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COMPRAS E LICITAÇÕES 

Extrato do 1º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 030/2017 Processo Licitatório nº. 462/2017 – Pregão nº. 042/2017.Objeto: 
Prestação de Serviços Médicos para atendimento da demanda da Unidade de Pronto Atendimento do Município de Córrego 
Fundo/MG. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO – MG Contratada: Medeiros & Fontoura Clínica 
de Saúde LTDA Valor mensal:  

Lote 01 – Serviços Médicos 

Item Descrição Unid. Quant. V. Unit. - Teto V. total - Teto 

01 Plantões Médicos 24 horas, compreendendo as 
seguintes funções: plantão 24 horas para atendimento de 
urgência e emergência a todos que procuram a entidade, 
não podendo se ausentar de maneira nenhuma, sendo 
responsável pelo plantão até a chegada do próximo na 
escala de serviços e demais atribuições atinentes e 
relacionadas. 

Unid. / 
Plantões  

365 R$1.606,54 R$586.389,48 

02 Serviços Médicos de Direção Clínica, compreendendo as 
seguintes funções: dirigir, coordenar e orientar o corpo 
clínico; elaborar e se fazer cumprir a escala de plantões 
24 horas; supervisionar a execução das atividades de 
assistência médica; promover e exigir o exercício ético da 
medicina; zelar pela fiel observância do código de ética 
da medicina; observar as resoluções da CFM e do 
CRM/MG diretamente relacionadas à vida do corpo 
clínico da instituição e demais atribuições atinentes e 
relacionadas. 

Mês 12 R$2.551,4238 R$30.617,09 

03 Serviços Médicos Especializados de Cirurgião para 
procedimentos de pequenas cirurgias compreendendo as 
seguintes funções: atender o paciente já encaminhado 
das unidades de saúde pelos médicos e realizar o 
procedimento a nível ambulatorial e demais atribuições 
atinentes e relacionadas. 

Unid 225 R$127,7412 R$28.741,77 

Valor Total Estimado – Lote Único R$645.748,34 

Publique – se. Córrego Fundo, 05 de junho de 2018. Érica Maria Leão Costa Prefeita Municipal. 

__________________________________________________________________________________________________ 

DECISÃO ADMINISTRATIVA Processo Licitatório n° 0230/2018 Pregão Presencial nº 018/2018 Objeto: Registro de Preços 
para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Papelaria para uso das Secretarias de Políticas Sociais, Educação, Saúde, 
Esporte e Cultura, Gabinete, Fazenda e Obras do Município de Córrego Fundo/MG.Considerando que foi emitida nova 
convocação para apresentação de amostras nos termos da Decisão Administrativa datada de 18 de maio de 
2018;Considerando que o prazo para recebimento da amostra do item “Tesoura multiuso” pela licitante Papelaria Áurea 
LTDA fora suspenso em virtude da greve dos caminhoneiros que comprometeu a entrega de correspondências pelos 
Correios, sendo entregue nessa sede no dia 05 de junho de 2018.Considerando que foram apresentadas as seguintes 
amostras pelas respectivas licitantes vencedoras: 

ITEM (CONFORME EDITAL) DESCRIÇÃO MARCA 
LICITANTE SEGUNDO 

CLASSIFICADO 

50 Tesoura multiuso ergonômica, com pontas, 07 
½’’- com 19 cm, em inox com cabo de borracha 

Leonora Papelaria Áurea LTDA 
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na cor preta. 1ª linha. Em embalagem original do 
fabricante. 

72 

Pasta suspensa, feita em papel cartão 
marmorizado e plastificado, com haste de metal, 
gramatura 305 g/m², contendo em cada pasta 01 
visor, 01 etiqueta, 01 grampo plástico e duas 
hastes metálicas. Dimensões: 361 x 240 mm. 
Embalagem com 25 unidades. 

Polycart 
Amelina Aparecida de 

Faria 0708667456 

44 

Placa de emborrachado EVA estampado: com 
medida de 40cm x 60cm x 02mm, com mínimo 15 
opções de estampas diferentes, em embalagem 
original do fabricante. 

Make 
Flex 

Loja do Aendes LTDA-
ME 

51 
Fita corretiva 12 metrosx4,2mm com mecanismo 
interno que não trava, com certificado do 
INMETRO 

Mercur 
Amelina Aparecida de 

Faria 0708667456 

03 
Caderno pequeno: com pauta – 140mm x 
200mm, com 96 folhas, 100% brancas, linha A 

Maxima 
Loja do Aendes LTDA-

ME 

 

Considerando que a licitante vencedora Arte Minas Comércio EIRELI não apresentou amostra para o item “Pistola de cola 
quente pequena”;Considerando que nos termos do edital as amostras foram analisadas pelo Município, através de servidor 
designado, por critérios objetivos;Considerando o relatório de Avaliação das amostras apresentado em 25 de maio de 
2018 e em 05 de junho de 2018, pela Secretaria Municipal de Educação, em anexo;Decide por desclassificar a proposta 
da licitante Arte Minas Comércio EIRELI para o item “Pistola de cola quente pequena”, por não ter apresentado a amostra, 
contrariando o exigido no edital convocatório;Decide por desclassificar a proposta da licitante Amelina Aparecida de Faria 
0708667456 no item “Pasta suspensa”, tendo em vista que a amostra comprovou que o produto apresentado na proposta 
de preço deste licitante não atende às especificações técnicas do edital;Decide por classificar as demais propostas das 
licitantes vencedoras para os respectivos itens, conforme relatório da Secretaria Municipal de Educação em anexo;Decide 
por convocar os terceiros colocados, conforme abaixo, para apresentação de amostra, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 
(CINCO) DIAS ÚTEIS, nos termos do Art. 4º, inciso XVI, da Lei Federal 10.520/2002; 

ITEM (CONFORME EDITAL) DESCRIÇÃO MARCA 
LICITANTE SEGUNDO 

CLASSIFICADO 

47 

Pistola de cola quente, pequena com no mínimo 
15 Walts, Blister e aprovação do INMETRO. 
Ponta com isolante térmico, secagem em 60 
segundos, com apoio metálico. Ideal para papel, 
plástico, madeira, cerâmica. Linha A. 

Classe Papelaria Áurea LTDA 

72 

Pasta suspensa, feita em papel cartão 
marmorizado e plastificado, com haste de metal, 
gramatura 305 g/m², contendo em cada pasta 01 
visor, 01 etiqueta, 01 grampo plástico e duas 
hastes metálicas. Dimensões: 361 x 240 mm. 
Embalagem com 25 unidades. 

Timpel Papelaria Áurea LTDA 

Decide por conceder à Licitante Papelaria Áurea LTDA o prazo máximo de 60 dias para retirada da amostra do produto 
“Tesoura multiuso” na sede do Município, sob risco de destinação;Decide por fim, privilegiando o princípio da celeridade e 
eficiência aplicados à Administração Pública, em especial nos atos relacionados às licitações na modalidade Pregão, 
comunicar os licitantes pelos endereços eletrônicos fornecidos na sessão pública desta licitação, bem como, publicar esta 
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decisão no diário eletrônico online;Dê-se conhecimento desta decisão a todos os interessados, prosseguindo-se nos 
termos ulteriores da licitação em curso. Córrego Fundo/MG, 05 de junho de 2018.Aline Patrícia da Silveira Leal Pregoeira 
Municipal 

__________________________________________________________________________________________________ 
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