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COMPRAS E LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO. AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 0101/2019. Pregão Presencial nº. 
063/2019. Objeto: Aquisição de equipamento de informática para equipar UBS (atendimento às Propostas de E.P. nº 
12005.741000/1180-10 e 12005.741000/1140-01) do Município de Córrego Fundo/MG. Sessão Oficial às 12hs30min do 
dia 07/11/19. 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, 
18 de outubro 2019. Romário José da Costa - Pregoeiro Municipal. 
__________________________________________________________________________________________________ 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 Ao dia 18 (dezoito) do mês de outubro do ano de dois mil e 
dezoito, às 14:00 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 
059/2019, que visa o Registro de Preços para Futura e eventual contratação de serviços de Borracharia (conserto de pneus) 
de veículos e máquinas constantes da Frota Municipal de Córrego Fundo/MG, conforme Edital de convocação. Mostrou 
interesse em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento, por meio da apresentação do envelope 
01 (Credenciamento), no horário indicado, a seguinte empresa:  GILDERSON PELICANO DA SILVEIRA 04584806659, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 20.008.469/0001-84, com sede administrativa à Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 110, 
Bairro Santa Tereza, na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP 35568-000. Neste ato, representada por Gilderson Pelicano da 
Silveira, pessoa física inscrita no CPF nº 045.848.066-59, residente e domiciliado à Rua Nossa Senhora de Lourdes, nº 293, 
Bairro Santa Tereza, na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP 35568-000. Sendo o telefone da empresa: (37) 9 9903-2110. 
Registra-se que a licitante GILDERSON PELICANO DA SILVEIRA 04584806659 comprovou a qualidade de ME/MEI/EPP 
nesta fase, e, portanto, usufruirá dos benefícios da Lei Complementar 123/06. Terminado o credenciamento, foram recebidos 
os envelopes 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 atendeu às exigências estipuladas no edital. Ato contínuo, 
iniciou-se a etapa de cadastramento das propostas e, posteriormente, a etapa de lances verbais. Encerrada a fase de lances 
verbais, a licitante GILDERSON PELICANO DA SILVEIRA 04584806659 foi declarada vencedora prévia, conforme 
descrição no relatório denominado “Lances Apresentados”, composto de 01 (uma) página, conforme consta dos autos. Em 
análise ao último lance/preço apresentado e o termo de referência, constatou-se que o último lance apresentado na sessão, 
para cada item, encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo 
de preço, atendendo ao exigido para o certame. Em seguida, passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e, após 
minuciosa análise da documentação, constatou-se que os documentos apresentados pela licitante GILDERSON PELICANO 
DA SILVEIRA 04584806659 estava em pleno acordo com o Edital, e, portanto, foi declarada habilitada. Observa-se que a 
autenticidade das certidões digitais será conferida logo após o encerramento da sessão. Diante disto e, nos termos do Art. 
4º, XVIII da Lei 10.520/02, considerando a renúncia expressa da licitante sobre a intenção de recorrer da decisão, o 
Pregoeiro delibera por adjudicar o objeto à licitante vencedora como expresso nesta ata, de acordo com o relatório 
“Resultado da Apuração” anexo. Pautando-se pelo princípio da celeridade, a licitante será intimada de quaisquer decisões 
pelo telefone supra fornecido pelo próprio representante na sessão de licitação. Em nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro 
encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Aline Patrícia 
da Silveira Leal Pregoeira Aureci Cristina de Faria Borges (ausente) Membro Kellen Kariny e Silva Membro Juliana Costa 
Khouri Membro LICITANTE PRESENTE GILDERSON PELICANO DA SILVEIRA 04584806659 CNPJ: 20.008.469/0001-84 
Gilderson Pelicano da Silveira CPF: 045.848.066-59 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2019. Processo Licitatório n°. 080/2019, modalidade pregão 
presencial no registro de preços nº. 044/2019. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e 
acessórios e/ou componentes genuínos e/ou originais de fábrica da marca do veículo, para suprir a demanda de manutenção 
dos veículos e máquinas da frota municipal de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo/MG. 
CONTRATADA: AMP Comércio e Distribuidora LTDA. VALOR UNITÁRIO (DESCONTO): conforme tabela abaixo. 
VIGÊNCIA: a partir de 21/10/2019 até 20/10/2020. Córrego Fundo, 21 de outubro de 2019. Romário José da Costa. 
Pregoeiro. 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2019. Processo Licitatório n°. 080/2019, modalidade pregão 
presencial no registro de preços nº. 044/2019. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e 
acessórios e/ou componentes genuínos e/ou originais de fábrica da marca do veículo, para suprir a demanda de manutenção 
dos veículos e máquinas da frota municipal de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo/MG. 
CONTRATADA: Monumental Máquinas e Veículos EIRELI ME. VALOR UNITÁRIO (DESCONTO): conforme tabela abaixo. 
VIGÊNCIA: a partir de 21/10/2019 até 20/10/2020. Córrego Fundo, 21 de outubro de 2019. Romário José da Costa. 
Pregoeiro. 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2019. Processo Licitatório n°. 080/2019, modalidade pregão 
presencial no registro de preços nº. 044/2019. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e 
acessórios e/ou componentes genuínos e/ou originais de fábrica da marca do veículo, para suprir a demanda de manutenção 
dos veículos e máquinas da frota municipal de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo/MG. 
CONTRATADA: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI-ME. VALOR UNITÁRIO (DESCONTO): conforme 
tabela abaixo. VIGÊNCIA: a partir de 21/10/2019 até 20/10/2020. Córrego Fundo, 21 de outubro de 2019. Romário José da 
Costa. Pregoeiro. 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2019. Processo Licitatório n°. 080/2019, modalidade pregão 
presencial no registro de preços nº. 044/2019. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e 
acessórios e/ou componentes genuínos e/ou originais de fábrica da marca do veículo, para suprir a demanda de manutenção 
dos veículos e máquinas da frota municipal de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo/MG. 
CONTRATADA: A R Comércio de Peças, Produtos e Serviços LTDA. VALOR UNITÁRIO (DESCONTO): conforme tabela 
abaixo. VIGÊNCIA: a partir de 21/10/2019 até 20/10/2020. Córrego Fundo, 21 de outubro de 2019. Romário José da Costa. 
Pregoeiro.  

