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COMPRAS E LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO-MG CHAMADA PÚBLICA 001/2018O Município de Córrego Fundo/MG 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Chamada Pública nº 001/18, Processo Administrativo nº 
053/18, Dispensa de Licitação nº 002/18. OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. PERÍODO: de 23 de fevereiro de 2018 
até 15 de março de 2018. A abertura da sessão será às 12:30hs do dia 15/03/2018. LOCAL: Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 
493, setor de licitações. Demais informações por escrito através do e-mail: corregofundo@gmail.com ou por fax pelo 037-3322-
9144, dep. Licitação aos cuidados de Aline, Aureci, Israel, Juliana ou Romário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO AVISO DE LICITAÇÃO Processo Licitatório n°. 092/2018, modalidade 
pregão presencial no registro de preços nº. 07/2018, objeto Registro de Preços para futura e Eventual Aquisição de Gêneros de 
Padaria para atender às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estabelecidas, por 
um período de 12 meses. A abertura da sessão será às 12h30min horas do dia 06 de março de 2018.  Local: Rua Joaquim 
Gonçalves da Fonseca, 493, Córrego Fundo/MG.  Informações e editais: site www.corregofundo.mg.gov.br,  
pregoescorregofundo@gmail.com ou no telefone 037-3322-9202. Córrego Fundo, 16 de fevereiro de 2018. Dep. Licitações: 
Maiza Maria Guimarães - Pregoeira Municipal. 

RECURSOS HUMANOS 

PORTARIA Nº 025/2018 Dispõe sobre a nomeação interina de servidor público para fins de substituição. A Prefeita de Córrego 
Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE:Art. 
1º - NOMEAR, interinamente, sem ônus para o Município, o Secretário Municipal Marco Armstrong de Araujo  portador do RG nº 
MG-4.001.572, inscrito no CPF sob o nº 806.394.706-10, para exercer também, as funções do cargo de Secretário Municipal de 
Administração, Contabilidade e Fazenda, no período de 09 de fevereiro de 2018 a 18 de fevereiro de 2018, em virtude do gozo 
de férias regulamentares da Secretária titular do cargo.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa 
Prefeita.  

PORTARIA Nº 026/2018Dispõe sobre a concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família a Servidor Público.  
A Prefeita de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso 
II, letra a,RESOLVE:Art. 1º - CONCEDER a Servidora Cleunice da Silva  portadora da CTPS nº 094.176 série 0115-MG, inscrita 
no CPF sob o nº 061.935.576-01, efetiva no cargo de Gari, 30 (trinta) dias de Licença por motivo de doença em pessoa da família, 
de acordo com o artigo 90 da Lei Complementar Municipal nº 021/2010 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Córrego Fundo, no período de 07 de fevereiro de 2018 a 08 de março de 2018.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de fevereiro de 2018.REGISTRE -SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Córrego 
Fundo, 09 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

PORTARIA Nº 028/2018 Dispõe sobre a exoneração de servidor público em cargo comissionado.A Prefeita de Córrego Fundo - 
MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE:Art. 1º - 
EXONERAR, Lisley Muriel de Faria portadora do RG nº MG-19.485.626, inscrita no CPF sob o nº 089.679.826-74, das funções 
do cargo em comissão de Supervisora de Departamento de Manutenção do Ensino, a partir do dia 14 de fevereiro de 2018. Art. 
2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Córrego Fundo, 14 
de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita.  

PORTARIA Nº 029/2018Dispõe sobre a nomeação de servidor público em cargo comissionado.A Prefeita de Córrego Fundo - 
MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE:Art. 1º - 
NOMEAR, Lisley Muriel de Faria portadora do RG nº MG-19.485.626, inscrita no CPF sob o nº 089.679.826-74, para exercer em 
comissão, as funções do cargo de Supervisora de Departamento de Compras, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, a 
partir do dia 14 de fevereiro de 2018. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.REGISTRE–SE, PUBLIQUE-
SE E CUMPRA-SE.Córrego Fundo, 14 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 010/2018 
Contratante: Município de Córrego Fundo Contratada:Vanessa Juares Leal Objeto:Constitui objeto do presente Contrato 
Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de Professora 

