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COMPRAS E LICITAÇÕES 

Extrato do Contrato Administrativo nº 026/2020, Processo Licitatório nº 033/2020, Pregão Eletrônico nº 010/2020. 
Objeto: Aquisição de máscaras PFF2 com válvula para proteção individual, para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Córrego Fundo/MG. Contratado:Patos Distribuidora LTDA. Valor unitário:Conforme 
planilha abaixo. Valor total:R$ 1.600,00(mil e seiscentos reais).Vigência:01/07/2020 à28/09/2020. Publique-se. Córrego 
Fundo, 01 de julhode 2020. Érica Maria Leão Costa. Prefeita 

ITEM PRODUTO UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
1 Máscara PFF2 com válvula – N95 Unid 400 R$ 4,00 R$ 1.600,00 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 Aos 02 (dois) dias do mês de julho do ano de dois mil e 
vinte, às 12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio devidamente 
constituída pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria nº 037/2020para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
015/2020, que visaa Prestação de serviços de assessoramento, objetivando o acompanhamento de todo o processo de 
apuração do “Valor Adicionado Fiscal – VAF”, junto às empresas sediadas no Município, em outros Municípios e 
Secretaria de Estado da Fazenda, para uso da Secretaria de Administração, Contabilidade e Fazenda do Município de 
Córrego Fundo/MG, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo V) do Edital de 
convocação.Mostraram interesse em participar do referido certame,apresentando-se para credenciamento, por meio da 
apresentação do envelope 01 (Credenciamento), no horário indicado, as seguintes empresas:R.D. ASSESSORIA FISCAL 
LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 04.398.291/0001-79, com sede administrativa à Rua Professora Mariza Silva, nº 
201, Bairro Santo Antônio, na cidade de Formiga/MG, CEP 35570-000. Neste ato, representada por Rubem Geraldo 
Guimarães, pessoa física inscrita no CPF: 319.521.606-00, residente e domiciliado à Rua José Augusto de Souza, nº 58, 
Bairro Santa Tereza, na cidade de Formiga/MG, CEP 35570-000. Sendo o telefone da empresa (37) 3322-2156 / 99988-
2851 e e-mail: rdassessoriafiscal@gmail.com. ASSESSORA SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA-ME, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ: 29.532.260/0001-90, com sede administrativa à Praça Floriano Peixoto, nº 21, apto. 01, Bairro Centro, 
na cidade de Arcos/MG, CEP 35588-000. Neste ato, representada por Ana Amélia Vasconcelos Macedo Garcia, pessoa 
física inscrita no CPF: 706.465.896-87, residente e domiciliada à Praça Floriano Peixoto, nº 21, apto. 01, Bairro Centro, na 
cidade de Arcos/MG, CEP 35588-000. Sendo o telefone da empresa (37) 99935-9233e e-
mail:aavmg@terra.com.br.Registra-se que a licitante ASSESSORA SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA-ME comprovou a 
qualidade de ME/EPP nesta fase, portanto, usufruirá dos benefícios da Lei Complementar 123/06.Terminado o 
credenciamento foram recebidos os envelopes 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida, passou-se à 
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abertura dos envelopes 02 referentes à Proposta Comercial. Após análise, verificou-se que as licitantes R.D. 
ASSESSORIA FISCAL LTDA e ASSESSORA SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA-ME atenderam às exigências 
estipuladas no edital.Ato contínuo, iniciou-se a etapa de cadastramento das propostas e, posteriormente, a etapa de 
lances verbais.Após esta etapa, os lances apresentados foram conforme relatório denominado “Lances Apresentados” 
composto de 02 (duas) páginas. Encerrada a fase de lances verbais, verificou-se que a licitante R.D. ASSESSORIA 
FISCAL LTDA foi declarada vencedora prévia, conforme descrição no relatório denominado “Fornecedores Vencedores”, 
composto de 01 (uma)página.  Em análise ao último lance/preço apresentado e o termo de referência, constatou-se que o 
último lance apresentado na sessão encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está 
abaixo do teto máximo de preço, atendendo ao exigido para o certame. Em seguida, passou-se à abertura do envelope 03 
(habilitação) e, após minuciosa análise da documentação, constatou-se que os documentos apresentados pela licitante 
R.D. ASSESSORIA FISCAL LTDA estavam em pleno acordo com o Edital e, portanto, a licitante foi declarada habilitada. 
Observa-se que a autenticidade das certidões digitais será conferida imediatamente após o encerramento da 
sessão.Diante disto e, nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, considerando a renúncia expressa das licitantes 
sobre a intenção de recorrer da decisão, o Pregoeiro delibera por adjudicar o objeto/itens a seu respectivo vencedor de 
acordo com o relatório “Resultado da Apuração”. Pautando-se pelo princípio da celeridade, as licitantes serão intimadas 
de quaisquer decisões pelos e-mails supramencionados. Em nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, 
lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Romário José da Costa Pregoeiro 
Jair Câmara Rodrigues Membro Kellen Kariny e Silva (férias) Membro Juliana Costa Khouri Membro LICITANTES 
PRESENTES R.D. ASSESSORIA FISCAL LTDA CNPJ: 04.398.291/0001-79 Rubem Geraldo Guimarães CPF: 
319.521.606-00 ASSESSORA SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA-ME CNPJ: 29.532.260/0001-90 Ana Amélia 
Vasconcelos Macedo Garcia CPF: 706.465.896-87 
___________________________________________________________________________________________________ 

SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
018/2020 referente ao Processo Licitatório nº 078/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2020. 
Objeto: registro de preços para afutura e eventual aquisição de peças e acessórios e/ou componentes originais de 
reposição do fabricante do veículo que serão utilizadas na manutenção e conservação da frota do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de linha. Licitante vencedora: AMP Mecânica de Autos Eireli EPP. Valor unitário: conforme mapa de 
apuração.  Valor total: Conforme tabela anexa.  Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. 
Publique-se. Córrego fundo, 30 de junho de 2020. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE. 
___________________________________________________________________________________________________ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
019/2020 referente ao Processo Licitatório nº 078/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2020, 
Objeto: registro de preços para afutura e eventual aquisição de peças e acessórios e/ou componentes originais de 
reposição do fabricante do veículo que serão utilizadas na manutenção e conservação da frota do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de linha. Licitante vencedora: Demáquinas Veículos Eireli ME. Valor unitário: conforme mapa de apuração.  
Valor total: Conforme tabela anexa.  Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Publique-se. 
Córrego fundo, 30 de junho de 2020. Olavo Roberto Pinto. Diretordo SAAE. 
___________________________________________________________________________________________________ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
020/2020 referente ao Processo Licitatório nº 078/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2020. 
Objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisição de peças e acessórios e/ou componentes originais de 
reposição do fabricante do veículo que serão utilizadas na manutenção e conservação da frota do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de linha. Licitante vencedora: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli ME. Valor unitário: 
conforme mapa de apuração.  Valor total: Conforme tabela anexa.  Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da data 
de sua assinatura. Publique-se. Córrego fundo, 30 de junho de 2020. Olavo Roberto Pinto. Diretordo SAAE. 
___________________________________________________________________________________________________ 
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