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COMPRAS E LICITAÇÕES 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2020. Processo Administrativo n°. 002/2020, modalidade pregão nº. 001/2020. 
OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2019, Pregão Presencial nº 006/2018, do Consórcio CISPAR-MG 
para a contratação de empresa especializada na realização de auditorias operacionais nas despesas e receitas realizadas 
para diagnosticar e qualificar incorreções em desfavor do Município de Córrego Fundo-MG, formular e prestar apoio aos 
órgãos competentes nos procedimentos para redução do endividamento ou recuperação dos créditos identificados, ou 
revisão de débitos apurados, devendo apresentar sugestões de minutas dos peticionamentos administrativos e judiciais, 
bem como prestar apoio no acompanhamento da tramitação dos mesmos até a efetiva recuperação dos respectivos créditos 
identificados ou débitos, treinamento e capacitação dos servidores da área administrativa tributária, conforme especificações 
constantes na Ata de Registros de Preços nº 003/2019 e no Processo Administrativo 006/2018/CISPAR. CONTRATADA: 
Instituto Terra de Minas. VALOR UNITÁRIO: conforme tabela abaixo. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 44.547,66 (quarenta 
e quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos). VIGÊNCIA: a partir de 09/01/2020 até 
08/01/2021. Córrego Fundo, 09 de janeiro de 2020. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 

Item Especificações Meta proposta Valor proposto 

01 

Revisão de pagamentos efetuados pela administração municipal visando a 
possível identificação e recuperação de valores pagos a maior e/ou reduzir o 
saldo do endividamento e obrigações correntes, notadamente a recuperação 
das verbas indenizatórias e eventuais com base na decisão do Tema de 
repercussão geral 163 e ainda conferência da alíquota GILRATE. Auditorias 
operacionais nas despesas e receitas realizadas para, em apoio à 
administração municipal, diagnosticar e qualificar incorreções em desfavor do, 
formular e prestar apoio aos órgãos competentes nos procedimentos para 
redução do endividamento ou recuperação dos créditos identificados, ou 
revisão de débitos apurados, devendo apresentar sugestões de minutas dos 
peticionamentos administrativos e judiciais, bem como prestar apoio no 
acompanhamento da tramitação dos mesmos até a efetiva recuperação dos 
respectivos créditos identificados ou débito, treinamento e capacitação dos 
servidores da área administrativa tributária. 

R$ 342.674,34 R$44.547,66 

__________________________________________________________________________________________________ 

PROCURADORIA 

DECRETO Nº 3819 DE 02 DE JANEIRO DE 2020. “Acrescenta nomes ao Anexo I do Decreto n°. 2.881/2017 que disciplina 
a utilização de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Córrego Fundo/MG, na forma que especifica”. A Prefeita de 
Córrego Fundo/MG, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o disposto 
no artigo 84, “a” da CF/88: DECRETA: Art. 1º - O Anexo I do Decreto 2.881 de 30 de janeiro de 2017, que disciplina a 
utilização de veículos oficiais da Prefeitura do Município de Córrego Fundo, passa a ter incluído os seguintes servidores: 
JOSÉ GERALDO GUIMARÃES Cargo: Pedreiro Validade CNH: 15/03/2022 Categoria: B BRUNO MAGNO DE FARIA Cargo: 
Supervisor de Departamento de Agricultura Validade CNH: 26/02/2021 Categoria: B Art. 2º - Revogadas as disposições em 
contrário, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Poder Executivo de Córrego Fundo/MG, 02 de janeiro de 
2020. ÉRICA MARIA LEÃO COSTA Prefeita 
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