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PROCURADORIA 

DECRETO N° 3.875 DE 21 DE AGOSTO DE 2020 “ALTERA O DECRETO N° 3.265 DE 31 DE JANEIRO DE 2018, QUE 
APROVA O LOTEAMENTO DENOMINADO 'MÁRIO VELOSO', PARA CONCEDER NOVO PRAZO PARA  A  

EXECUÇÃO  DAS  OBRAS  DE  INFRAESTRUTURA  E  URBANIZAÇÃO QUE ESP ECIFICA”. A PREFEITA DE 
CÓRREGO FUNDO, MINAS GERAIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ARTIGO 91, I, "A" DA 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO; E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL LEI Nº 

449/2008; NO ART. 12 DA LEI FEDERAL N° 6.766/1979 E NO TERMO DE COMPROMISSO E CAUÇÃO;V DECRETA:  
Art. 1°- O art. 4º do Decreto 3.265 de 31 de janeiro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:  "Art. 4°- 
..................................... §1º- A  loteadora  terá  um  prazo máximo de 03 (três) anos para realizar a  execução  das  obras  

de  infraestrutura  e  urbanização  do  referido  loteamento “LOTEAMENTO MÁRIO VELOSO”, a contar da data de 
assinatura do TERMO DE COMPROMISSO E CAUÇÃO, sob  pena  de adjudicação  compulsória  das  áreas  
caucionadas  em  favor  do  Município  de Córrego Fundo/MG, com o seguinte cronograma a ser observado:  

......................................................... VI- Rede de iluminação pública: até 28/03/2021;  

........................................................... VIII- Sinalização viária horizontal e vertical: até 30/10/2020;  

.............................................................. " Art. 2º- Todas as demais disposições do Decreto nº 3.265 de 31 de janeiro de 

2018, permanecem inalteradas. Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27/03/2019. Córrego Fundo/MG, 21 de agosto de 2020. ÉRICA MARIA LEÃO 
COSTA Prefeita 

 

SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços 
nº 025/2020 referente ao Processo Licitatório nº 0117/2018, Pregão Presencial para registro de Preços nº 
010/2020. 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. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitante 
vencedora: Eletrober Materiais de Construção Eireli. Valor unitário: conforme mapa de apuração.  Valor total: R$ 

93.402,37 (noventa e três mil quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos) (conforme tabela anexa).  Prazo de 
vigência: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. Publique-se. Córrego 
fundo, 24 de agosto de 2020. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE  
________________________________________________________________________________________________  

 



 
Córrego Fundo, 24 de agosto de 2020 - EDIÇÃO: 605 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________  
Página 2 de 6 

 

 

 
 

 



 
Córrego Fundo, 24 de agosto de 2020 - EDIÇÃO: 605 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________  
Página 3 de 6 

 

 
 

 
 

 
__________________________________________________________________________________________________  



 
Córrego Fundo, 24 de agosto de 2020 - EDIÇÃO: 605 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________  
Página 4 de 6 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços 
nº 026/2020 referente ao Processo Licitatório nº 0120/2020, Pregão Presencial nº 011/2020, Objeto: regis tro de 
preços para a futura e eventual aquisição de tubo coletor de esgoto ocre para manutenção e ampliação do sistema de 

esgoto do município de Córrego Fundo – MG. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo.  
Licitante vencedora: Casa Belo Materiais de Construção Ltda EPP. Valor unitário: conforme mapa de apuração.  Valor 
total: R$ 71.770,00 (conforme tabela anexa).  Prazo de vigência: 12 (doze) meses após a assinatura da ata. Publique -se.  

Córrego fundo, 24 de agosto de 2020. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE  
__________________________________________________________________________________________________  

 
____________________________________________________________________________________________ ______ 

RECURSOS HUMANOS 

PORTARIA Nº 151 / 2020  Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio a Servidor Público.  A Prefeita do Munic ípio de 

Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, let ra 
a, RESOLVE: Art. 1º - Conceder 02 (dois) meses de Licença Prêmio, ao Servidor Clezio Antonio Nascimento, efetivo no 
cargo de Motorista, portador do RG nº M-2.114.213, inscrito no CPF sob o nº 323.779.246-20, com remuneração do 

cargo efetivo, de acordo com o artigo 96 da Lei Complementar 021/2.010, no período de 18 de agosto de  2020 a 16 de 
outubro de 2020.  Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. REGISTRE -SE PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. Córrego Fundo, 17 de agosto de 2.020.  Érica Maria Leão Costa Prefeita  
__________________________________________________________________________________________________  