https://maps.google.com/?q=Rua+Joaquim+Gon%C3%A7alves+da+Fonseca,+493&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Joaquim+Gon%C3%A7alves+da+Fonseca,+493&entry=gmail&source=g
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PEB I, tendo em vista, a exoneração da servidora titular do cargo, Sonia Marcelina de Sá Souza e a necessidade da continuidade 
da prestação do serviço público.Valor: R$ 1.436,90 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa centavos) mensalmente. 
Integram o valor do Contrato os adicionais previstos abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Gratificação 
de incentivo a docência conforme art. 48 da Lei Complementar 018/10.Vigência:04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias, no 
período de 15 de fevereiro de 2.018 a 13 de julho de 2.018, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas. Córrego 
Fundo, 15 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita.  

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
011/2018Contratante:  Município de Córrego Fundo Contratada :Iria Talita do Couto Objeto: Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
Professora PEB I, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo, Rosana de Castro Guimarães, a qual se encontra 
nomeada em cargo comissionado e a necessidade da continuidade da prestação do serviço público.Valor: R$ 1.436,90 (um mil, 
quatrocentos e trinta e seis reais e noventa centavos) mensalmente. Integram o valor do Contrato os adicionais previstos abaixo: 
Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Gratificação de incentivo a docência conforme art. 48 da Lei 
Complementar 018/10.Vigência:04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias, no período de 15 de fevereiro de2.018 a 13 de julho 
de 2.018, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas. Córrego Fundo, 15 de fevereiro de 2018. Érica Maria Leão 
Costa Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 012/2018 
Contratante:  Município de Córrego Fundo Contratada: Thais Helen de Faria Objeto: Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
Professora PEB I, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo, Leila Aparecida Alves, a qual se encontra em 
Licença para tratar de interesses particulares e a necessidade da continuidade da prestação do serviço público.Valor: R$ 1.436,90 
(um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa centavos) mensalmente. Integram o valor do Contrato os adicionais previstos 
abaixo: Educação especial conforme alínea “c” do art. 91 da Lei Complementar 022/2010; Exigência curricular conforme Lei 
Complementar 053/14; Gratificação de incentivo a docência conforme art. 48 da Lei Complementar 018/10.Vigência:03 (três) 
meses e 01 (um) dia, no período de 15 de fevereiro de 2.018 a 16 de maio de 2.018, com uma jornada semanal de 25 (vinte e 
cinco) horas. Córrego Fundo, 15 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

