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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro 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 039/2018, que visa a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos 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, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de convocação. Mostrou interesse 
em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento, por meio da apresentação do envelope 01 
(Credenciamento), no horário indicado, a seguinte empresa: NAVE DO SOM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ nº 09.199.680/0001-99, com sede administrativa à Rua José Alves Barbosa, nº 56, Bairro Bela 
Vista, na cidade de Formiga/MG, CEP: 35570-000. Neste ato, representada por Abalém José da Costa, pessoa física inscrita 
no CPF nº 389.372.636-53, residente e domiciliado à Rua José Alves Barbosa, nº 56, Bairro Bela Vista, na cidade de 
Formiga/MG, CEP: 35570-000. Sendo o telefone da empresa (37) 3322-1787 / 9 9988-1788 e e-mail: 
navedosom@navedosom.com.br. Registra-se que a licitante: NAVE DO SOM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 
comprovou a qualidade de ME/EPP nesta fase, e, portanto, usufruirá dos benefícios da Lei Complementar 123/06. 
Terminado o credenciamento foram recebidos os envelopes 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida, passou-
se à abertura do envelope 02 referente à Proposta Comercial, contendo proposta apenas para o Lote 01 (Locação de 
Estrutura de Engenharia – Empresas especializadas em engenharia – Emissão de ART). A pregoeira declarou frustrados 
os lotes 02 e 03 e passou-se para a análise da proposta da licitante. Após análise, verificou-se que a licitante atendeu às 
exigências estipuladas no edital.  Ato contínuo, iniciou-se a etapa de cadastramento das propostas escritas e, 
posteriormente, a etapa de lances verbais. Encerrada a fase de lances verbais, verificou-se que a licitante NAVE DO SOM 
PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA foi declarada vencedora prévia para o Lote 01, conforme descrição no relatório 
denominado “Mapa de Apuração”, composto de 04 (quatro) páginas anexas, que integram a presente ata. Em análise ao 
último lance/preço apresentado e o termo de referência, constatou-se que o último lance apresentado na sessão, para cada 
item, encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preço 
(percentual de desconto), atendendo ao exigido para o certame. Em seguida, passou-se à abertura do envelope 03 
(habilitação) e, após minuciosa análise da documentação, constatou-se que os documentos apresentados pela licitante 
NAVE DO SOM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA estava em pleno acordo com o Edital, e, portanto, foi declarada 
habilitada. Observa-se que a autenticidade das certidões digitais será conferida imediatamente após o encerramento da 
sessão. Diante disto e, nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, considerando a renúncia expressa da licitante sobre a 
intenção de recorrer da decisão, a Pregoeira delibera por adjudicar o objeto à licitante vencedora como expresso nesta ata, 
de acordo com o relatório “Mapa de Apuração” anexo. Pautando-se pelo princípio da celeridade, a licitantes será intimada 
de quaisquer decisões pelo telefone supra fornecido pelo próprio representante 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. Aline Patrícia da Silveira Leal Pregoeira Aureci Cristina de Faria Borges Membro Kellen Kariny e Silva 
Membro (férias) Juliana Costa Khouri Membro LICITANTES PRESENTES NAVE DO SOM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS 
LTDA CNPJ: 09.199.680/0001-99 Abalém José da Costa CPF: 389.372.636-53 
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INTIMAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0135/2017 TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2017 MUNICÍPIO DE 
CÓRREGO FUNDO/MG, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.614.862/0001-
77, com endereço na Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493, centro, CEP 35.578-000, neste ato representado por sua 
Prefeita, a Dra. ÉRICA MARIA LEÃO COSTA, vem INTIMAR, nos termos do §1º, da Lei 8.666/1993, a empresa FAZENDA 
COMUNICACAO & MARKETING EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 08.628.776/0001-62, com 
sede na Rua Sergipe, nº 1053, Bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-174, por meio de seu representante legal, 
o Sr. THALES ALVES DA SILVA, portador do RG MG-9.120.900, inscrito no CPF 050.058.026-06, para, querendo, 
apresente defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis sobre a decisão municipal de aplicar a penalidade de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração de Córrego Fundo/MG, pelo prazo 
de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 86, III, da Lei 8.666/1993, por descumprimento de cláusulas contratuais (2.11 e 2.14 
do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2017) pela CONTRATADA, assumida no Processo Administrativo nº 0135/2017, 
Tomada de Preços 001/2017. Córrego Fundo, 19 de setembro de 2018. ÉRICA MARIA LEÃO COSTA Prefeita 
__________________________________________________________________________________________________ 

SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO-MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
012/2018 referente ao Processo Licitatório nº 0104/2018, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 007/2018, 
Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de material de construção para manutenção do sistema de 
abastecimento de água e esgoto, manutenção do prédio SAAE, manutenção do Centro de Tratamento de Água, Estação de 
Tratamento de Esgoto.  Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitante vencedora: Casa 
Córrego Fundo Ltda EPP. Valor unitário: conforme mapa de apuração.  Valor total: R$ 98.931,00 (conforme tabela anexa).  
Prazo de vigência: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. Publique-se. 
Córrego fundo, 18 de setembro de 2018. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE 
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