PORTARIA Nº 152/2020 DESIGNA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO AOS TRABALHOS DO PREGÃO NO MUNICÍPIO 
DE CÓRREGO FUNDO/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS: A prefeita do Município de Córrego Fundo/MG, no uso das 
atribuições que lhe confere a lei Orgânica do Município, Lei 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Decretos Municipais  .125/08 

e 1.126/2008, RESOLVE: Art. 1º - Fica designada a servidora Aline Patrícia da Silveira Leal, inscrita no CPF sob o nº 
016.305.096-12, para desempenhar a função de PREGOEIRO do município de Córrego Fundo/MG.  Art. 2º - A Equipe de 
Apoio será composta pelos servidores: Eurene do Carmo Faria Ferreira, inscrita no CPF sob o n° 034.390.506-02 Jair 

Camara Rodrigues, inscrito no CPF sob o nº 091.939.716 -64 Juliana Costa Khouri, inscrita no CPF sob o n° 070.555.836-
32 Art. 3º - O Pregoeiro, em suas faltas e impedimentos eventuais, será substituído pela servidora Kellen Kariny  e Silva, 
inscrita no CPF sob nº 117.758.436-02 a qual terá as mesmas atribuições do Pregoeiro titular.  Art. 4º - A atribuição do 

pregoeiro e da equipe de apoio, inclui dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade 
e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto dos certames ao licitante vencedor.  Art. 5º - A 
equipe de apoio será dispensada no todo ou em parte sempre que o objeto do certame assim permitir. Art. 6º - Esta 

Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 
149/2020, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.  Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Córrego 
Fundo/MG, 20 de agosto de 2020. Erica Maria Leão Costa Prefeita  
__________________________________________________________________________________________________  
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PORTARIA Nº 153 / 2020 DESIGNA PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CÓRREGO FUNDO/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS : A prefeita do Município de Córrego Fundo/MG, no uso das 
atribuições que lhe confere a lei Orgânica do Município e Lei Federal n. 8.666/93, RESOLVE:  Art. 1º - Fica instituída a 

Comissão Permanente de Licitação no âmbito do Município de Córrego Fundo/MG, cujas atribuiç ões e funcionamento 
são regulamentadas nesta portaria, a saber: a) Kellen Kariny e Silva, inscrita no CPF sob o nº 117.758.436-02 - 
Presidente b) Eurene do Carmo Faria Ferreira, inscrita no CPF sob o nº 034.390.506 -02 – Membro c) Jair Câmara 

Rodrigues, inscrito no CPF sob o nº 091.939.716-64 – Membro d) Juliana Costa Khouri, inscrita no CPF sob o nº 
070.5505.836-32- Membro Parágrafo Único - A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação será de 
01 (um) ano vedada a recondução da totalidade de seus membros para período subsequente nos termos do que dispõe 

o art. 51, § 4º da Lei 8.666/93.  Art. 2º - A Comissão reunir-se-á em sessão ordinária, quando convocada pelo 
Presidente, para apreciação de processos, abertura de propostas e habilitação em Licitações. Art. 3º - Compete a 
Comissão permanente de Licitação: a) Deliberar sobre pedidos de inscrição no registro cadastral, recebendo, analisando 

e solicitando informações aos interessados, bem como de alterações ou cancelamentos, mantendo-o sempre atualizado.  
b) Autorizar a expedição de certi ficado ou atestados requeridos por empresas inscritas no registro cadastral.  c) 
Estabelecer as condições gerais dos atos convocatórios, revendo-os antes de sua publicação, ouvindo os órgãos 

interessados para fins de emenda ou ratificação expressa antes de sua expedição.  d) Processar e julgar licitações.  
Opinar previamente sobre os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, após ouvida a assessoria jurídica.  e) 
Propor a aplicação de sanções administrativas a licitantes no curso da Licitação. Parágrafo Único - Em qualquer fase do 

certame poderá a Comissão suspendê-lo para promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar obrigatoriamente da 
habilitação ou da proposta, segundo especificado no ato convocatório.  Art. 4º - Cabe ao presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, ou a quem substituí-lo em seus impedimentos ou faltas: a) Promover medidas necessárias ao 
processamento e julgamento de licitações. b) Submeter ao Ordenador da Despesa relatórios conclusivos sobre licitações 
realizadas, recurso e impugnações. c) Supervisionar o funcionamento da Comissão. d) Informar os recursos interpostos 

