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COMPRAS E LICITAÇÕES 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO RATIFICAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO nº 0439/2018. MODALIDADE: 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 007/2018. Ratifico nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o ato de Declaração de 
“Inexigibilidade”, exarado neste feito, caracterizada pelo art. 26, da citada Lei, procedimento administrativo instaurado 
Prestação de serviços bancários para recebimento de guias de tributos e demais receitas públicas municipais, através de 
DAM – Demonstrativo de Arrecadação Municipal, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências e/ou 
correspondentes, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, por enquadrar-se nos termos do 
art. 25, Caput da Lei Federal n.º 8.666/93. Valor total estimado: R$18.760,00. Córrego Fundo/MG, 04 de setembro de 2018. 
Érica Maria Leão Costa – Prefeita. 

___________________________________________________________________________________________________ 

EXTRATO DO EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 441/2018. Processo 
Licitatório n°. 441/2018. Pregão Presencial nº. 039/2018. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de estrutura para a 
festividade “Festa do Carro de Boi” a realizar-se no dia 22/09/2018 na Comunidade de Falhas, Município de Córrego Fundo/MG. Sessão 
às 12hs30min do dia 19/09/18. Local: Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 493, Córrego Fundo/MG.  Informações e editais: site 
www.corregofundo.mg.gov.br, pregoescorregofundo@gmail.com ou pelo telefone (37) 3322-9202. Córrego Fundo/MG, 04 de setembro 
de 2018. Aline Patrícia da Silveira Leal - Pregoeira Municipal. Aline Patrícia da Silveira Leal Pregoeira 
___________________________________________________________________________________________________ 

SAAE 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS N° 
01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 101/2018 DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO 
FUNDO - MG. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo - MG, por meio da sua Comissão Permanente de 
Licitação, comunica: 1-Fica prorrogado até o dia 04/10/2018 o prazo para inscrição e envio de documentos previstos no 
Edital Nº 01/2018, referente ao credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de 
recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais, através de BDA, em padrão FEBRABAN, por intermédio de 
suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, publicado no Diário Oficial do 
Município do dia 16/08/2018. 2- A CREDENCIANTE manterá em vigor este credenciamento pelo prazo de 60 (sessenta) 
meses, visando a adesão de novos interessados a compor o rol de credenciados, observadas as condições previstas no 
certame. Ao término do período informado acima para inscrição e envio de documentos, a (s) nova (s) data (s) para análise 
documental, durante a vigência deste Edital, será (ão) divulgada (s) mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Córrego Fundo - DOEM/CF e na internet, no endereço eletrônico www.saaecorregofundo.com.br, conforme 
necessidade da Autarquia Municipal. 3- Os novos credenciados poderão executar os serviços somente pelo prazo 
remanescente do credenciamento, prazo este contado a partir da assinatura do contrato. Córrego Fundo, 04 de setembro 
de 2018. Olavo Roberto Pinto- Diretor do SAAE. Sebastião Ricardo Leal- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.  
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