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COMPRAS E LICITAÇÕES 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do 3º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço nº 003/2019, Processo 
Administrativo nº 031/2019, Pregão Presencial nº 005/2019. Objeto: registro de preço para a futura e eventual aquisição 
de combustíveis para abastecimento da frota de veículos, máquinas e equipamentos do Município de Córrego Fundo/MG. 
Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Auto Posto Pingo de Ouro LTDA. Valor unitário: Conforme 
estabelecido no parecer jurídico de realinhamento de preço, os itens solicitados e analisados ficam alterados da seguinte 
forma: a) Gasolina Comum: altera-se o preço de R$ 4,82 (quatro reais e oitenta e dois centavos) para R$ 5,00 (cinco reais), 
de forma a aplicar o reajuste conforme preço médio de mercado atual; b) Óleo Diesel Comum: altera-se o preço de R$ 3,60 
(três reais e sessenta centavos) para R$ 3,71 (três reais e setenta e um centavos). Publique-se. Córrego Fundo, 23 de maio 
de 2019. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 
__________________________________________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do 2º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço nº 002/2019, Processo 
Administrativo nº 031/2019, Pregão Presencial nº 005/2019. Objeto: registro de preço para a futura e eventual aquisição 
de combustíveis para abastecimento da frota de veículos, máquinas e equipamentos do Município de Córrego Fundo/MG. 
Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Auto Posto Portal de Ouro LTDA. Valor unitário: Conforme 
estabelecido no parecer jurídico de realinhamento de preço, os itens solicitados e analisados ficam alterados da seguinte 
forma: a) Diesel S-10: altera-se o preço de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos) para R$ 3,77 (três reais e setenta e sete 
centavos), de forma a manter o mesmo percentual de lucro inicialmente contratado. Publique-se. Córrego Fundo, 23 de maio 
de 2019. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 
__________________________________________________________________________________________________ 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de dois mil 
e dezenove, 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 010/2019 que visa a Contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para execução dos 
serviços de atualização do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) incluindo a análise global prevista na NR-
09, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, Contabilidade e Fazenda do Município de Córrego Fundo/MG. 
Considerando que não compareceram, no horário preestabelecido, licitantes interessadas em participar do certame regido 
pelo Edital do Pregão Presencial nº 010/2019, embora tenha o edital, 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 
__________________________________________________________________________________________________ 

SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato de realinhamento de preço dos 
itens GASOLINA COMUM e DIESEL COMUM, referente ao Processo Licitatório 008/2019, Pregão Presencial no 
Registro de Preços nº 01/2019. Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição combustíveis (gasolina 
comum, óleo diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota do SAAE de Córrego Fundo – MG e também 
equipamentos (roçadeira). Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitante vencedora: Auto 
Posto Pingo de Ouro Ltda ME. Valor contratado: GASOLINA COMUM – R$ 4,62, DIESEL COMUM – R$ 3,57. Preço 
realinhado: GASOLINA COMUM – R$ 4,99, DIESEL COMUM – R$ 3,79. Publique-se. Córrego fundo, 27 de maio de 2019. 
Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE 
__________________________________________________________________________________________________ 
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