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COMPRAS E LICITAÇÕES 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2020. Processo Licitatório n°. 021/2020, modalidade pregão 
eletrônico no registro de preços nº. 002/2020. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de 
serviços em reprodução de documentos (cópia e impressão), contemplando a disponibilização de equipamentos de 
impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos 
(exceto papel), sistema de contabilização de impressões e cópias, para atender às necessidades de impressão e cópia do 
Município de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo-MG. CONTRATADA: Experts Informática 
EIRELI. VALOR UNITÁRIO: conforme tabela abaixo. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais). 
VIGÊNCIA: a partir de 05/06/2020 até 04/06/2021. Córrego Fundo, 05 de junho de 2020. Aline Patrícia da Silveira Leal. 
Pregoeira. 

___________________________________________________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 031/2020 Processo Licitatório n°. 
031/2020. Pregão Eletrônico nº. 009/2020. Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição e instalação de 
portas e janelas de vidro temperado uso da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Córrego Fundo/MG. Data para 
cadastramento das propostas: até 24/06/2020 às 11:59hs. Abertura da Sessão: 24/06/2020 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, 05 de junho de 2020. Aline Patrícia da Silveira Leal – Pregoeira 
Municipal. 
___________________________________________________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 033/2020 Processo Licitatório n°. 
033/2020. Pregão Eletrônico nº. 010/2020. Objeto: Aquisição de máscaras diversas para proteção individual, para 
atender às necessidades da Secretaria Municipal Saúde de Córrego Fundo/MG. Data para cadastramento das propostas: 
até 22/06/2020 às 11:59hs. Abertura da Sessão: 22/06/2020 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, 08 de junho de 2020. Romário José da Costa - Pregoeiro Municipal. 
___________________________________________________________________________________________________ 

RECURSOS HUMANO  

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 
Interesse Público nº 017/2019 Contratante: Município de Córrego Fundo Contratado: Sidiney Francisco Gonçalves 
Martins Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato Administrativo firmado em 04 de fevereiro de 2019, por mais 06 (seis) 

Item Quantidade Nº de 
equipamentos Descrição Valor 

unitário Valor total 

01 102.000 01 

Multifuncional monocromático, tecnologia laser, mínimo de 50 
páginas por minuto, com velocidade mínima da primeira Cópia 
4.1 segundos, ampliadora e redutora, com suporte a papeis 
tamanho: A3, A4 e ofício, vidro de exposição tamanho A3, 
Alimentador de Originais ADF para 100 folhas, Resolução de 
Cópia 600 x 600dpi, placa de rede ethernet 10/100, alimentador 
automático de originais frente e verso automático, scanner, 
mínimo 02 gavetas de papel com capacidade para 500 folhas 
cada e bypass (bandeja de alimentação manual para 100 folhas), 
Memória Ram Mínima 512MB, Unidade de Disco Rígido Mínimo: 
128 GB. 0. Inclui-se no objeto a cessão de pelo menos uma 
copiadora em regime de comodato e o fornecimento de todos os 
insumos novos e originais (toners, cilindros e outros) e demais 
acessórios necessários para a sua utilização inclusive peças de 
reposição em conformidade com as especificações das máquinas 
a serem fornecidas.  
Exclui-se do objeto apenas o fornecimento do papel que será de 
inteira responsabilidade do município de Córrego Fundo/MG. 
Não há franquia mínima de cópias/impressões mensal. 

R$0,03 R$ 3.060,00 
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meses e 27 (vinte e sete) dias, a partir do dia 06 de junho de 2020 a 31 de dezembro de 2020, tendo em vista, a 
necessidade da continuidade da prestação do serviço público, na função de Motorista categoria D, devido o afastamento 
do servidor titular do cargo, Neurimar Jose Pinto, em virtude licença para tratar de interesses particulares. Permanecem 
inalteradas as demais clausulas e condições presentes no contrato primitivo. Publique-se Córrego Fundo, 05 de junho de 
2.020. Érica Maria Leão Costa Prefeita 
___________________________________________________________________________________________________ 
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