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COMPRAS E LICITAÇÕES 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO (Lei Federal nº 10.520/02, Art. 4º, XXI) PROCESSO Nº: 0443/2018 MODALIDADE: Pregão 
Presencial PREGÃO PRESENCIAL: nº 040/2018 Tendo sido recebidas as propostas ajustadas, nos termos da subcláusula 
7.5, a Prefeita do Município de Córrego Fundo-MG, no uso de suas atribuições, nos exatos termos do artigo 4º, inciso XXI, 
da Lei nº 10.520/02, ADJUDICA o Processo Licitatório nº 0443/2018, modalidade Pregão Presencial 040/2018, cujo objeto 
é o 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, itens e vencedores respectivos, abaixo relacionados. 

LOTE 
CÓDIGO DO 
PRODUTO 

MONTADORA LICITANTE VECEDORA 
PORCENTAGEM DE DESCONTO 

SOBRE A TABELA DA 
MONTADORA 

06 22651 HONDA (MOTO) 
A.M.P. Comércio e 
Distribuidora LTDA 

20% 

09 22654 RANDON 
Ana Paula Tratores e 

Peças Automotivas EIRELI 
32% 

11 22656 RENAULT 
Total Locações do Brasil 

EIRELI-ME 
27% 

14 22659 MASSEY FERGUSON 
Ana Paula Tratores e 

Peças Automotivas EIRELI 
32% 

19 22664 LIUGONG 
A.M.P. Comércio e 
Distribuidora LTDA 

80% 

Córrego Fundo (MG), 25 de outubro de 2018. Érica Maria Leão Costa Prefeita 
__________________________________________________________________________________________________ 

DECISÃO ADMINISTRATIVA Processo Licitatório n° 0443/2018 Pregão Presencial nº 040/2018 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. 
Considerando que o licitante detentor do menor preço (maior desconto percentual) deverá encaminhar ao (a) Pregoeiro (a) 
uma Proposta Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL (percentual de desconto), no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 
excluído o dia da sessão, sob pena de desclassificação. Considerando que os licitantes foram devidamente advertidos de 
todas as exigências na sessão da licitação, inclusive tais exigências constam do Edital Convocatório; Considerando que os 
licitantes apresentaram as propostas ajustadas; Considerando que a licitação se pauta em diversos princípios, dentre eles 
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. As regras e exigências estabelecidas no certame, devem ser 
cumpridas, em seus exatos termos. Tal princípio vincula não só o licitante, como também a Administração Pública. 
Considerando que a Administração Pública deve observar os princípios previstos na CF em especial, o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório1 que proíbe à Administração Pública ao descumprimento das normas contidas no 
edital. Considerando que sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz 
lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame. Considerando a supremacia 
do interesse público sobre o interesse privado2; Considerando a Adjudicação do objeto aos licitantes vencedores; Decide, 
nos termos dos itens 7.7 do instrumento convocatório, convocar as licitantes adjudicatárias, para apresentarem: a) Tabela 
de preços oficial do fabricante/montadora para cada lote vencedor, vigente no mercado com os preços sugeridos ao 

                                                           
1 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 294: aquele que impõe à Administração 
Pública direta e indireta a seus agentes a persuasão do bem comum, por meio do exercício de suas competências de 
forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando 
pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira 
a evitar-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social. Note-se que não se trata da consagração da tecnocracia, 
muito pelo contrário, o princípio da eficiência dirige-se para a razão e fim maior do Estado, a prestação dos serviços 
essenciais à população, visando à adoção de todos os meios legais e morais possíveis para a satisfação do bem comum.” 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a personalização do Direito administrativo. Op. cit., p. 124: “(...) 

o conceito de interesse público não se constrói a partir da impossibilidade técnica de os particulares satisfazerem 

determinados interesses individuais, mas pela afirmação da impossibilidade ética de deixar de atendê-los”. 
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público, acompanhada de documento que comprove sua autenticidade; b) Catálogo de Peças em CD ROM e/ou outra mídia 
que possa ser instalada em máquina da Administração Municipal de Córrego Fundo/MG; Decide convocar as licitantes 
adjudicatárias sobre a obrigatoriedade da apresentação de tabela de preços oficial do fabricante/montadora com respectivo 
documento que comprove sua autenticidade e o catálogo para cada lote, até o dia 30-10-2018 às 13:00h; Decide realizar 
sessão pública dia 30-10-2018 às 13:00hs para análise das tabelas de preços oficial do fabricante/montadora e catálogo 
apresentado pelas empresas adjudicatárias, caso em que convoca todos os licitantes e demais interessados para 
comparecimento; 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 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, 25 de outubro de 2018. Aline Patrícia da Silveira Leal Pregoeira Municipal 
__________________________________________________________________________________________________ 

Processo Licitatório n°. 279/2018. Pregão Presencial nº. 024/2018. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de uma Balança Industrial Digital de 2000 Kg, para uso da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento em atendimento a demanda a favor do Município de Córrego Fundo/MG. Sessão às 12hs30min do dia 
09/11/18. 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, 25 
de outubro de 2018. Aline Patrícia da Silveira Leal - Pregoeira Municipal. 
__________________________________________________________________________________________________ 

SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO/MG torna público, para conhecimento dos 
interessados, nova data para realização do processo licitatório nº 0114/2018, pregão presencial no registro de 
preços nº 011/2018, TIPO: menor preço por item. OBJETO: aquisição de material hidráulico em PVC, galvanizado, ocre, 
para ampliação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do SAAE – Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto. A abertura da sessão será às 08:00 hs do dia 08/11/2018. LOCAL: Praça Vigário João Ivo, 62, Bairro Centro, 
Córrego Fundo-MG, Setor de licitações. O edital e seus anexos pode ser obtido através do e-mail: 
pregoessaaecf@gmail.com ou no sítio eletrônico www.saaecorregofundo.com.br. Demais informações por escrito através 
do e-mail: pregoessaaecf@gmail.com ou por fax pelo 037-3322-9612, dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, Sebastião 
ou Luis Henrique. 
__________________________________________________________________________________________________ 

ATA DE REUNIÃO n° 17/2018 O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo – MG, Autarquia Municipal, inscrita 
no CNPJ sob o n° 09.166.603/0001-32, localizado à Praça Vigário João Ivo, 62, Centro, em Córrego Fundo (MG), neste ato 
representado pelo Pregoeiro Municipal o Sr. Rodrigo José da Silva e sua equipe de apoio abaixo identificados e designados 
conforme Portaria nº. 030 de 16 de outubro de 2017, considerando o julgamento do Processo Licitatório nº. 0113/2018, 
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 010/2018 - cujo objeto desta licitação é o registro de preços para a futura e 
eventual aquisição de reagentes, vidrarias, hipoclorito de cálcio e equipamentos para tratamento e realização de analises 
de agua físico – química e bacteriológica no laboratório do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, conforme 
especificações e quantidades descritas no edital, publicado no Diário Oficial do Município de Córrego Fundo Minas Gerais, 
no quadro de avisos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e no sítio eletrônico www.saaecorregofundo.com.br, para 
abertura dia 18 de outubro de 2018, às 12:30 horas; verificou-se que durante a habilitação a empresa FLOPTECH 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ n° 07.756.105/0001-14, sediada à Rua João Gualberto de Oliveira, 
n° 312, Bairro Forquilhinhas, São José – SC, CEP 88.106-535, apresentou o documento Certidão da Fazenda Municipal 
listado no item 8.2, letra “b” do edital POSITIVA. Como a empresa enquadra-se como ME, EPP ou MEI, abriu-se o prazo de 
05 (cinco) dias úteis prorrogáveis para mais 05 (cinco), conforme artigo 43 da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, 
Lei Complementar 147/2014 e suas alterações para que a empresa apresente sua regularidade fiscal. O documento foi 
regularizado na data de 23 de outubro de 2018 e apresentado à Comissão de Pregão dentro do prazo previsto e, portanto, 
declaramos a empresa acima citada vencedora dos itens por ela disputado conforme mapa de apuração. Para que surtem 
os efeitos legais, assinamos e passamos para assinatura dos presentes: Córrego Fundo, 24 de outubro de 2018. Rodrigo 
José da Silva Pregoeiro Sebastião Ricardo Leal Membro Luis Henrique Rodrigues Membro 

__________________________________________________________________________________________________ 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
018/2018 referente ao Processo Licitatório nº 0113/2018, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2018, 
Objeto: registro de preços para aquisição de futura e eventual aquisição de reagentes, vidrarias, hipoclorito e equipamentos 
para tratamento e realização de análises de água físico-química e bacteriológica no laboratório do SAAE – de Córrego 
Fundo. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitante vencedora: Analítica Química 
Indústria e Comércio Ltda EPP. Valor unitário: conforme mapa de apuração.  Valor total: R$ 4.573,83 (conforme tabela 
anexa).  Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Publique-se. Córrego fundo, 24 de outubro 
de 2018. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
019/2018 referente ao Processo Licitatório nº 0113/2018, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2018, 
Objeto: registro de preços para aquisição de futura e eventual aquisição de reagentes, vidrarias, hipoclorito e equipamentos 
para tratamento e realização de análises de água físico-química e bacteriológica no laboratório do SAAE – de Córrego 
Fundo. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitante vencedora: BLP Comércio de 
Produtos Laboratoriais Ltda ME. Valor unitário: conforme mapa de apuração.  Valor total: R$ 12.027,39 (conforme tabela 
anexa).  Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Publique-se. Córrego fundo, 24 de outubro 
de 2018. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
020/2018 referente ao Processo Licitatório nº 0113/2018, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2018, 
Objeto: registro de preços para aquisição de futura e eventual aquisição de reagentes, vidrarias, hipoclorito e equipamentos 
para tratamento e realização de análises de água físico-química e bacteriológica no laboratório do SAAE – de Córrego 
Fundo. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitante vencedora: Floptech Comércio de 
Equipamentos Eireli EPP. Valor unitário: conforme mapa de apuração.  Valor total: R$ 2.080,00 (conforme tabela anexa).  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Publique-se. Córrego fundo, 24 de outubro de 2018. 
Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
021/2018 referente ao Processo Licitatório nº 0113/2018, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2018, 
Objeto: registro de preços para aquisição de futura e eventual aquisição de reagentes, vidrarias, hipoclorito e equipamentos 
para tratamento e realização de análises de água físico-química e bacteriológica no laboratório do SAAE – de Córrego 
Fundo. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitante vencedora: Lucadema Trade Indústria 
e Comércio Eireli EPP. Valor unitário: conforme mapa de apuração.  Valor total: R$ 530,00 (conforme tabela anexa).  Prazo 
de vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Publique-se. Córrego fundo, 24 de outubro de 2018. Olavo 
Roberto Pinto. Diretor do SAAE 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
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