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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho 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 095/2018 para o ato da Sessão do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 028/2018, que visa à contratação de serviços de um instrutor de fanfarra para treinamento dos alunos da 
rede de ensino do município de Córrego Fundo/MG que se apresentarão no Desfile Cívico em decorrência das Festividades 
do 23º Aniversário da Cidade, conforme especificações contidas no Termo de Referência do Edital de convocação. 
Considerando que não compareceram, no horário preestabelecido, licitantes interessadas em participar do certame regido 
pelo Edital do Pregão Presencial nº 028/2018, embora tenha sido publicado na forma legal, a Pregoeira declarou Licitação 
Deserta. Visando cumprir o princípio da publicidade, cópia desta ata será publicada no diário oficial eletrônico do Município 
de Córrego Fundo, bem como será disponibilizada a todos que a solicitarem. Em nada mais havendo a tratar, a Pregoeira 
encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Aline Patrícia da 
Silveira Leal Pregoeira EQUIPE DE APOIO Aureci Cristina de Faria Borges Kellen Kariny e Silva Juliana Costa Khouri 
__________________________________________________________________________________________________ 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2018. Processo Licitatório n°. 319/2018, modalidade pregão 

presencial no registro de preços nº. 025/2018. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e 

acessórios e/ou componentes genuínos e/ou originais de fábrica da marca do veículo, para suprir a demanda de manutenção 

dos veículos e máquinas da frota municipal de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo/MG. 

CONTRATADA: Total Tratores do Brasil EIRELI. VALOR UNITÁRIO (DESCONTO): conforme tabela abaixo. VIGÊNCIA: a 

partir de 10/08/2018 até 09/08/2019. Córrego Fundo, 10 de agosto de 2018. Aline Patrícia da Silveira Leal. Pregoeira. 
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