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COMPRAS E LICITAÇÕES 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 027/2019, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
047/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 Objeto: Aquisição de produtos cárneos para uso das Secretarias Municipais 
de Educação, Saúde, Esporte e Cultura, Governo, Fazenda e Políticas Sociais do Município de Córrego Fundo/MG 
CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo-MG. CONTRATADA BONOBOI ALIMENTOS EIRELI – EPP. Valor unitário: 
Conforme estabelecido no parecer jurídico de realinhamento de preço, os itens solicitados e analisados ficam alterados da 
seguinte forma: Item Carne Bovina de 2ª Fresca - altera-se o preço de R$ 8,00 para R$ 12,05 atendendo ao pedido da 
contratada, observando-se o percentual de lucro inicial e o preço médio de mercado; Carne Suína (Pernil) - altera-se o preço 
de R$ 7,88 para R$ 9,20 atendendo ao pedido da contratada, observando-se o percentual de lucro inicial e o preço médio 
de mercado; e  Costelinha Suína Fresca – altera-se o preço de R$ 9,50 para R$ 11,66 atendendo ao pedido da contratada, 
observando-se o percentual de lucro inicial e o preço médio de mercado; Publique-se. Córrego Fundo, 01 de outubro de 
2019. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO. AVISO DE LICITAÇÃO. Processo Licitatório n°. 089/2019. Pregão 
Presencial nº. 0512019. 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 29/10/2019. 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, 02 de outubro de 2019. Romário José da Costa - Pregoeiro Municipal. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Processo Licitatório n°. 093/2019. Pregão Presencial nº. 055/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada em 
Engenharia Elétrica para elaboração de projeto de instalação de gerador de energia na unidade de Pronto Atendimento 
Municipal, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Córrego Fundo/MG. Sessão às 12hs30min do 
dia 28/10/2019. 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/MG, 
02/10/2019. Romário José da Costa - Pregoeiro Municipal. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato do Termo aditivo ao Contrato nº 
008/2018, referente ao Processo Licitatório nº 106/2018, Pregão Presencial no Registro de Preços n° 008/2018. 
Objeto: O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada em assessoria contábil na área pública, para 
prestação de serviços junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo – MG. Contratante: Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Contratado: Danilo Oliveira Campos Contabilidade ME. Valor mensal: R$ 1.468,40 
(um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). Valor total: R$ 17.620,80 (dezessete mil, seiscentos e 
vinte reais e oitenta centavos). Vigência: 20 de setembro de 2018 até 20 de setembro de 2019. Publique-se. Córrego Fundo, 
19 de setembro de 2019. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019 Aos dois dias do mês de outubro 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 12/2019, Procedimento Licitatório nº 0127/2019, 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. Após o lavramento 
da ata, o término da sessão e a não manifestação em recursos por parte das empresas, foi verificado pelo pregoeiro o seu 
erro em cadastrar o fornecedor J O POÇOS ARTESIANOS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME de maneira errada 
o qual não enviou representante para participar da sessão, sendo que quem deveria ser cadastrado era a empresa MINAS 
GERAIS POÇOS ARTESIANOS LTDA ME, inscrita no CNPJ N° 21.714.956/0001-25, com sede administrativa à Rodovia 
MG 050, km 239, Bairro Nossa Senhora das Graças, Passos – MG, CEP n° 37.902-538,  representada por Antônio José 
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Pedrosa, pessoa física inscrita no CPF nº 042.193.726-28, onde o representante da empresa MINAS GERAIS POÇOS 
ARTESIANOS LTDA ME, durante a leitura da ata da sessão questionou o pregoeiro se a Razão Social que foi lida e escrita 
na Ata da Sessão n° 25 estava correta e o pregoeiro disse que havia consultado o CNPJ no site da Receita Federal e que 
