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COMPRAS E LICITAÇÕES 

Extrato de Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 083-2018, do Processo Licitatório nº 368-2018, Pregão 
Presencial nº 031/2018. OBJETO: prestação de serviços médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades 
de Atenção Primária a Saúde – UAPS Cristino Antônio de Faria e Padre Dionísio localizadas no município de Córrego 
Fundo/MG. Contratante: MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO e, de outro lado, a empresa contratada: MEDEIROS & 
FONTOURA CLÍNICA DE SAÚDE – LTDA – EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 08.969.026/0001-54. Considerando a 
previsão de correção pela aplicação do INPC acumulado dos últimos doze meses, nos termos da Cláusula Sexta do 
contrato, aplica-se a correção de 2,69% passando a vigorar, a partir da vigência deste aditivo, os seguintes valores: 
Serviço médico na especialidade Cirurgião Geral para realizar procedimento de pequenas cirurgias a nível ambulatorial – 
por paciente: R$111,68; Serviço médico de direção clínica - por mês: R$5.465,13; Serviço de plantão médico (clínico 
geral) 24 horas – por Unidade de 24 horas: R$2.225,90. O prazo da vigência contratual fica prorrogado, com vigência a 
partir de 22 de setembro de 2020 e término 21 de setembro de 2021, Córrego Fundo, de 10 de setembro de 2020. Érica 
Maria Leão Costa - Prefeita 
___________________________________________________________________________________________________ 

Processo Licitatório n°. 072/2020. Pregão Eletrônico nº. 033/2020. Objeto: Prest. Serv. de dedetização de áreas 
internas e externas e higienização de caixas d'agua em prédios da Administração do Município de Córrego Fundo/MG. 
Data para cadastramento das propostas: até 23/09/2020 às 11:59hs. Abertura da Sessão: 23/09/2020 às 12:30hs. 
Informações e editais: www.bnc.org.br ou pelo telefone (34) 99807-6633 e (34) 3014-6633 e e-mail contato@bnc.org.br e 
site oficial www.corregofundo.mg.gov.br. Córrego Fundo, 10 de setembro de 2020. Aline Patrícia da Silveira Leal – 
Pregoeira Municipal.  
___________________________________________________________________________________________________ 
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