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Extrato do 4º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 024/2015, Processo Licitatório nº. 255/2015 – Pregão nº. 027/2015. Objeto: 
contratação de serviços em exames complementares solicitados médico do trabalho na realização de atestados 
admissionais e atestados periódicos dos servidores públicos municipais. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CÓRREGO FUNDO – MG Contratada: LABORATÓRIO SÃO LUIZ LTDA – EPP. Vigência: a partir de 31 de maio de 2019 
e término em 30 de maio de 2020. Publique – se. Córrego Fundo, 05 de junho de 2019. Érica Maria Leão Costa. Prefeita 
Municipal. 
__________________________________________________________________________________________________ 

Extrato do 4º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 025/2015, Processo Licitatório nº. 255/2015 – Pregão nº. 027/2015. Objeto: 
contratação de serviços em exames complementares solicitados médico do trabalho na realização de atestados 
admissionais e atestados periódicos dos servidores públicos municipais. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CÓRREGO FUNDO – MG. Contratada: CEMETRA – CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO DR. 
NICIAS MAIA LTDA Vigência: a partir de 31 de maio de 2019 e término em 30 de maio de 2020.Publique – se. Córrego 
Fundo, 05 de junho de 2019.Érica Maria Leão Costa. Prefeita Municipal. 
__________________________________________________________________________________________________ 

INTENÇÃO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO O MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG, através da Secretaria 
Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento, divulga a INTENÇÃO EM ADERIR COMO CARONA à Ata de 
Registro de Preços nº 0154/2018, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 0108/2018, Processo Administrativo nº 
108/2018, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Decretos Municipais nº 1125/2008 (Institui o 
Pregão) e nº 1126/2008 (Institui pregão presencial no registro de preço), aplicando-se supletivamente o Decreto Federal 
nº 7.892/2013 (Regulamenta o Sistema de Registro de Preço) e o Decreto Estadual nº 46.311/2013 (Regulamenta o 
Sistema de Registro de Preços), no que couber, e demais legislações pertinentes ao assunto. Nº da ata de registro de 
preços: 0154/2018 Pregão para registro de preços: 0108/2018 Processo: 108/2018 Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de 
Panambi Empresa Vencedora: Eletro Zagonel LTDA Endereço: BR 282, Km 576, Bairro Industrial Pinhal Leste, 
Pinhalzinho-SC, CEP: 89.870-000. Produto registrado na ata: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

41 

Luminária pública de LED com Potência de 100W. Bivolt automática; Fonte de energia com controle 
de corrente em malha fechada; Alto fator de potência – igual ou superior a 0,98; distorção Harmônica 
total de corrente inferior a 10%, índice de reprodução de cores (IRC) maior ou igual a 70, protetor contra 
surtos de 10KV /10KA, Grau De Proteção mínimo IP66 do produto, Proteção contra Impactos mecânicos 
mínimo IK08, Fluxo luminoso efetivo maior ou igual de 12000/lm, e eficiência energética maior ou igual 
120 lm/w,  Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em 
função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; 
Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 
60mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000h (L70) sistema de aterramento; Temperatura média 
de cor de 4000 a 5000K; A luminária deve conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém a Potência 
constante na faixa de tensão de operação, garantia contra defeitos de fabricação de 05 anos, fornecida 
pelo fabricante. 

1.000 R$ 712,00 R$ 712.000,00 

43 
Luminária pública de LED com Potência máxima de 150W. Bivolt automática; Fonte de energia com 
controle de corrente em malha fechada; Alto fator de potência – igual ou superior a 0,98; distorção 
Harmônica total de corrente inferior a 10%, índice de reprodução de cores (IRC) maior ou igual a 70, 

1.000 R$ 950,00 R$ 950.000,00 
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protetor contra surtos de 10KV /10KA, Grau De Proteção mínimo IP66 do produto, Proteção contra 
Impactos mecânicos mínimo IK08, Fluxo luminoso efetivo maior ou igual de 18000/lm, e eficiência 
energética maior ou igual 120 lm/w,  Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e 
desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme 
NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de 
fixação para braços de 48mm à 60mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs(L70) sistema de 
aterramento; Temperatura média de cor de 4000 a 5000K; A luminária deve conter um Driver (Fonte 
Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação.   

Quantidade a ser adquirida pelo Município de Córrego Fundo: 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

41 

Luminária pública de LED com Potência de 100W. Bivolt automática; Fonte de energia com controle de 
corrente em malha fechada; Alto fator de potência – igual ou superior a 0,98; distorção Harmônica total de 
corrente inferior a 10%, índice de reprodução de cores (IRC) maior ou igual a 70, protetor contra surtos de 10KV 
/10KA, Grau De Proteção mínimo IP66 do produto, Proteção contra Impactos mecânicos mínimo IK08, Fluxo 
luminoso efetivo maior ou igual de 12000/lm, e eficiência energética maior ou igual 120 lm/w,  Sistema integrado 
ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou 
base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura 
Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000h 
(L70) sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 4000 a 5000K; A luminária deve conter um Driver 
(Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação, garantia contra defeitos 
de fabricação de 05 anos, fornecida pelo fabricante. 

15 R$ 712,00 R$ 10.680,00 

43 

Luminária pública de LED com Potência máxima de 150W. Bivolt automática; Fonte de energia com controle 
de corrente em malha fechada; Alto fator de potência – igual ou superior a 0,98; distorção Harmônica total de 
corrente inferior a 10%, índice de reprodução de cores (IRC) maior ou igual a 70, protetor contra surtos de 10KV 
/10KA, Grau De Proteção mínimo IP66 do produto, Proteção contra Impactos mecânicos mínimo IK08, Fluxo 
luminoso efetivo maior ou igual de 18000/lm, e eficiência energética maior ou igual 120 lm/w,  Sistema integrado 
ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou 
base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura 
Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 
hs(L70) sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 4000 a 5000K; A luminária deve conter um 
Driver (Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação.   

16 R$ 950,00 R$ 15.200,00 

Nome, Cargo da autoridade competente pela intenção da adesão como Carona: Misley Aparecida da Cunha Faria, 
Secretária Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Telefone e endereço para contato: Rua Joaquim 
Gonçalves da Fonseca, nº 493, Bairro Mizael Bernardes, Córrego Fundo-MG, CEP: 35.568-000. Telefone: (37) 3322-9144, 
e-mail: obraspmcf@yahoo.com.br. Publique-se no Diário Oficial do Município, para cumprimento do disposto no Art. 37, CF 
e Art. 41 da Lei 8.666/93. Córrego Fundo, 05 de junho de 2019. Misley Aparecida da Cunha Faria Secretária Municipal de 
Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
__________________________________________________________________________________________________ 

Processo Licitatório n°. 56/2019. Pregão Presencial nº. 024/2019. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades das Secretarias Municipais de Córrego Fundo/MG. Sessão 
às 12hs30min do dia 19/06/2019. 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, 05 de junho de 2019. Aline Patrícia da Silveira Leal - Pregoeira Municipal. 
__________________________________________________________________________________________________ 
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