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COMPRAS E LICITAÇÕES 

 
Processo Licitatório n°. 013/2020. Pregão Presencial nº. 007/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de dieta enteral para uso da Secretaria de Saúde do Município de Córrego Fundo/MG, atendendo à 

demanda judicial da paciente K.L.F. Processo:001596-31.2016.8.13.0261. Sessão às 12hs30min do dia 25/03/2020. 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, 05 de 
março de 2020. Romário José da Costa - Pregoeiro Municipal. 

__________________________________________________________________________________________________  
 
MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato Administrativo nº 017/2020, Processo nº 010/2020,  

Chamada Pública 002/2019, Dispensa de Licitação nº 005/2020. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. 
Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Anivaldo Luiz de Brito. Valor unitário: conforme tabela abaixo. 

Valor total: R$ 5.788,00(cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais). Vigência: da data de assinatura do presente contrato 
e vencimento em 31 de dezembro de 2020. Publique-se. Córrego Fundo, 02 de março de 2020. Érica Maria Leão Costa. 
Prefeita.  

ITEM Produto 
Quanti-
dade 

Unidade 
Preço Médio 

Unitário 
Preço Médio 

Total 

01 
Farinha de mandioca torrada tipo 1 embalada em saco 
plástico transparente com rotulagem específica constando 

data de fabricação e validade.  

40  kg R$ 8,99 R$ 359,60 

02 
Farinha de milho tipo 1 amarela embalada em saco plástico 
transparente com rotulagem específica constando data de 
fabricação e validade.  

80  kg R$ 5,73 R$ 458,40 

03 

Fubá de canjica da roça embalado em saco plástico 

transparente com rotulagem específica constando data de 
fabricação e validade.  

120  kg R$ 5,33 R$ 639,60 

04 
Fubá comum embalado em saco plástico transparente com 
rotulagem específica constando data de fabricação e 

validade. 

80 kg R$ 4,63 R$ 370,40 

05 

Ovos caipiras, peso unitário 50 gramas, dispostos em caixa 
de papelão. Produto não deverá apresentar-se com 
sujidades, trincados ou quebrados, a data de validade deve 

estar descrita na embalagem.  

500 Dz R$ 7,92 R$ 3.960,00 

TOTAL R$5.788,00 

_____________________________________________________ _____________________________________________  

 
MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato Administrativo nº 013/2020, Processo nº 010/2020,  
Chamada Pública 002/2019, Dispensa de Licitação nº 005/2020. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. 
Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: FIDELIS DE FARIA. Valor unitário: conforme tabela abaixo.  
Valor total: R$ 2.395,00 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais). Vigência: da data de assinatura do presente contrato 

e vencimento em 31 de dezembro de 2020. Publique-se. Córrego Fundo, 02 de março de 2020. Érica Maria Leão Costa. 
Prefeita.  

ITEM Produto 
Quanti-
dade 

Unida-
de 

Preço Médio 
Unitário 

Preço Médio 
Total 

01 

Doce de goiaba mole, de ótima qualidade, íntegro, produzido 

de forma artesanal e que utilizam de insumos naturais, sem 
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos 
industrializados, em estabelecimentos certificados e 

autorizados pela Vigilância Sanitária. A embalagem deve ser 
plástico transparente, lacrado e com indicação do peso, data de 

50  kg R$ 17,50 R$ 875,00 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
mailto:pregoescorregofundo@gmail.com
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validade e ingredientes descritos contendo aproximadamente 

01 kg. Apresentando garantia de higiene e consistência 
adequada 

02 

Doce caseiro em pedaços- Doce caseiro de diversos sabores 
banana e mamão sem aparência açucarada, de consistência 

macia e em pedaços sólidos, de fabricação recente, livre de 
sujidades, embalado em embalagens plásticas individuas de 
30g. A Embalagem secundária deve ser limpa e apresentar 
etiqueta com nome do produtor e data de validade.  

