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COMPRAS E LICITAÇÕES 

Processo Licitatório n°. 023/2020. Pregão Eletrônico nº. 004/2020. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de 
oxigênio medicinal e gás liquefeito de petróleo (GLP), para atender às necessidades das Secretarias Municipais de 
Córrego Fundo/MG. Data para cadastramento das propostas: até 01/06/2020 às 11:59hs. Abertura da Sessão: 01/06/2020 
às 12:30hs. Informações e editais: www.licitanet.com.br ou pelo telefone (34) 99807-6633 e (34) 3014-6633 e e-mail 
contato@licitanet.com.br e site oficial www.corregofundo.mg.gov.br. Córrego Fundo, 14 de maio de 2020. Romário José 
da Costa - Pregoeiro Municipal. 
__________________________________________________________________________________________________ 

SAAE 

ATA DE REUNIÃO n° 10/2020 O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo – MG, Autarquia Municipal, 
inscrita no CNPJ sob o n° 09.166.603/0001-32, localizado à Praça Vigário João Ivo, 62, Centro, em Córrego Fundo (MG), 
neste ato representado pelo Pregoeiro Municipal o Sr. Rodrigo José da Silva e sua equipe de apoio abaixo identificados e 
designados conforme Portaria nº. 006 de 12 de dezembro de 2020, considerando o julgamento do Processo Licitatório nº. 
053/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços 003/2020 - cujo objeto desta licitação é o registro de preços para a 
futura e eventual contratação de empresa especializada em assessoria contábil na área pública, para prestação de 
serviços junto ao serviço autônomo de água e esgoto de córrego fundo - mg, conforme especificações e quantidades 
descritas no edital, publicado no Diário Oficial do Município de Córrego Fundo, no quadro de avisos do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto e no sítio eletrônico www.saaecorregofundo.com.br, para abertura dia 14 de maio de 2020, às 12:30 
horas; justificando que não compareceu nenhum licitante interessado em participar do certame, ficando assim impossível 
de dar prosseguimento ao presente, resolve-se julgar esta Licitação Deserta. Para que surtem os efeitos legais, 
assinamos e passamos para assinatura dos presentes: Córrego Fundo, 14 de maio de 2020. Rodrigo José da Silva 
Pregoeiro Érica Oliveira dos Santos Silva Membro Luis Henrique Rodrigues Membro 
__________________________________________________________________________________________________ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO/MG torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará Processo Licitatório Nº 0064/2020, Pregão Presencial para REGISTRO DE PREÇOS Nº 
004/2020. TIPO: menor preço por item. OBJETO: Registro de preços para a futura e eventual aquisição hidrômetros de 
macromedidores de vazão para instalação nos reservatórios e poços artesianos, para controle de produção, distribuição e 
perdas na rede de distribuição de água do município. A abertura da sessão será às 12:30 hs do dia 01/06/2020. LOCAL: 
Praça Vigário João Ivo, 62, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor de licitações. O Edital e seus anexos poderão ser 
solicitados através do e-mail pregoessaaecf@gmail.com ou pelo site 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, Luis Henrique ou Érica. 
__________________________________________________________________________________________________ 
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