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COMPRAS E LICITAÇÕES 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Nº 0121/2018. MODALIDADE: Pregão 

Presencial Nº 0013/2018. Objeto: a aquisição de material didático para uso da Secretaria de Educação em atendimento a 

demanda dos alunos do Município de Córrego Fundo/MG.Considerando que a licitação está publicada com sessão prevista 

para o dia 09/04/2018 às 12:30 hs;Considerando que houve alteração no objeto primário, em relação as quantidades e 

especificações solicitadas.Considerando que pelas alterações é necessário realização de novas pesquisas de mercado, fator 

que influencia diretamente na proposta comercial.Considerando que não haverá tempo hábil para tal estudo, para retificação 

do objeto licitado; O MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG resolve suspender a sessão da licitação que está prevista para 

às 12h30min do dia 09 de abril de 2018. Em razão da complexidade dos assuntos a serem estudados, a suspensão será sine 

die.Sanadas todas as questões a nova data será republicada nos mesmos veículos de comunicação anteriormente divulgados 

este edital e o prazo será recontado nos termos do Art. 21, §4º da Lei 8.666/93Maiores informações pelo telefone (37) 3322-

9202 ou pelo email pregoescorregofundo@gmail.com. Córrego Fundo 03 de abril de 2018. Maiza Maria Guimarães.Pregoeira. 

____________________________________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDOSUSPENSÃO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO SINE DIE MUNICÍPIO DE 

CÓRREGO FUNDO/MG. Pregão Presencial nº 013/2017. Procedimento Licitatório nº 0121/2018. Sessão Oficial prevista para 

dia 09/04/2018 às 12h30min está suspensa sine die. Objeto: Processo Licitatório para a aquisição de material didático para uso 

da Secretaria de Educação em atendimento a demanda dos alunos do Município de Córrego Fundo/MG. Sanadas todas as 

questões a nova data será republicada nos mesmos veículos de comunicação anteriormente divulgados este edital e o prazo 

será recontado nos termos do Art. 21, §4º da Lei 8.666/93. Informações pelo telefone (37) 3322-9202. Córrego Fundo/MG, 03 

de abril de 2018. Maiza Maria Guimarães. 

____________________________________________________________________________________________________ 

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 051/2015, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 511/2015, PREGÃO PRESENCIAL 

047/2015 Objeto: Prestação de serviços de publicação de atos oficiais (extratos de editais, avisos, leis, portarias, decretos, 

atos pertinentes a licitações e demais atos oficiais), no âmbito da administração municipal em jornal oficial da união e em 

jornais de grande circulação no Estado. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO Contratada: W & M 

PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 01.527.405/0001-45Vigência: O prazo da vigência contratual fica prorrogado a 

partir de 01 de abril de 2018 e término 30 de junho de 2018.Publique – se Córrego Fundo, 29 de março de 2018.Érica Maria 

Leão Costa Prefeita. 
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