1000 
Unida-

de  
R$ 1,52 R$ 1.520,00 

TOTAL R$ 2.395,00 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Extrato do Contrato Administrativo nº 016/2020, Processo nº 010/2020, Chamada Pública 002/2019, Dispensa de 

Licitação nº 005/2020. Objeto: aquisição de gêneros aliment ícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para 
alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Contratante: Município de Córrego Fundo -MG. 
Contratado: GILMAR JOSÉ RIBEIRO. Valor unitário:  conforme tabela abaixo. Valor total: R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta 

reais). Vigência: da data de assinatura do presente contrato e vencimento em 31 de dezembro de 2020. Publique -se. 
Córrego Fundo, 02 de março de 2020. Érica Maria Leão Costa. Prefeita.  

ITEM Produto 
Quanti-
dade 

Unida-
de 

Preço Médio 
Unitário 

Preço Médio 
Total 

01 

Goiaba vermelha, de 1ª qualidade, com características bem 
definidas, sã, inteira e limpa, devendo ser bem desenvolvida, 

isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de res íduos de 

fertilizantes, devendo ser transportada de forma adequada, 
apresentando grau de amadurecimento ideal para consumo. 
Transportados de forma adequadas.  

500  kg R$ 10,16 R$ 5.080,00 

_______________________________________________________________ ___________________________________ 

 
MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato Administrativo nº 011/2020, Processo nº 010/2020,  
Chamada Pública 002/2019, Dispensa de Licitação nº 005/2020.  Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. 
Contratante: Município de Córrego Fundo-MG.  Contratado: AFONSO LUIZ DE FARIA. Valor unitário: conforme tabela 
abaixo. Valor total: R$ 3.995,00 (três mil novecentos e noventa e cinco reais). Vigência: da data de assinatura do presente 

contrato e vencimento em 31 de dezembro de 2020. Publique-se. Córrego Fundo, 02 de março de 2020. Érica Maria Leão 
Costa. Prefeita.  

ITEM Produto 
Quanti-

dade 

Unida-

de 

Preço Médio 

Unitário 

Preço Médio 

Total 

01 
Feijão limpo tipo 1 carioquinha embalado em saco plástico 
transparente com rotulagem específica do fornecedor,  

constando data de vencimento do produto.  

500 kg R$ 7,99 R$ 3.995,00 

__________________________________________________________________________________________________  
 
MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato Administrativo nº 014/2020, Processo nº 010/2020,  

Chamada Pública 002/2019, Dispensa de Licitação nº 005/2020.  Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. 
Contratante: Munic ípio de Córrego Fundo-MG. Contratado: JOSÉ FRANCISCO DE FARIA. Valor unitário: conforme tabela 

abaixo. Valor total: R$ 11.430,00 (onze mil e quatrocentos e trinta reais). Vigência: da data de assinatura do presente 
contrato e vencimento em 31 de dezembro de 2020. Publique-se. Córrego Fundo, 02 de março de 2020. Érica Maria Leão 
Costa. Prefeita.  
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ITEM Produto Quantidade Unidade 
Preço Médio 

Unitário 

Preço Médio 

Total 

34 

Banana prata madura, em pencas, tamanho e 

coloração uniforme, com polpa firme e intacta, sem 
danos físicos oriundos do manuseio e transporte. 

3000  Kg  R$ 3,80 R$ 11.430,00 

TOTAL R$ 11.430,00 

__________________________________________________________________________________________________  
 
MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Contrato Administrativo nº 010/2020, Processo nº 010/2020,  

Chamada Pública 002/2019, Dispensa de Licitação nº 005/2020. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. 
Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: RODRIGO CASTRO GUIMARAES. Valor unitário: conforme 
tabela abaixo. Valor total: R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais). Vigência: da data de assinatura do presente contrato e 

vencimento em 31 de dezembro de 2020. Publique-se. Córrego Fundo, 02 de março de 2020. Érica Maria Leão Costa. 
Prefeita.  

