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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019 Aos vinte e sete 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 o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
devidamente constituída pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria n. 074/2019, para o ato da Sessão do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 072/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de dieta cetogênica 
para uso da Secretaria de Saúde do Município de Córrego Fundo/MG, atendendo a demanda judicial da paciente N.E.L., 
Processo: 0025387-46.2018.8.13.0261, conforme especificações e quantidades estabelecidas, por um período de 12 
meses. Mostrou interesse em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado a 
seguinte empresa: DIFARMIG LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 19.961.036/0001-60, com sede administrativa à 
Rua Tibiriçá, nº 400, Bairro Jardim América, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30431-415. Neste ato, representada por 
Sabrina Dias Magela, pessoa física inscrita no CPF nº 071.890.376-59, residente e domiciliado à Rua da Bahia, nº 1010, 
Apto. 704, Bairro Centro, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-010. Sendo o telefone da empresa (31) 3055-0700 
e e-mail: licitacao@difarmig.com.br. Em seguida, passou-se à abertura do envelope 02 referente à Proposta Comercial. 
Após análise verificou-se que a licitante DIFARMIG LTDA atendeu às exigências do edital. Ato contínuo, iniciou-se a etapa 
de lances verbais. Após esta etapa, os lances apresentados foram conforme relatório denominado “Lances Apresentados” 
composto de 01 (uma) página. Em análise ao último lance/preço de cada item apresentado e o termo de referência, 
constatou-se que os últimos lances apresentados na sessão se encontram dentro do preço que vem sendo praticado no 
mercado, bem como estão abaixo do teto máximo de preço definido para esta licitação, sendo a licitante: DIFARMIG LTDA 
declarada previamente vencedora do certame. Em seguida, passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e, após 
minuciosa análise da documentação, constatou-se que a documentação apresentada pela licitante DIFARMIG LTDA estava 
em pleno acordo com o Edital, portanto, foi declarada habilitada. Ressalta-se que a autenticidade das certidões digitais será 
conferida imediatamente após o encerramento da sessão. Visando cumprir a publicidade, cópia desta ata será publicada no 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Córrego Fundo, bem como será disponibilizada a todos que a solicitarem. 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/itens a licitante vencedora, de acordo com o relatório 
“Resultado da Apuração”. Pautando-se pelo princípio da celeridade, a licitante será intimada de quaisquer decisões pelo e-
mail supracitado. 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 Aureci Cristina de Faria Borges Membro 
Kellen Kariny e Silva Membro Juliana Costa Khouri Membro REPRESENTANTE DA LICITANTE PRESENTE: DIFARMIG 
LTDA – CNPJ: 19.961.036/0001-60 Sabrina Dias Magela - CPF: 071.890.376-59 
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EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2017. 7º Termo Aditivo ao Contrato nº. 049/17, Processo 
Licitatório nº. 0472/17, Tomada de Preços nº. 003/17. Objeto: execução de Projeto de Pavimentação Asfáltica em CBUQ e 
Drenagem de Vias Urbanas do Município de Córrego Fundo/MG conforme Projeto(s), Memorial(is) Descritivo(s), 
Cronograma(s) Físico-Financeiro(s) e Planilha(s) Orçamentária(s), incluindo o fornecimento de todo o material. Contratante: 
Município de Córrego Fundo-MG. Contratada: Pavidez Engenharia LTDA. Vigência: prorrogada a partir de 01 de janeiro de 
2019 até 31 de março de 2020. Publique-se. Córrego Fundo, 16 de dezembro de 2019. Jaine Cristina Rodrigues Crecêncio. 
Prefeita em exercício. 
__________________________________________________________________________________________________ 

SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO/MG torna público, para conhecimento dos 
interessados, nova data para realização do processo licitatório nº 0172/2019, pregão presencial no registro de 
preços nº 014/2019, TIPO: menor preço por item. OBJETO: aquisição de material hidráulico em PVC, galvanizado, ocre, 
para ampliação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do SAAE – Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto. A abertura da sessão será às 08:00 hs do dia 16/02/2019. LOCAL: Praça Vigário João Ivo, 62, Bairro Centro, 
Córrego Fundo-MG, Setor de licitações. O edital e seus anexos pode ser obtido através do e-mail: 
pregoessaaecf@gmail.com ou no sítio eletrônico www.saaecorregofundo.com.br. Demais informações por escrito através 
do e-mail: pregoessaaecf@gmail.com ou por fax pelo 037-3322-9612, dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, Érica ou Luis 
Henrique. 
__________________________________________________________________________________________________ 
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