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LICITAÇÕES E COMPRAS 

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 067/2019. Pregão Presencial nº. 035/2019. Objeto: Aquisição de ultrassom diagnóstico 
sem aplicação transesofágica para equipar a Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Padre Dionísio do Município 
de Córrego Fundo (atendimento à Proposta de E.P. nº 12005.741000/1180-11). Sessão Oficial às 12hs30min do 
dia 05/08/19. 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, 22 de julho 2019. Romário José da Costa - Pregoeiro Municipal. 
 
EXTRATO DE EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 066/2019 
Processo Licitatório n°. 066/2019. Pregão Presencial nº. 034/2019. Objeto: R.P para Futura e Eventual Aquisição de EPI 
e afins para uso das Secretarias Municipais de Córrego Fundo/MG. Sessão às 12hs30min do dia 09/08/2019. 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, 23 de julho de 2019. Romário José 
da Costa - Pregoeira Municipal. Romário José da Costa Pregoeiro 
  
Extrato do Contrato Administrativo nº 046/2019, Processo Licitatório nº 048/2019, Pregão Presencial nº 018/2019. 
Objeto: Aquisição de veículos para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde (em atendimento à Proposta para 
aquisição de equipamentos/material permanente nº 12005.741000/1170-04 - Ministério da Saúde e Termo de 
Compromisso nº 3119951712191500310) e aquisição de Caminhão e carroceria para atendimento da secretaria 
Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento (Contrato de Financiamento BDMG/BF nº 240.824/17), Município 
de Córrego Fundo/MG. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: RFP Máquinas e Empreendimentos 
LTDA EPP. Valor unitário: Conforme planilha abaixo. Valor total: R$ 170.500,00 (cento e setenta mil e quinhentos 
reais). Vigência: com termo inicial em 22/07/2019 e termo final em 21/01/2020. Publique-se. Córrego Fundo, 22 de julho 
de 2019. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 
 

Item Descrição 
Marca 

Modelo 
Quant Valor  

2 

Veículo ambulância Tipo A - simples remoção, zero km1, com 

um ano de garantia sem limite de km, com motor bicombustível 

(álcool/gasolina) de no mínimo 1.4L, com sistema de injeção 

eletrônica. Cabine com ar condicionado e capacidade para 2 

pessoas. Câmbio manual de no mínimo 5 marchas à frente e 1 

à ré. Rodas de aço no mínimo aro 14. Direção Hidráulica. 

Vidros das portas elétrico. Descritivo: - Divisória em PRFV 

(plástico reforçado com fibras de vidro) com janela corrediça de 

comunicação; - Piso traseiro em PRFV (plástico reforçado com 

fibras de vidro) envolvendo todas as laterais da caçamba; - 

Janelas laterais direita/esquerda com vidros corrediços com 

película branca e três faixas lisas; - Exaustor de teto com 

cúpula de fibra de vidro com acionamento interno do 

compartimento do paciente; - Ventilador com interruptor 

independente; - Banco tipo baú para acomodação de duas 

pessoas com assento e encosto, estofados em courvin, 

contando com 02 cintos de segurança; - Maca removível retrátil 

com colchonete em espuma e revestimento em courvin 

automotivo, com no mínimo 1,80m, sinto de segurança e 

sistema de fixação no piso; - Armário com fechamento frontal 

com portas corrediças sobre a cabine; - Suporte para cilindro 

de oxigênio de 7Lts Cilindro de oxigênio de 7Lts com válvula e 

CHEVROLET 

MONTANA 

1.4 FLEX 

1 R$79.000,00 
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manômetro; - Iluminação interna central com 01 luminária com 

lâmpada de Led; - Suporte de soro e sangue; - Sinalizador 

acústico e visual com sirene eletrônica; Equipados com todos 

os assessórios obrigatórios exigidos pelo CÓDIGO NACIONAL 

DE TRÂNSITOS e resoluções do CONTRAN. Grafismo padrão 

de ambulância: 1 (uma) palavra “Ambulância” na traseira e 

outra no capo, 2 (duas) cruzes da vida em cada lateral 

preservando características originais do veículo. Garantia 

mínima de 12 meses sem limites de quilometragem. 

3 

Caminhão leve Zero km, cor branca 4x2, no chassi peso bruto 

total 3.400kg, 1.800 de carga ano mínimo 2018, potência 

mínima 128 cv, torque especifico mínimo (10 mkgf) rpm mínimo 

1.500 a 3.500   4 cilindros em linha, cambio mínimo 6 marchas 

frente e 1 ré, freios ABS e AIRBAG direção hidráulica, entre 

eixo mínimo 2400MM, rádio AM/FM macaco, chave de roda, 

triangulo, pneu de estepe, pneus aro 195/70R15. Garantia 

mínima de 12 meses sem limites de quilometragem. 

HYUNDAI 

HR 
1 R$91.500,00 

Valor médio total R$ 

170.500,00 
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