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COMPRAS E LICITAÇÕES 

EXTRATO DE CONTRATO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 180/2018.MODALIDADE: Pregão Presencial nº 
15/2018.OBJETO: Contratação de Serviços de Um de Educador físico para exercer atividades de facilitador social no intuito 
de atender a demanda dos usuários do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do CRAS no Município 
de Córrego Fundo/MG.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ sob o número 16.725.962/0001-48 com sede administrativa na Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 493, 
Centro, Córrego Fundo/MG, neste ato representado pela Prefeita, Érica Maria Leão Costa.CONTRATADA: CAMILA MARA 
DO COUTO 11747693600, inscrita no CNPJ sob o número 26.874.659/0001-60, com sede na Rua Luiz Candido de Faria, 
nº360, Centro, Córrego Fundo/MG, neste ato representada por CAMILA MARA DO COUTO, inscrita no CPF de nº 
117.476.936-00, residente e domiciliada Rua José Luiz de Faria Primo, nº174, bairro Imaculado Coração de Maria, na cidade 
de Córrego Fundo/MG.A Contratante pagará à Contratada o valor global de R$10.668,00 (dez mil seiscentos e sessenta e 
oito reais), no qual já estão inclusos todos os tributos e encargos sociais, bem como, quaisquer outros ônus que porventura 
possam recair sobre a execução do objeto do presente contrato. O valor mensal é de R$889,00 (oitocentos e oitenta e nove 
reais) referente a prestação de serviços por um período de 20 (vinte) horas semanais. CÓRREGO FUNDO, 10 de abril de 
2018. Maiza Maria Guimarães, Pregoeira. 

__________________________________________________________________________________________________ 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 
12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio devidamente constituída 
pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria nº 202/2017, alterada pela Portaria nº 272/2017, para o ato da sessão do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 015/2018, cujo objeto visa a Contratação de Serviços de Um de Educador físico para exercer atividades 
de facilitador social no intuito de atender a demanda dos usuários do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos) do CRAS no Município de Córrego Fundo/MG, conforme especificações contidas em edital e seus anexos. 
Mostraram interesse em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento, por meio da apresentação 
do envelope 01 (Credenciamento), no horário indicado, as seguintes pessoas físicas e jurídica: CAMILA MARA DO COUTO 
11747693600, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 26.874.659/0001-60, com sede administrativa à Rua Luiz Cândido de 
Faria, nº 360, Bairro Centro, em Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Neste ato, representada por Camila Mara do Couto, 
pessoa física inscrita no CPF nº 117.476.936-00, residente e domiciliada à Rua José Luiz de Faria Primo, nº174, bairro 
Imaculado Coração de Maria, na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Sendo o telefone da empresa (37) 9 9942-
4371 e e-mail: camilacoutoedf@gmail.com. JORDANIA DA CUNHA, pessoa física inscrita no CPF nº090.231.236-70, 
residente e domiciliada à Rodovia LMG-830, nº 44, Bairro São Geraldo, na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. 
A licitante representou a si própria e estabeleceu como telefone de contato (37) 99917-4096 e e-mail: 
cunha.jordania@yahoo.com.br. NATÁLIA CRISTINA GONÇALVES, pessoa física inscrita no CPF nº088510656-32, 
residente e domiciliada à Rua Equador, nº 99 A, Bairro Rosário, em Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Neste ato, 
representada por Jonathan Pedrosa Silva, pessoa física inscrita no CPF nº 014.636.336-103, residente e domiciliado à Rua 
Equador, nº 99 A, Bairro Rosário, em Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Sendo o telefone de contato (37) 9 9999-3085 
e e-mail: nat-cg@hotmail.com. A licitante CAMILA MARA DO COUTO 11747693600 comprovou a qualidade de ME/EPP 
nesta fase, e, portanto, usufruirá, dos benefícios da Lei Complementar 123/06. Terminado o credenciamento foi recebido o 
envelope 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente à Proposta 
Comercial. Após análise verificou-se que as licitantes CAMILA MARA DO COUTO 11747693600, JORDANIA DA CUNHA e 
NATÁLIA CRISTINA GONÇALVES atenderam a todas as exigências do edital. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances 
verbais. Após esta etapa os lances apresentados foram conforme relatório denominado “Mapa de Apuração” composto de 
02 (duas) páginas anexas, que fazem parte integrante desta ata. Em análise do último lance/preço apresentado e o termo 
de referência, constatou-se que o último lance apresentado na sessão para o item encontra-se dentro do preço que vem 
sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preço definido para esta licitação, sendo a licitante: 



 
Córrego Fundo, 10 de abril de 2018 - EDIÇÃO: 076 – ANO I – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Página 2 de 2 

 
 

 

CAMILA MARA DO COUTO 11747693600 declarada previamente vencedoras do certame. Em seguida passou-se à 
abertura do envelope 03 (habilitação) e, após minuciosa análise da documentação, constatou-se que a documentação 
apresentada pela licitante: CAMILA MARA DO COUTO 11747693600 estava em pleno acordo com o Edital, portanto, foi 
declarada habilitada. Ressalta-se que a autenticidade das certidões online será conferida imediatamente após o 
encerramento da sessão. Visando cumprir a publicidade, cópia desta ata será publicada no quadro de avisos da Prefeitura, 
bem como será disponibilizada a todos que a solicitarem. Diante disto e, nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, 
considerando a renúncia expressa dos licitantes, sobre a intenção de recorrer da decisão, a Pregoeira delibera por adjudicar 
o objeto a esta licitante, de acordo com o relatório “Mapa de Apuração” anexo. Pautando-se pelo princípio da celeridade, os 
licitantes serão intimados de quaisquer decisões pelos e-mails supra fornecidos pelos próprios representantes na sessão 
de licitação. Em nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e 
aprovada será assinada por quem de direito. Maiza Maria Guimarães Pregoeira EQUIPE DE APOIO Aureci Cristina de Faria 
Borges Juliana Costa Khouri Romário José da Costa Israel Garcia de Sousa REPRESENTANTES DAS LICITANTES 
PRESENTES CAMILA MARA DO COUTO 11747693600 CNPJ nº 26.874.659/0001-60 Camila Mara do Couto CPF nº 
117.476.936-00 JORDANIA DA CUNHA CPF nº090.231.236-70 NATÁLIA CRISTINA GONÇALVES CPF nº088510656-32 
Jonathan Pedrosa Silva CPF nº 014.636.336-103. 
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