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COMPRAS E LICITAÇÕES 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2020. Processo Licitatório n°. 035/2020, modalidade pregão 
eletrônico no registro de preços nº. 012/2020.OBJETO:Registro de preços para futura e eventual aquisição de totem para 
álcool em gel e máscaras para uso das Secretarias Municipais de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: Município de 
Córrego Fundo-MG. CONTRATADA:Treze Licitações e Comércio LTDA.VALOR UNITÁRIO:conforme tabela abaixo. 
VALOR TOTAL ESTIMADO:R$3.760,00 (três mil setecentos e sessenta reais).VIGÊNCIA: a partir de 03/07/2020 até 
02/07/2021. Córrego Fundo, 03 de julho de 2020. Romário José da Costa. Pregoeiro. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2020. Processo Licitatório n°. 035/2020, modalidade pregão 
eletrônico no registro de preços nº. 012/2020.OBJETO:Registro de preços para futura e eventual aquisição de totem para 
álcool em gel e máscaras para uso das Secretarias Municipais de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: Município de 
Córrego Fundo-MG. CONTRATADA:Zenite Comercial LTDA.VALOR UNITÁRIO:conforme tabela abaixo. VALOR TOTAL 
ESTIMADO:R$4.134,30 (quatro mil cento e trinta e quatro reais e trinta centavos).VIGÊNCIA: a partir de 03/07/2020 até 
02/07/2021. Córrego Fundo, 03 de julho de 2020. Romário José da Costa. Pregoeiro. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO. Processo Licitatório n°. 047/2020. Pregão Eletrônico nº. 
017/2020. Objeto: Serviços técnicos especializados em informática para manutenção preventiva e corretiva em 
atendimento da demanda do Município de Córrego Fundo/MG. Data para cadastramento das propostas: até 27/07/2020 às 
11:59hs. Abertura da Sessão: 27/07/2020 às 12:30hs. Informações e editais: site www.corregofundo.mg.gov.br ou pelo 
telefone (37) 3322-9202. Córrego Fundo, 06 de julho de 2020. Romário José da Costa – Pregoeiro Municipal. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO. Processo Licitatório n°. 046/2020. Pregão Presencial nº. 
019/2020. Objeto: Aquisição de carro de gari, tipo container, para uso da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento do Município de Córrego Fundo/MG. Sessão às 12hs30min do dia 28/07/2020. Local: Rua Joaquim 
Gonçalves da Fonseca, nº 493, Córrego Fundo/MG.  Informações e editais: site www.corregofundo.mg.gov.br e fone (37) 
3322-9202. Córrego Fundo/MG, 06 de julho de 2020. Romário José da Costa - Pregoeiro Municipal. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar nº 1 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 011/2020 PROCESSO LICITATÓRIO 034/2020 Às 15:15:21 horas do dia 06 de Julho de 2020 reuniram-
se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, 
com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de oxigênio medicinal e gás liquefeito de petróleo (GLP) para atender às necessidades 
das Secretarias Municipais de Córrego Fundo/MG. O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme 
disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos 
relativos ao aludido pregão. Reiniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às 
disposições contidas no edital. Histórico de propostas, lances e mensagens 
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Após encerramento da fase de lances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123/06, o licitante melhor 
classificado em cada lote ou item foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a 
classificação dos valores ofertados foi publicada nos quadros de Propostas e Lances, e foi concedido o prazo recursal de 
acordo com preconizado na Norma Regulamentar ou Edital. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 
15:15:35 horas do dia 06 de Julho de 2020 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a). ROMÁRIO JOSÉ DA COSTA 
Pregoeiro(a) Oficial Autenticação: BD7280BF33AEC163DC25F51899EA1B10 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG Ata de Realização do Pregão Eletrônico PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO 034/2020 Às 12:31:05 horas do dia 06 de Julho de 2020 reuniram-se no site 
www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a 
finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de oxigênio medicinal e gás liquefeito de petróleo (GLP) para atender às necessidades 
das Secretarias Municipais de Córrego Fundo/MG. O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições 
contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão. 
Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, 
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente 
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aos lances ofertados. Fornecedor(es) participante(s) Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo 
relacionado(s): 
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Após encerramento da fase de lances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123/06, o licitante melhor 
classificado em cada lote ou item foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a 
classificação dos valores ofertados foi publicada nos quadros de Propostas e Lances, e foi concedido o prazo recursal de 
acordo com preconizado na Norma Regulamentar ou Edital. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 
15:12:24 horas do dia 06 de Julho de 2020 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a). ROMÁRIO JOSÉ DA COSTA 
Pregoeiro(a) Oficial Autenticação: BD7280BF33AEC163DC25F51899EA1B10 
__________________________________________________________________________________________________ 
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