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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 Aos 28 (vinte e oito) 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 037/2020 para o ato da Sessão do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 019/2020 que visa a Aquisição de carro de gari, tipo container, para uso da Secretaria de Obras, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento do Município de Córrego Fundo/MG. Considerando que não compareceram, no horário 
preestabelecido, licitantes interessadas em participar do certame regido pelo Edital do Pregão Presencial nº 019/2020, 
embora tenha o edital, sido publicado na forma legal, o Pregoeiro declarou Licitação Deserta. Visando cumprir o princípio 
da publicidade, cópia desta ata será publicada no diário oficial eletrônico do Município de Córrego Fundo, bem como será 
disponibilizada a todos que a solicitarem. 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 EQUIPE DE 
APOIO Jair Câmara Rodrigues Kellen Kariny e Silva Juliana Costa Khouri 
___________________________________________________________________________________________________ 

SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará Processo Licitatório Nº 117/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 
010/2020. TIPO: menor preço por item. OBJETO: Registro de preços para a futura e eventual aquisição de material 
elétrico para manutenção do prédio do SAAE, poços artesianos, painéis de comando dos poços, painéis de comando do 
Centro de Tratamento de Água e da Estação Elevatória de Esgoto da ETE. A abertura da sessão será às 09:00 hs do dia 
13/08/2020. 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 telefone pelo 037-3322-9612, dep. 
Licitação aos cuidados de Rodrigo, Érica ou Luis Henrique. 
___________________________________________________________________________________________________ 
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