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COMPRAS E LICITAÇÕES 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO RATIFICAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 001/2020. MODALIDADE: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO nº 001/2020. Ratifico nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o ato de Declaração de “Dispensa”, exarado 
neste feito, caracterizada pelo art. 26, da citada Lei, procedimento administrativo instaurado para contratação de Derivar 
Engenharia e Consultoria Eireli para a Contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica para elaboração de 
projeto de instalação de gerador de energia à diesel de 100kVA na Unidade de Pronto Atendimento Municipal para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Córrego Fundo/MG, por enquadrar-se nos termos do art. 24, V da 
Lei Federal n.º 8.666/93. Valor total: R$998,00. Córrego Fundo/MG, 07 de janeiro de 2020. Érica Maria Leão Costa – Prefeita. 
__________________________________________________________________________________________________ 

SAAE 

ERRATA – O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG, torna pública a retificação do 
descrito na Cláusula 15.9 do Edital referente ao Processo Licitatório 172/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços 
n° 14/2019, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de material hidráulico em PVC, galvanizado, ocre e ferro 
fundido para ampliação e manutenção do sistema de abastecimento de água e esgoto do SAAE de Córrego Fundo – MG, 
conforme segue: “Onde se lê – 15.9 – Para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante VENCEDORA deverá 
apresentar o ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), 
comprovando que a EMPRESA FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS é participante do Programa de Qualidade 
Setorial (PSQ) registrada junto ao PBQP-, do Governo Federal, instituído pela Portaria n° 134 de 18 de dezembro de 1998, 
conforme relatório setorial para divulgação n° 118 emitido em setembro de 2018 para águas prediais e relatório setorial para 
divulgação n° 82 emitido em setembro de 2018 para tubos e conexões PVC para infraestrutura, podendo serem consultados 
no sítio eletrônico http://pbqp-h.cidades.gov.br/, Materiais avaliados - Tubos e Conexões de PVC para Sistemas Hidráulicos 
Prediais e Tubos de PVC para Infra-Estrutura e clicar em Relatório Setorial para ter acesso aos relatórios e 
consequentemente aos materiais avaliados e empresas qualificadas no Programa; leia-se:  15.9 - Para fins de assinatura 
da Ata de Registro de Preços, a licitante VENCEDORA deverá apresentar o ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO do PBQP-H 
(Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), comprovando que a EMPRESA FABRICANTE DOS 
PRODUTOS OFERTADOS é participante do Programa de Qualidade Setorial (PSQ) registrada junto ao PBQP-, do Governo 
Federal, instituído pela Portaria n° 134 de 18 de dezembro de 1998, conforme relatório setorial do último trimestre de 2019 
para águas prediais e para tubos e conexões PVC para infraestrutura, podendo serem consultados no sítio eletrônico 
http://pbqp-h.cidades.gov.br/, Materiais avaliados - Tubos e Conexões de PVC para Sistemas Hidráulicos Prediais e Tubos 
de PVC para Infra-Estrutura e clicar em Relatório Setorial para ter acesso aos relatórios e consequentemente aos materiais 
avaliados e empresas qualificadas no Programa. As demais informações continuam inalteradas. 
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