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COMPRAS E LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO/MG CONVOCAÇÃO PARA NOVA SESSÃO DE LICITAÇÃO- PRC 
074/2019 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, após encerrado o prazo recursal nos termos do Art. 109 da Lei 
8.666/93, referente ao Processo Licitatório nº. 074/2019, Tomada de Preço nº. 004/2019, torna pública a realização de nova 
sessão da licitação para abertura das propostas de preços, a realizar-se às 14:00 hs do dia 16 de setembro de 2019, na 
sede do setor de licitações, à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493, Bairro Mizael Bernardes, Córrego Fundo/MG, 
CONVOCANDO a licitante Pavidez Engenharia Ltda, Effes Service Ltda e demais interessados. Córrego Fundo/MG, 12 de 
setembro de 2019. Aline Patrícia da Silveira Leal. Presidente da CPL. 
__________________________________________________________________________________________________ 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019 Aos 12 (doze) dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
dezenove, às 12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
devidamente constituída pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria nº 074/2019 para o ato da Sessão do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 047/2019 que visa a contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) 
para assegurar vidas a estagiários do Município de Córrego Fundo/MG nos termos do edital e Termo de Referência. 
Considerando que não compareceram, no horário preestabelecido, licitantes interessadas em participar do certame regido 
pelo Edital do Pregão Presencial nº 047/2019, embora tenha o edital, sido publicado na forma legal, o Pregoeiro 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, 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 EQUIPE DE APOIO Aureci Cristina de Faria Borges Kellen Kariny e Silva Juliana Costa 
Khouri 
__________________________________________________________________________________________________ 

POLÍTICAS SOCIAIS 

RESOLUÇÃO 024/2019 DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA ELEIÇÃO 2019 DO CONSELHO TUTELAR DE 
CÓRREGO FUNDO/MG A Comissão Organizadora da Eleição 2019 do Conselho Tutelar de Córrego Fundo/MG no uso de 
suas atribuições legais, estabelecidas por meio da RESOLUÇÃO Nº 16 DE 16 DE ABRIL DE 2019 e da RESOLUÇÃO Nº 
18 / 2019, ambas do CMDCA, e CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para a propaganda eleitoral dos 
Candidatos à Conselheiro Tutelar de Córrego Fundo para o mandato 2020/2023; RESOLVE: Art. 1º. Fica aprovada a cédula 
de votação "Não Oficial" definida no anexo único desta Resolução, para fins de campanha eleitoral das candidatas e do 
candidato do processo eleitoral de escolha dos novos membros do Conselho Tutelar de Córrego Fundo, mandato 2020/2023. 
Art. 2º. Ficam autorizadas as candidatas e o candidato a fazerem uso, às suas expensas, da cédula de votação prevista no 
caput, até a data limite de campanha eleitoral, para fins exclusivos de instruir seus eleitores. Art. 3º. Esta Resolução entra 
em vigor, na data de sua publicação. Córrego Fundo, 11 de setembro de 2019. COMISSÃO ORGANIZADORA: Cássio 
Henrique de Faria Presidente da Comissão Organizadora das Eleições 2019 Silvia de Fátima Gonçalves Comissão 
Organizadora Elisângela Cristina da Silva Comissão Organizadora 
__________________________________________________________________________________________________ 

SAAE 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019 Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
dezenove, às 09:00 horas, na sala de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe 
de Apoio devidamente constituída pelo Sr. Diretor do SAAE, na forma da Portaria n. 012/2018, para o ato da Sessão do 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 11/2019, Procedimento Licitatório nº 0105/2019, cujo objeto trata-se do 
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, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo VII) do Edital convocatório do 
certame, publicado no Diário Oficial do Município de Córrego Fundo, no quadro de avisos do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto e no sítio eletrônico www.saaecorregofundo.com.br, para abertura dia 12 de setembro de 2019, às 09:00, na sede 
administrativa do SAAE, localizada à Praça Vigário João Ivo, 62, Centro, Córrego Fundo - MG; justificando que não 
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compareceu nenhum licitante interessado em participar do certame, ficando assim impossível de dar prosseguimento ao 
presente, resolve-se julgar esta Licitação Deserta. Para que surtam os efeitos legais, assinamos e passamos para assinatura 
dos presentes: Rodrigo José da Silva Pregoeiro Érica Oliveira dos Santos Silva Membro Sebastião Ricardo Leal Membro 
__________________________________________________________________________________________________ 
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