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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019 Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
dezenove, às 12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Pregoeira 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 067/2019 que visa o Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviços médicos 
especializados em ultrassonografia para atendimento da demanda dos serviços de ultrassom eletivo e urgência, em aparelho 
de ultrassonografia da Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Córrego Fundo/MG. Considerando que não 
compareceram, no horário preestabelecido, licitantes interessadas em participar do certame regido pelo Edital do Pregão 
Presencial nº 067/2019, embora tenha o edital sido publicado na forma legal, a Pregoeira 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, a Pregoeira encerrou a 
sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Aline Patrícia da Silveira 
Leal Pregoeira EQUIPE DE APOIO Aureci Cristina de Faria Borges Kellen Kariny e Silva Juliana Costa Khouri 
__________________________________________________________________________________________________ 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 044/2019, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 058/2019, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 026/2019. Objeto: para a aquisição de luminárias de LED para manutenção da iluminação pública na 
área central do Município de Córrego Fundo-MG. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo-MG. CONTRATADA: 
ELETRO ZAGONEL LTDA. VIGÊNCIA: O prazo da vigência contratual fica prorrogado por mais 06 meses, com vigência a 
partir do dia 18 de dezembro de 2019 e término em 18 de junho 2020.Publique-se. Córrego Fundo, 12 de dezembro de 
2019. JAINE CRISTINA RODRIGUES CRECÊNCIO. Prefeita. 
__________________________________________________________________________________________________ 

PROCURADORIA 

Extrato do Termo Aditivo ao Contrato de Comodato nº 001/2014. Objeto: Cessão em comodato do imóvel adquirido pelo 
Município de Córrego Fundo, por meio da Lei nº 616/2014. Comodante: MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO. Comodatária: 
TRIESTE TECNOLOGIA EM FRAGMENTAÇÃO E TRADING LTDA – EPP. Considerando que no instrumento anterior não 
possibilitava a cessão parcial ou total da área por parte da comodatária, por intermédio da aposição das assinaturas no 
presente aditivo contratual, as partes ajustam a inclusão dos §§ 1º e 2º à referida cláusula 3ª que passará assim a vigorar: 
3ª O COMODATÁRIO somente poderá utilizar a área acima para instalações da empresa, não podendo ceder a quem quer 
que seja e sob qualquer título parcial ou totalmente, sob pena de rescisão do presente contrato. §1º: O disposto no caput 
não se aplica quando a cessão envolver empresa do mesmo grupo econômico a que fizer parte o COMODATÁRIO. §2º: 
Para os fins dispostos no §1º, considera-se mesmo grupo econômico, quando neste ocorrer participação de empresas com 
sócios e/ou administradores em comum, devendo a nomeação deste último ocorrer no contrato social. Publique-se. Córrego 
Fundo, 13 de dezembro de 2019. Jaine Cristina Rodrigues Crecêncio. Prefeita em exercício. 
__________________________________________________________________________________________________ 

SAÚDE 

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR Enfermeiro N° 006/2019 
 SITUAÇÃO NOME DN INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

01 APROVADA NAIARA RESENDE SOUZA 05/03/1984 02 61 

02 APROVADA EMELINE MARA RESENDE 30/09/1989 01 17 

03 APROVADO JUNIOR WELTON DUQUE 07/07/1997 03 8 
Córrego Fundo, 12 de Dezembro de 2019. Keli Cristina da Silva Secretária Municipal de Saúde 
__________________________________________________________________________________________________ 
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