 
__________________________________________________________________________________________________ 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 063/2019. Processo Licitatório n°. 080/2019, modalidade pregão 
presencial no registro de preços nº. 044/2019. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e 
acessórios e/ou componentes genuínos e/ou originais de fábrica da marca do veículo, para suprir a demanda de manutenção 
dos veículos e máquinas da frota municipal de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo/MG. 
CONTRATADA: Lincetractor Comércio, Importação e Exportação EIRELI EPP. VALOR UNITÁRIO (DESCONTO): conforme 
tabela abaixo. VIGÊNCIA: a partir de 21/10/2019 até 20/10/2020. Córrego Fundo, 21 de outubro de 2019. Romário José da 
Costa. Pregoeiro. 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2019. Processo Licitatório n°. 080/2019, modalidade pregão 
presencial no registro de preços nº. 044/2019. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e 
acessórios e/ou componentes genuínos e/ou originais de fábrica da marca do veículo, para suprir a demanda de manutenção 
dos veículos e máquinas da frota municipal de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo/MG. 
CONTRATADA: Unir Peças Diesel. VALOR UNITÁRIO (DESCONTO): conforme tabela abaixo. VIGÊNCIA: a partir de 
21/10/2019 até 20/10/2020. Córrego Fundo, 21 de outubro de 2019. Romário José da Costa. Pregoeiro. 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

PROCURADORIA 

DECRETO Nº 3.778 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019. "Decreta ponto facultativo no dia 24 de outubro de 2019 nas 
repartições públicas internas e externas da Administração Direta e Indireta do Município de Córrego Fundo e transfere a 
comemoração do dia do Servidor Público: do dia 28 de outubro para o dia 25 de outubro de 2019." A PREFEITA DE 
CÓRREGO FUNDO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 91, inciso I, da Lei Orgânica do Município e, 
CONSIDERANDO o artigo 210 da Lei Orgânica do Município de Córrego Fundo que determina a comemoração anual em 
23 (vinte e três) de Outubro como data Cívica e Feriado Municipal; CONSIDERANDO que o dia 23 de outubro, no ano em 
curso, cairá numa quarta-feira; CONSIDERANDO o disposto no art. 190 da Lei Complementar 021/2010 e no art. 200 da 
Lei Complementar 022/2010 estabelecendo que o Dia do Servidor Público será comemorado em 28 (vinte e oito) de outubro; 
CONSIDERANDO que esta referida data de 28 (vinte e oito) de outubro no corrente ano cairá numa segunda-feira; 
CONSIDERANDO a necessidade de se disciplinar o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e 
Autárquica do Poder Executivo Municipal na data posterior e anterior aos referidos feriados municipal; CONSIDERANDO 
que o ato próprio para se estabelecer ponto facultativo é o decreto, D E C R E T A:  Art. 1º - Fica decretado ponto 
facultativo nas Repartições Públicas da Administração Direta e Indireta do Município de Córrego Fundo, no dia 24 de outubro 
de 2019 (quinta-feira). §1º - O disposto no caput não se aplica aos servidores da Educação que exerçam suas atribuições 
funcionais nas escolas públicas municipais devido o calendário escolar próprio; e os serviços considerados essenciais do 
Município funcionarão em regime de plantão, de acordo com escala a ser estabelecida pelas respectivas chefias, 
especialmente, da área da saúde exercidos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), da área da Limpeza pública e Coleta 
de lixo urbano, do SAAE e do velório municipal/cemitério, que terão seu funcionamento normal neste dia. §2º - As situações 
excepcionais serão resolvidas pontualmente pelos gestores de cada Secretaria ou Autarquia. Art. 2º - Fica transferido, em 
caráter excepcional, para o dia 25 de outubro (sexta-feira) do ano em curso, a comemoração do Dia do Servidor Público, no 
âmbito desse Município. Art. 3º - Para cumprimento deste Decreto, dê-se ciência, via imprensa, à população 
corregofundense, a fim de que conheçam e se adequem aos horários de atendimento dos serviços administrativos 
municipais aqui alterados. Art. 4º - Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Córrego Fundo/MG, 02 de 
setembro de 2019. ÉRICA MARIA LEÃO COSTA Prefeita 
__________________________________________________________________________________________________ 
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