o mesmo apresentou a razão social em nome de J O POÇOS ARTESIANOS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME e 
não houve mais questionamentos. Porém o CNPJ consultado e a empresa cadastrada realmente ficaram errados. Após 
verificar esse equívoco, o que não muda em nada a desclassificação da empresa MINAS GERAIS POÇOS ARTESIANOS 
LTDA ME, por apresentar o documento listado no Anexo II (procuração), o qual deveria ser apresentado com autenticação 
em cartório da assinatura do titular da empresa, conforme exigido no edital convocatório, o que não ocorreu, pois o 
documento não foi autenticado, conforme consta nos autos do processo. A partir disso, o pregoeiro juntamente com 
comissão designada, RESOLVE, proceder com a ANULAÇÃO do referido processo em decorrência do erro cometido. Assim, 
em nada mais havendo a tratar, no momento, lavra - se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de 
direito: Rodrigo José da Silva Pregoeiro Érica Oliveira dos Santos Silva Membro Sebastião Ricardo Leal Membro 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019 Aos dois dias do mês de outubro 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 12/2019, Procedimento Licitatório nº 0127/2019, 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. Mostraram 
interesse em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes 
empresas: J O POÇOS ARTESIANOS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME, pessoa jurídica inscrita no CNJP nº 
28.794.510/0001-05, com sede administrativa à Rua Expedito Gonçalves Silva, 56, Bairro Nossa Senhora Aparecida, 
Fortaleza de Minas – MG, CEP: 37.905-000 neste ato, representada por Antônio José Pedrosa, pessoa física inscrita no 
CPF nº 042.193.726-28. MENDONÇA POÇOS LTDA EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 14.083.682/0001-58, com 
sede administrativa à Rua José Beirigo Araújo, n° 187, Bairro Ranulfo Mendes, na cidade de Itapecerica – MG, CEP: 35.550-
000, neste ato, representada por Vinícius Mendonça Medeiros, pessoa física inscrita no CPF n° 063.090.686-60, residente 
e domiciliado à Rua José Beirigo Araújo, 175, Bairro Ranulfo Mendes, Itapecerica – MG. As licitantes presentes, sendo 
estas: J O POÇOS ARTESIANOS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME, MENDONÇA POÇOS LTDA EPP, 
comprovaram a qualidade de ME/EPP /MEI nesta fase, portanto, usufruirão, dos benefícios da Lei Complementar 123/06, 
porém a empresa J O POÇOS ARTESIANOS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME foi desclassificada no 
Credenciamento por apresentar o documento listado no Anexo II (Procuração) sem o reconhecimento de firma 
(autenticação) na assinatura do Sócio Titular da empresa conforme exigido no edital convocatório para o certame. Terminado 
o credenciamento foi recebido o envelope 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida passou-se à abertura do 
envelope 02 referente à Proposta Comercial. Após análise verificou-se que a licitante apresentou a proposta escrita de 
acordo com o item 4.1 do instrumento convocatório. Assim a licitante atendeu a todas exigências do Edital. Ato contínuo 
iniciou-se a etapa de lances verbais. Após a etapa de lances foi feita a classificação da empresa e passou para a fase de 
habilitação onde os documentos foram analisados e a empresa MENDONÇA POÇOS LTDA EPP foi declarada habilitada e 
vencedora. Não houve nenhuma intenção de recurso por parte das empresas. Assim, em nada mais havendo a tratar, no 
momento, o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando - se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de 
direito: Rodrigo José da Silva Pregoeiro Érica Oliveira dos Santos Silva Membro Sebastião Ricardo Leal Membro 
LICITANTES PRESENTES J O POÇOS ARTESIANOS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME CNPJ nº 
28.794.510/0001-05 Antônio José Pedrosa CPF nº 042.193.726-28 MENDONÇA POÇOS LTDA EPP CNPJ nº 
14.083.682/0001-58 Vinícius Mendonça Medeiros CPF n° 063.090.686-60 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/

		2019-10-02T15:02:32-0300
	ANA CRISTINA LEAO CARVALHO:05243899690