ITEM Produto 
Quanti-
dade 

Unidad
e 

Preço Médio 
Unitário 

Preço Médio 
Total 

01 

Maracujá azedo em tamanho e coloração uniforme, com 

polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

240  kg R$ 8,50 R$ 2.040,00 

TOTAL R$ 2.040,00 

 

__________________________________________________________________________________________________  
 
Extrato do Contrato Administrativo nº 012/2020, Processo nº 012/2020, Chamada Pública 002/2019, Dispensa de 

Licitação nº 005/2020. Objeto: aquisição de gêneros aliment ícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para 
alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. 
Contratado: JOÃO BATISTA DE FARIA. Valor unitário: conforme tabela abaixo. Valor total: R$ 3.346,00 (três mil, trezentos 

e quarenta e seis reais). Vigência: da data de assinatura do presente contrato e vencimento em 31 de dezembro de 2020. 
Publique-se. Córrego Fundo, 02 de março de 2020. Érica Maria Leão Costa. Prefeita.  

ITEM Produto 
Quanti-

dade 
Unidade 

Preço Médio 

Unitário 

Preço Médio 

Total 

01 

Café torrado e moído tipo tradicional, isento de grãos pretos, 
verdes ou fermentados, Pó homogêneo; aroma e sabor 

característicos de regular a intenso; bebida mole a rio,  
contendo impurezas máximas de 1%; outros e umidade ate 
5%; condições de acordo com a Resolução RDC Nº. 277 DE 

22/9/05 E Resolução SAA -28 de 1/06/07.  
A embalagem deve ser de plástico, lacrada e com indicação 
do fabricante, peso, data de validade. Apresentando garantia 

de higiene e consistência adequada (tipo café caseiro) 
validade mínima de 6 meses.  

350  kg R$ 9,56 R$ 3.346,00 

TOTAL R$ 3.346,00 

__________________________________________________________________________________________________  

 
Extrato do Contrato Administrativo nº 015/2020, Processo nº 010/2020, Chamada Pública 002/2019, Dispensa de 
Licitação nº 005/2020. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para 

alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Contratante: Munic ípio de Córrego Fundo-MG. 
Contratado: ALDERICO DA SILVA RODRIGUES. Valor unitário: conforme tabela abaixo. Valor total: R$ 7.743,00 (sete 
mil, setecentos e quarenta e três reais ). Vigência: da data de assinatura do presente contrato e vencimento em 31 de 

dezembro de 2020. Publique-se. Córrego Fundo, 02 de março de 2020. Érica Maria Leão Costa. Prefeita.  
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ITEM Produto 
Quanti-
dade 

Unidade 
Preço Médio 

Unitá-rio 
Preço Médio 

Total 

32 Rapadura 100% natural em barra, de ótima qualidade,  
produzido de forma artesanal, livre de insetos, sujidades 

ou corpos estranhos, embalados individualmente em 
sacos plásticos transparentes, em barras de 
aproximadamente 0,850 g. Apresentando garantia de 

higiene, validade e consistência adequadas. A embalagem 
deve ser plástico transparente, lacrada e com indicação do 
fabricante, peso, data de validade e ingredientes descritos. 
Apresentando garantia de higiene e consistência 

adequada.  

400 unidade  R$ 7,17 R$ 2.868,00 

33 Rapadura 100% natural pacote de aproximadamente 60 
unidades com no mínimo 20grs  cada Rapadura de ótima 
qualidade, produzido de forma artesanal, livre de insetos, 

sujidades ou corpos estranhos, embalados 
individualmente em sacos plásticos transparentes, em 
tabletes de 20g. Apresentando garantia de higiene,  

validade e consistência adequadas. A embalagem deve 
ser plástico transparente, lacrada e com indicação do 
fabricante, peso, data de validade e ingredientes descritos. 

Apresentando garantia de higiene e consistência 
adequada.  

250  Pct.  R$ 19,50 R$ 4.875,00 

TOTAL R$ 7.743,00 

__________________________________________________________________________________________________  
Extrato do Contrato Administrativo nº 019/2020, Processo nº 010/2020, Chamada Pública 002/2019, Dispensa de 

Licitação nº 005/2020. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para 
alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Contratante: Munic ípio de Córrego Fundo-MG. 
Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARCOS/MG. Valor 

unitário: conforme tabela abaixo. Valor total: R$23.392,30 (vinte e t rês mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta 
centavos). Vigência: da data de assinatura do presente contrato e vencimento em 31 de dezembro de 2020. Publique-se.  
Córrego Fundo,02 de março de 2020. Érica Maria Leão Costa. Prefeita.  