  
Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
013/2018Contratante:  Município de Córrego Fundo Contratada:Valquíria Cristina de Faria Objeto:  Constitui objeto do 
presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na 
função de Professora PEB I, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo, Elaine Talita da Silva, a qual se encontra 
em licença maternidade e a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. Valor: R$ 1.436,90 (um mil, 
quatrocentos e trinta e seis reais e noventa centavos) mensalmente. Integram o valor do Contrato os adicionais previstos abaixo: 
Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Gratificação de incentivo a docência conforme art. 48 da Lei 
Complementar 018/10.Vigência:04 (quatro) meses, no período de 15 de fevereiro de 2.018 a 15 de junho de 2.018, com uma 
jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas. Córrego Fundo, 15 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
014/2018Contratante: Município de Córrego Fundo Contratada: Naiara Maria Leal Objeto: Constitui objeto do presente Contrato 
Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de Professora 
PEB I, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo, Elisangela Cristina da Silveira, a qual encontra-se nomeada 
em cargo comissionado e a necessidade da continuidade da prestação do serviço público.Valor: R$ 1.436,90 (um mil, 
quatrocentos e trinta e seis reais e noventa centavos) mensalmente. Integram o valor do Contrato os adicionais previstos abaixo: 
Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Gratificação de incentivo a docência conforme art. 48 da Lei 
Complementar 018/10.Vigência:04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias, no período de 15 de fevereiro de 2.018 a 13 de julhode 
2.018, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas. Córrego Fundo, 15 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa 
Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
016/2018Contratante: Município de Córrego Fundo Contratada :Ana Karine da Silveira Objeto: Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
Pedagoga, tendo em vista, a exoneração servidora titular do cargo, Vera Lucia Alves Costa, e a necessidade da continuidade da 
prestação do serviço público. Valor: R$ 2.068,91 (dois mil, sessenta e oito reais e noventa e um centavos) mensalmente. 
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Vigência:04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias, no período de 15 de fevereiro de 2.018 a 13 de julho de 2.018, com uma 
jornada semanal de 36 (trinta e seis) horas. Córrego Fundo, 15 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
017/2018Contratante: Município de Córrego Fundo Contratada: Jaqueline Diniz Oliveira Souki Objeto:  Constitui objeto do 
presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na 
função de Pedagoga, tendo em vista, a exoneração servidora titular do cargo, Maria de Lourdes Gomes Oliveira, e a necessidade 
da continuidade da prestação do serviço público. Valor: R$ 2.068,91 (dois mil, sessenta e oito reais e noventa e um centavos) 
mensalmente. Vigência:04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias, no período de 15 de fevereiro de 2.018 a 13 de julho de 2.018, 
com uma jornada semanal de 36 (trinta e seis) horas. Córrego Fundo, 15 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
018/2018Contratante:  Município de Córrego Fundo Contratada:Joice Roberta Guimaraes Objeto:  Constitui objeto do 
presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na 
função de Pedagoga, tendo em vista, a exoneração da servidora titular do cargo, Ana Celia Gianasi Silva, e a necessidade da 
continuidade da prestação do serviço público.Valor: R$ 2.068,91 (dois mil, sessenta e oito reais e noventa e um centavos) 
mensalmente.Vigência: 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias, no período de 15 de fevereiro de 2.018 a 13 de julho de 2.018, 
com uma jornada semanal de 36 (trinta e seis) horas. Córrego Fundo, 15 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita.  

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
019/2018Contratante:  Município de Córrego FundoContratada:Karla Aparecida dos Santos Objeto:  Constitui objeto do 
presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na 
função de Pedagoga, tendo em vista, a exoneração da servidora titular do cargo, Marina Elisabete Rosa Bastos Vaz, e a 
necessidade da continuidade da prestação do serviço público.Valor: R$ 2.068,91 (dois mil, sessenta e oito reais e noventa e um 
centavos) mensalmente.Vigência:04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias, no período de 15 de fevereiro de 2.018 a 13 de julho 
de 2.018, com uma jornada semanal de 36 (trinta e seis) horas. Córrego Fundo, 15 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa 
Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
020/2018Contratante:  Município de Córrego Fundo Contratada:Maira Monica Guimaraes Objeto: Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
Pedagoga, tendo em vista, a exoneração da servidora titular do cargo, Maria Madalena do Couto, e a necessidade da 
continuidade da prestação do serviço público. Valor: R$ 2.068,91 (dois mil, sessenta e oito reais e noventa e um centavos) 
mensalmente. Vigência:04 (quatro) mêses e 28 (vinte e oito) dias, no período de 15 de fevereiro de 2.018 a 13 de julho de 2.018, 
com uma jornada semanal de 36 (trinta e seis) horas. Córrego Fundo, 15 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

 Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
021/2018Contratante:  Município de Córrego FundoContratada:Paula Guimaraes RolindoObjeto: Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
Agente comunitário de saúde do Programa Saúde da Família.Valor: Como contraprestação pelo(s) serviço(s) prestado(s) o 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais) mensalmente. Integra o valor do 
Contrato o adicional de insalubridade em grau médio;Vigência: 01 (um) ano, no período de 15 de fevereiro de 2.018 a 14 de 
fevereiro de 2.019, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Córrego Fundo, 15 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão 
Costa Prefeita.  

