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COMPRAS E LICITAÇÕES 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço nº. 007/17, Processo 

Licitatório nº. 099/17, Pregão Presencial nº. 008/17. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios que serão 

utilizados para consumo na merenda escolar dos alunos das instituições municipais de ensino, para o preparo do 

café de servidores municipais, em reuniões, festividades e confraternizações dos grupos de convivência do CRAS, 

e para as demais atividades relacionadas a cada secretaria municipal solicitante. Contratante: Município de 

Córrego Fundo-MG. Contratada: Supermercado Irmãos Neves LTDA-ME. Dos valores: Conforme estabelecido no 

parecer jurídico de realinhamento de preço, os itens solicitados e analisados ficam alterados da seguinte forma: 

Barra Cereal Hersheys 22G  - altera-se o preço de R$0,83 para R$0,96 mantendo-se o percentual de lucro 

inicialmente contratado; b) Biscoito Amanteigado Aymoré 330G  - altera-se o preço de R$3,94 para R$4,04 

mantendo-se o percentual de lucro inicialmente contratado; c) Margarina Delícia 500G – altera-se o preço de R$ 

3,80 para R$ 4,23 mantendo-se o percentual de lucro inicialmente contratado. Publique-se. Córrego Fundo, 04 de 

dezembro de 2017. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 

PROCURADORIA 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: EXTRATO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
COMODATO DE IMÓVEL. Objeto: alteração da cessão do imóvel, constante da cláusula 3º passando a vigorar 
acrescido do Parágrafo Único nos seguintes termos: a comodatária cederá à FOGOS SÃO JORGE LTDA. EPP 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 18.959.361/0001-25, localizada na Chácara Capão 
Amarelo, s/n, zona rural do município de Santo Antônio do Monte/MG, neste ato representada por seu sócio 
proprietário JORGE ERNANDES DE LACERDA, CPF sob o nº 128.714.606-93 e carteira de identidade M 1.667.679 
-SSP/MG, empresa que lhe presta serviços para a consecução de sua atividade fim, pelo período de 30 (trinta) 
meses, uma fração de até 30%( trinta por cento) da área utilizável do imóvel que lhe foi cedido em comodato. Findo 
esse prazo, não haverá renovação automática da referida cessão, devendo, em caso de continuidade da prestação 
de serviços, ser formalizado novo aditivo contratual. Cópia autenticada do contrato de prestação de serviços entre a 
Comodatária e a prestadora se serviços, fará parte integrante e indissociável do presente aditivo, devendo, pois, 
também ser arquivado junto a COMODANTE. Comodante: Município de Córrego Fundo-MG. Comodatária: Trieste 
Tecnologia em Fragmentação e Trading LTDA- EPP. Córrego Fundo, 22 de novembro de 2017. Érica Maria Leão 
Costa. Prefeita. 
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