edital. 

Cumpre salientar o direito de manifestação dos licitantes no prazo de 03 (três) dias 

úteis, contado a partir da publicação desta decisão. 

Belo Horizonte, em 23 de outubro de 2020. 

   

 

Eduardo Starling Lopes  
Ordenador de Despesa 