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
022/2018Contratante: Município de Córrego FundoContratada: Daiane Cristina CostaObjeto: Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
Monitora de educação infantil, tendo em vista, o acréscimo de alunos matriculados atualmente e a necessidade da continuidade 
da prestação do serviço público.Valor: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) acrescidos da complementação do salário 
mínimo no valor de R$ 17,00 (dezessete reais) mensalmente. Integra o valor do Contrato a gratificação de atividade em creche 
conforme a Lei Municipal nº 628/2015.Vigência: 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no período de 19 de fevereiro de 
2.018 a 13 de julho de 2.018, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Córrego Fundo, 19 de fevereiro de 2018.Érica 
Maria Leão CostaPrefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
023/2018Contratante:  Município de Córrego Fundo Contratada: Leilane Lizandra Costa Objeto: Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
Monitora de educação infantil, tendo em vista, o acréscimo de alunos matriculados atualmente e a necessidade da continuidade 
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da prestação do serviço público. Valor: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) acrescidos da complementação do salário 
mínimo no valor de R$ 17,00 (dezessete reais) mensalmente. Integra o valor do Contrato a gratificação de atividade em creche 
conforme a Lei Municipal nº 628/2015.Vigência: 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no período de 19 de fevereiro de 
2.018 a 13 de julho de 2.018, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Córrego Fundo, 19 de fevereiro de 2018.Érica 
Maria Leão Costa Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
024/2018Contratante: Município de Córrego FundoContratada: Sirlane Aparecida de CastroObjeto: Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
Monitora de educação infantil, tendo em vista, o acréscimo de alunos matriculados atualmente e a necessidade da continuidade 
da prestação do serviço público.Valor: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) acrescidos da complementação do salário 
mínimo no valor de R$ 17,00 (dezessete reais) mensalmente. Integra o valor do Contrato a gratificação de atividade em creche 
conforme a Lei Municipal nº 628/2015.Vigência:04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no período de 19 de fevereiro de 
2.018 a 13 de julho de 2.018, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Córrego Fundo, 19 de fevereiro de 2018.Érica 
Maria Leão Costa Prefeita. 

 Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
025/2018Contratante: Município de Córrego FundoContratada:Yara Cristina Silva Objeto: Constitui objeto do presente Contrato 
Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de Monitora 
de aluno, tendo em vista, a necessidade da continuidade da prestação do serviço público.Valor: R$ 937,00 (novecentos e trinta e 
sete reais) acrescidos da complementação do salário mínimo no valor de R$ 17,00 (dezessete reais) mensalmente.Vigência:04 
(quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no período de 19 de fevereiro de 2.018 a 13 de julho de 2.018, com uma jornada semanal 
de 40 (quarenta) horas. Córrego Fundo, 19 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 026/2018 
Contratante:  Município de Córrego FundoContratada: Viviane Alves de Faria Objeto: Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
Monitora de aluno, tendo em vista, a necessidade da continuidade da prestação do serviço público.Valor:R$ 937,00 (novecentos 
e trinta e sete reais) acrescidos da complementação do salário mínimo no valor de R$ 17,00 (dezessete reais) 
mensalmente.Vigência:04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no período de 19 de fevereiro de 2.018 a 13 de julho de 2.018, 
com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Córrego Fundo, 19 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
028/2018Contratante:  Município de Córrego Fundo Contratada: Sueli da Silva Cravo Objeto:  Constitui objeto do 
presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na 
função de Professora PEB I, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo, Carla de Faria Alves, em virtude de 
férias regulamentares .Valor :R$ 1.436,90 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa centavos). Integram o valor do 
Contrato os adicionais previstos abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Gratificação de incentivo a 
docência conforme art. 48 da Lei Complementar 018/10.Vigência: 30 (trinta) dias, no período de 19 de fevereiro de 2.018 a 
20 de março de 2.018, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas. Córrego Fundo, 19 de fevereiro de 2018.Érica 
Maria Leão Costa Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
029/2018Contratante:  Município de Córrego FundoContratado: Dimas Joelcio Leal Objeto: Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pelo CONTRATADO, na função de 
Motorista, tendo em vista, o afastamento do servidor titular do cargo, Geraldo Roberto da Costa, em virtude de nomeação em 
cargo comissionado e a necessidade da continuidade da prestação do serviço público.Valor:  R$ 1.187,57 (um mil, 
cento e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) mensalmente. Vigência: 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) 
dias, no período de 19 de fevereiro de 2.018 a 13 de julho de 2.018, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Córrego 
Fundo, 19 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
030/2018Contratante:  Município de Córrego Fundo Contratado: Sidiney Francisco Gonçalves Martins Objeto: Constitui 
objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pelo 
CONTRATADO, na função de Motorista, tendo em vista, o acréscimo de linha do transporte escolar e a necessidade da 
continuidade da prestação do serviço público.Valor:  R$ 1.187,57 (um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e 
sete centavos) mensalmente.Vigência:04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no período de 19 de fevereiro de 2.018 a 13 
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de julho de 2.018, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Córrego Fundo, 19 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão 
Costa Prefeita.  