contra atos da Comissão. e Promover o encaminhamento do mapa mensal das licitações realizadas, onde constem a 
modalidade, o tipo, o numero e a data do certame. f) Dar ciência ao órgão requisitante da Licitação, em 24 horas após a 
assinatura da respectiva ata, do resultado  do julgamento. g) Cuidar para que a Comissão promova a organização do 

processo formal de seus atos, com registro autuado de todas as peças e procedimentos.  § 1º - Ao presidente incumbe, 
ainda, zelar pela observância dos princípios da Constituição Federal relativo à Administração Pública, das normas gerais  
da legislação federal especificada e das que forem estipuladas no ato convocatório quando, da condução dos processos 

de Licitação. § 2º - Poderá o Presidente convocar elemento técnico para emitir parecer especializado acerca do objeto 
da licitação.  Art. 5º - Fica nomeada como membro suplente ao Presidente da comissão a servidora, Aline Patrícia da 
Silveira Leal, inscrita no CPF sob o nº 016.305.096-12, que  deverá substituí-la em seu impedimento. Art. 6º - Esta 

Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 
150/2020, retroagindo seus efeitos a  partir do dia 15 de agosto de 2020.  Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Córrego 
Fundo/MG, 20 de agosto de 2020. Érica Maria Leão Costa Prefeita  
__________________________________________________________________________________________________  

EXTRATO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO TEMPORARIA DE SERVIÇOS DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 024/2020 Contratante: Município de Córrego Fundo Contratado: Max 
Vinicios da Silva Objeto: Rescindir, a partir do dia 20 de agosto de 2020, o Contrato Administrativo de Prestação 

Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 0 24/2020, o qual foi firmado em 02 de março de 2020, cujo 
objeto é a prestação de serviços na função de Oficial administrativo I, sem que isso importe em ônus para quaisquer das 
partes, de acordo com o item 5.1.1 da Clausula quinta do referido Contrato. Córrego Fundo, 19 de agosto de 2020. Érica 

Maria Leão Costa Prefeita   
__________________________________________________________________________________________________  

COMUNICAÇÃO 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e vinte, às 12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu -se a Pregoeira e Equipe de Apoio 
devidamente constituída pela Sra. Prefeita, na forma das Portarias nº 153 e nº 153/2020 para o ato da Sessão do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020, que visa o registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de 

portas e janelas de vidro temperado para uso da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Córrego Fundo/MG. 
Considerando que não compareceram licitantes interessadas em participar do certame no horário preestabelecido, na 
plataforma de pregão eletrônico BNC – Bolsa Nacional de Compras, segundo o Edital do Pregão Presencial nº 025/2020,  

e apesar de este ter sido publicado na forma legal, a Pregoeira declarou Licitação Deserta. Visando cumprir o princípio 
da publicidade, cópia desta ata será publicada no diário oficial  eletrônico do Munic ípio de Córrego Fundo,  bem como 
será disponibilizada a todos que a solicitarem. Em nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, lavrando-
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se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Aline Patrícia da Silveira Leal Pregoeira 
EQUIPE DE APOIO Eurene do Carmo Faria Ferreira Jair Câmara Rodrigues Juliana Costa Khouri  
__________________________________________________________________________________________________  

LICITAÇÃO E COMPRAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO. Processo Licitatório n°. 067/2020. Pregão Presencial nº. 
025/2020. Objeto: R.P visando a aquisição de britas para o Munic ípio de Córrego Fundo/MG.  Sessão às 12hs30min do 
dia 15/09/2020. 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, 24 de agosto de 2020. Aline Patrícia da 
Silveira Leal - Pregoeira Municipal.  
__________________________________________________________________________________________________  

PREFEITURA DE CÓRREGO FUNDO/MG. Tomada de Preços nº 004/2020. Procedimento Licitatório nº 068/2020.  

Protocolo até 14/09/2020 às 12:30hs. Sessão Oficial dia 14/09/2020 às 13:00 hrs.  Objeto: Execução de obra de 
pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua da Comunheira no município de Córrego Fundo/M G. O Edital poderá ser 
retirado no site www.corregofundo.mg.gov.br ou retirado na sede da Prefeitura Municipal. Informações pelo telefone (37) 

3322-9202. Córrego Fundo/MG, 24 de agosto de 2020. Kellen Kariny e Silva. Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. 
__________________________________________________________________________________________________  
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