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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019 Aos 21 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 
às 16:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniram-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio devidamente 
constituída pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria n. 074/2019, para a análise do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019 
cujo objeto visa o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores para 
manutenção da frota de veículos e máquinas do Município de Córrego Fundo/MG. Considerando que todas as licitantes 
foram inabilitadas pelos motivos constantes da decisão administrativa juntada aos autos e publicada no Diário Oficial 
Eletrônico do Município em 13/AGOSTO/2019; Considerando que o Município de Córrego Fundo preservou o direito das 
licitantes ao contraditório e à ampla defesa; Considerando que as licitantes não interpuseram recurso contra a decisão 
tomada; o Pregoeiro decide declarar fracassada esta licitação. Em nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a 
sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Romário José da Costa 
Pregoeiro Aureci Cristina de Faria Borges Membro da Equipe de Apoio Juliana Costa Khouri Membro da Equipe de Apoio 
Kellen Kariny e Silva Membro da Equipe e Apoio 
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SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO/MG torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará Processo Licitatório Nº 0105/2019, Pregão Presencial para REGISTRO DE PREÇOS Nº 
011/2019. TIPO: menor preço por item. OBJETO: registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa 
especializada em perfuração de poços tubulares para perfuração e instalação de um poço tubular profundo de até 200 
metros na Comunidade de Sobradinho, com fornecimento de tubo para revestimento, teste de bombeamento, limpeza do 
poço, laje e tampa de proteção, relatório técnico final e outorga junto ao IGAM e empresa especializada para realização de 
outorga de poço tubular profundo já existente na Comunidade de Falhas. Fica mantida a data e horário de abertura da 
sessão, que será às 09:00 hs do dia 05/09/2019, respeitando o disposto na Lei 10.520. LOCAL: Praça Vigário João Ivo, 62, 
Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor de licitações. O Edital e seus anexos poderão ser solicitados através do e-mail 
pregoessaaecf@gmail.com ou pelo site 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 Érica. 
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