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços deExcepcional Interesse Público nº 
015/2018Contratante: Município de Córrego FundoContratada: Priscila Lopes Silveira Objeto: Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
Professora PEB II, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo, Ana Maria de Castro Gomes, a qual se encontra 
em ajustamento funcional e a necessidade da continuidade da prestação do serviço público.Valor: R$ 1.298,37 (um mil, duzentos 
e noventa e oito reais e trinta e sete centavos) mensalmente. Integram o valor do Contrato os adicionais previstos abaixo: 
Educação especial conforme alínea “c” do art. 91 da Lei Complementar 022/2010 (referente a 7 aulas semanais); Gratificação 
de incentivo a docência conforme art. 48 da Lei Complementar 018/10.Vigência:04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias, no 
período de 15 de fevereiro de 2.018 a 13 de julho de 2.018, com uma jornada semanal de 22h30min (vinte e duas horas  e trinta 
minutos). Córrego Fundo, 15 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
027/2018Contratante: Município de Córrego FundoContratada:Leila Elias da Silva  Objeto:  Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
Professora PEB I, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo, Quese da Costa Silva, em virtude de licença 
prêmio.Valor:R$ 1.436,90 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa centavos). Integram o valor do Contrato os 
adicionais previstos abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Gratificação de incentivo a docência 
conforme art. 48 da Lei Complementar 018/10.Vigência: 30 (trinta) dias, no período de 19 de fevereiro de 2.018 a 20 de 
março de 2.018, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas. Córrego Fundo, 19 de fevereiro de 2018.Érica Maria 
Leão Costa Prefeita. 

EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Designação FEVEREIRO/2018 De acordo com a Resolução SEME nº 01/2017 1 - 
DA DATA E HORÁRIO DA DESIGNAÇÃO 

DIA HORÁRIO LOCAL DE DESIGNAÇÃO 

21/02/18 Monitor de aluno 16:00 Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Córrego Fundo 

2 - DO QUADRO DE VAGAS  2. 1– Monitor de alunos 

Instituição Vagas Período 

CEMEI Sol Nascente 2 Fevereiro/Julho 

 

3 – DISPOSIÇÕES GERAIS  3.1 – A apresentação dos documentos comprobatórios deverá ser feita no ato da designação. 3.2 
– Nº de Vagas sujeito à alteração. Córrego Fundo, 20 de fevereiro de 2018. Márcia Geralda da Silveira Ribeiro Secretária 
Municipal de Educação. 

SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG torna público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará Processo Licitatório Nº 027/2018, Pregão Presencial Nº 001/2018, TIPO: menor preço por item. OBJETO: Registro 
de preços para a futura e eventual aquisição de combustíveis (gasolina e óleo diesel comum) para abastecimento dos veículos 
da frota do SAAE e para manutenção de equipamentos (roçadeiras e gerador) de utilização do SAAE. A abertura da sessão será 
às 12:30 hs do dia 12/03/2017. LOCAL: Praça Vigário João Ivo, 62, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor de licitações. 
Demais informações por escrito através do e-mail: pregoessaaecf@gmail.com, no sítio eletrônico www.saaecorregofundo.com.br 
ou por telefone pelo 037-3322-9612, dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, Edirvar ou Roberto. 

 

mailto:pregoessaaecf@gmail.com
http://www.saaecorregofundo.com.br/


 
Córrego Fundo, 21 de fevereiro de 2018 - EDIÇÃO: 048 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Página 6 de 6 

 

 


		2018-02-21T15:40:39-0300
	ANA CRISTINA LEAO CARVALHO:05243899690




