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COMPRAS E LICITAÇÕES 

CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG. Pregão Presencial nº 016/2018. 
Procedimento Licitatório nº 0194/2018. COMUNICA o cancelamento da licitação cujo objeto visa a Prestação de serviço 
de locação, manutenção e instalação de câmeras e alarmes GPRS para uso das Secretarias da Administração Municipal 
de Córrego Fundo/MG. Informações pelo telefone (37) 3322-9202. Córrego Fundo/MG, 07 de outubro de 2019. Romário 
José da Costa. Pregoeiro 
__________________________________________________________________________________________________ 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO Às 12:30 (doze e trinta) horas do dia 08 (oito) de outubro de 
2019, na sede do município de Córrego Fundo/MG, no Setor de Licitações, à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 493, 
Mizael Bernardes, em Córrego Fundo (MG), a Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 75, de 17 de junho de 
2019, reuniu-se para proceder a abertura do envelope de proposta de preços Processo Licitatório nº. 071/2019, Tomada de 
Preço nº. 003/2019, cujo objeto é a contratação de empresa na área de engenharia para prestação de serviços de 
recomposição de valas do tipo “operação tapa buraco” e construção de “passagem elevada” incluindo o fornecimento de 
material para diversas vias do Município de Córrego Fundo/MG, conforme Projeto (s), Memorial (s) Descritivo (s), das 
empresas EFFES SERVICE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 03.795.936/0001-44 e CONSTRUTORA CFC EIRELI, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 31.500.831/0001-56 as quais se habilitaram na fase anterior.  Na presença do 
representante Ian Erich Ramos Inácio, pessoa física inscrita no CPF: 094.680.106-19, residente e domiciliado à Rua 
Paraguai, nº 108, sendo o telefone da empresa (37) 9 9986-0123 e e-mails ianerich13@hotmail.com e 
effes.service@gmail.com (representante da empresa EFFES SERVICE LTDA), a Comissão de Licitação, presidida pela Sra. 
Aline Patrícia da Silveira Leal deu início aos trabalhos e procedeu à abertura dos envelopes de proposta, cujo conteúdo foi 
conferido e confrontado com as exigências do edital, pela CPL. Da análise da proposta escrita, restou comprovado que as 
propostas dos licitantes EFFES SERVICE LTDA e CFC EIRELI, atenderam a todas as exigências do edital, e foram 
classificadas. Quanto ao valor das propostas foi apresentado pela empresa EFFES SERVICE LTDA o valor de R$ 
502.500,00 (quinhentos e dois mil e quinhentos reais) e apresentado pela empresa CFC EIRELI o valor de R$ 503.136,00 
(quinhentos e três mil cento e trinta e seis reais). Tendo a licitante EFFES SERVICE LTDA obedecido ao valor máximo 
estabelecido, bem como os preços unitários e totais definidos como teto máximo, a Comissão Permanente de Licitação 
declara a licitante EFFES SERVICE LTDA, vencedora do certame pelo valor de R$ 502.500,00 (quinhentos e dois mil e 
quinhentos reais). Registra-se que esta ata será publicada na íntegra, no Diário Oficial Eletrônico Municipal para que produza 
os efeitos legais. Em nada mais havendo a tratar, encerra-se a sessão lavrando a presente que será assinada pelos 
presentes. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Aline Patrícia da Silveira Leal Presidente Aureci Cristina de Faria Borges Membro 
Kellen Kariny e Silva Membro Juliana Costa Khouri Membro LICITANTE PRESENTE EFFES SERVICE LTDA CNPJ: 
03.795.936/0001-44 Ian Erich Ramos Inácio CPF: 094.680.106-19 
__________________________________________________________________________________________________ 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 062/2019. Processo Licitatório n°. 090/2019, modalidade pregão presencial nº. 
052/2019. OBJETO: Aquisição de veículo para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde em atendimento à Proposta 
para aquisição de equipamentos/material permanente nº 12005.741000/1180-11 - Ministério da Saúde, Município de 
Córrego Fundo/MG. CONTRATADA: Smart do Brasil Comércio & Representação. VALOR UNITÁRIO: conforme tabela 
abaixo. VALOR TOTAL: R$ 108.850,00 (cento e oito mil oitocentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: a partir de 08/10/2019 
até 07/01/2020. Córrego Fundo, 08 de outubro de 2019. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
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SAÚDE 

SOLICITAÇÃO Considerando que o Processo Seletivo para provimento de vaga para o cargo de Dentista da Saúde da 
Família, foi publicado no dia 30 de setembro de 2019, e que não houve inscrições para a realização das provas, fica 
prorrogada a inscrição até o dia 18 de setembro de 2019, respeitando os procedimentos necessários para a inscrição. Para 
tanto a data da prova objetiva e para a entrega dos títulos será no de 19 de setembro de 2019, às 08 horas, as demais 
clausulas do edital prevalece em todos os seus termos. Sem mais para o momento, despeço-me. Córrego Fundo 07 de 
outubro de 2019. Keli Cristina da Silva Secretária Municipal de Saúde 
__________________________________________________________________________________________________ 
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