ITEM Produto 
Quanti-

dade 
Unidade 

Preço Médio 

Unitário  

Preço Médio 

Total 

1 
Abóbora madura de primeira, casca lisa, sem danos ou 
sinais de apodrecimento. Coloração característica do 
produto.  

100 Kg R$ 3,60 R$ 360,00 

2 

Abobrinha menina de primeira, tamanho médio uniforme, 

cor uniforme e com brilho característico, intactas e firmes, 
bem desenvolvidas, sem ferimentos, livre de terras e 
outros componentes estranhos.  

100 Kg R$ 4,69 R$ 469,00 

3 

Alface lisa ou crespa higienizada, tamanho e coloração 

uniforme devendo ser bem desenvolvidas, firme e intacta,  
isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos 

do manuseio de transporte. 

400  unid  R$ 1,83 R$ 732,00 

4 
Batata doce firme e intacta, sem lesão de origem física, 
rachaduras, cortes, tamanho e conformação uniforme, 
devendo ser graúda. 

100  kg  R$ 4,22 R$ 422,00 

5 Beterraba firme, cor vermelho intenso, tamanho uniforme, 

sem lesões de origem física do manuseio e transporte.  
200  kg R$ 2,93 R$ 586,00 

6 Brócolis comuns, em unidades de tamanho médio,  180  unid R$ 4,17 R$ 750,60 
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íntegros, não amarelados ou murchos, em perfeita 

condição de apresentação.  

7 

Cará tipo extra, firme, intacto, sem lesões de origem 
físicas, perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. 

120 kg R$ 5,32 R$ 638,40 

8 

Cebola de cabeça graúda branca, compacta e firme, sem 
lesões de origem física, perfurações e cortes, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvidas, 
isenta de sujidades, parasitas e larvas.  

100  kg R$ 4,10 R$ 410,00 

9 
Cebolinha molho aproximadamente 50 grs folhas lisas, 

frescas, firmes e viçosas de coloração verde.  50  Un(molho) R$ 1,25 R$ 62,50 

10 
Cenoura sem rama, fresca, compacta e firme sem lesões 
de origem físicas, rachaduras e cortes, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas.  

250 kg R$ 3,00 R$ 750,00 

11 
Chuchu extra firme e intacto, sem lesões de origem física, 

rachaduras, cortes-tamanho e conformação uniforme.  
200  kg R$ 2,95 R$ 590,00 

12 

Couve primeira aproximadamente 250 grs o maço, folhas 
verdes sem presença de folhas amarelas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte isentos de 

sujidades, parasitas e larvas. 

40  un(maço) R$ 1,58 R$ 63,20 

13 
Couve-flor cabeça tamanho médio sem presença de 
folhas, larvas e sujidades e lesões de origem física.  80  unid R$ 4,66 R$ 372,80 

14 

Espinafre molho aproximadamente 400 grs, fresco 

apresentando características organolépticas próprias do 
produto, folhas íntegras, sem danos ou sinais murchos.  

40  molhos  R$ 2,23 R$ 89,20 

15 
Inhame cabeça sem ferimentos ou defeitos, mantendo as 
características organolépticas. 

150  kg R$ 6,19 R$ 928,50 

16 

Mandioca produto com casca deve ser entregue isento de 

lesões de origem física oriundos do manuseio, e sem 
excesso de sujidades e terra.  

100  kg  R$ 3,16 R$ 316,00 

18 
Pepino caipira tamanho uniforme, características 
organolépticas (cor, sabor, aspecto) adequadas ao 

produto.  

80  kg R$ 3,59 R$ 287,20 

19 

 Pimentão verde de 1ª qualidade, Íntegro e firme, com grau 
de maturação adequada, tamanho médio, isenta de 
substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e 

umidade. Transportadas de forma adequada 

70  kg R$ 4,72 R$ 330,40 

20 
Quiabo tamanho médio, no ponto de maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, livres de 
resíduos de fertilizantes  

30  kg R$ 8,66 R$ 259,80 

21 

Repolho verde, liso fresco, tamanho e coloração uniforme, 

firme e intacto, sem lesões de origem física, perfurações e 
cortes. 

100  kg  R$ 2,60 R$ 260,00 

22 
Rúcula aproximadamente 250 grs o molho, lisas, frescas, 
firmes e viçosas de coloração verde. 

60  unid  R$ 1,93 R$ 115,80 

23 
Salsa molho aproximadamente 50 grs folhas lisas, frescas, 

firmes e viçosas de coloração verde. 
100 

 unid 

(molho) 
R$ 1,05 R$ 105,00 

24 

Tomate tipo longa vida, graúdo, com polpa firme e intacta,  
isento de injúrias, material terroso, livres de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de 

origem física, rachaduras e cortes.  

500  kg  R$ 3,49 R$ 1.745,00 
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25 
Vagem rasteira fresca, tamanhos uniformes, livre de mofos 

ou sinais de apodrecimentos.  
70  kg R$ 9,33 R$ 653,10 

36 

Laranja pêra, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com 
polpa firme e intacta.  

3000  kg R$ 2,10 R$ 6.300,00 

37 

Limão Tahiti em tamanho e coloração uniforme com polpa 

firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte.  

70  kg R$ 4,49 R$ 314,30 

38 
Mamão formosa de 1ª qualidade - semi maduro,  
consistência firme. 

200  kg R$ 3,99 R$ 798,00 

40 

Mexerica fresca, livre de res íduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com 
polpa firme e intacta.  

400 kg R$ 6,99 R$ 2.796,00 

42 

Milho verde espiga (in natura), fresco, de tamanho médio a 

grande com coloração dos grãos amarelos forte, integro,  
com grãos inteiros, sem podridão e sem fungos e larvas, 
cheiro característicos do produto, bem desenvolvido, com 

grau de maturidade adequado. Fornecidos em embalagem 
limpas, secas. 

250  unid R$ 1,03 R$ 257,50 

43 

Ovos brancos, peso unitário 50 gramas, dispostos em 
caixa de papelão. Produto não deverá apresentar -se com 

sujidades, trincados ou quebrados, a data de validade 
deve estar descrita na embalagem. 

500 Dz. 
 

R$3,26 
 

R$ 1.630,00 

TOTAL R$ 23.392,30 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
GOVERNO 
 

PORTARIA  Nº   53     DE   06   DE   MARÇO   DE    2020   Determina   a  abertura  de  Processo  de  Sindicância e/ou  
Administrativo  Disciplinar   e  dá  outras  Providências A   PREFEITA   MUNICIPAL   DE  CÓRREGO  FUNDO – MG,  
usando  das  atribuições   que  lhe  confere  o    artigo  91,  inciso  II,  letra  c  da  Lei  Complementar   nº 021,  de  21  de  

janeiro  de  2010,  RESOLVE:  Art. 1º -  Determinar  a  abertura   de  Processo  de  Sindicância  e/ou   Administrativo  
Disciplinar    para  apuração  dos  fatos  narrados  na   Comunicação  Interna  sem  número,  datada  de   25  de  janeiro 
de  2019, em  face   da  servidora   lotada  neste  Munic ípio,  cujo   número  da  matrícula  é  1971.  Art. 2º - A  condução   

do  Processo   e  a  apuração  dos  fatos  deverão   ser  feitas   pela  Comissão  nomeada    através   da  Portaria  97  de   
30  de   março  de  2017,  e  deverá   observar   o  procedimento  previsto  na  Lei  Complementar   nº  021,  de  21  de  
janeiro  de  2010.  Art. 3º - Esta  Portaria   entrará  em  vigor   na  data   de  sua  publicação.  REGISTRE-SE,  

PUBLIQUE-SE   E  CUMPRA-SE. Gabinete   da  Prefeita,    de  Córrego  Fundo,   06  DE   MARÇO   DE  2020 ÉRICA   
MARIA  LEÃO  COSTA Prefeita    Municipal 
__________________________________________________________________________________________________  

 
PROCURADORIA 
 

Extrato do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2017. Convenentes: MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO e POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.  Objeto: Ajustamento do convênio, bem como de seu plano de t rabalho, 
celebrado entre as partes em 19/01/2017. Valor de repasse previsto para 2020: R$36.000,00 (t rinta e seis mil reais). 
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