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COMPRAS E LICITAÇÕES

________________________________________________________________________________________________
ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 Ao 27 (vinte e sete) diasdo mês de novembrodo ano de dois
mil e vinte, às 12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se aPregoeira e Equipe de Apoio
devidamente constituída pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria n. 152/2020, para o ato da Sessão do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 030/2020, cujo objeto é acontratação deserviços especializados em medicina veterinária para
esterilização cirúrgica de cães e gatos no município de Córrego Fundo/MG.Mostrouinteresse em participar do referido
certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado a seguinte empresa:IDEUSMAR JUNIOR
NASCIMENTO 03136854608, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 29.686.390/000187, com sede administrativa à Rua
Espírito Santo, nº 50, Lambari, na cidade de Pedra do Indaiá/MG, CEP: 35.565-000. Neste ato, representada por
IdeusmarJunior Nascimento, pessoa física inscrita no CPF: 031.368.546-08, residente e domiciliada à Rua Espírito Santo,
nº 50, Lambari, na cidade de Pedra do Indaiá/MG, CEP: 35.565-000. Sendo o telefone da empresa (37) 99908-0327 e email: ideusmarvet@yahoo.com.br. A licitanteIDEUSMAR JUNIOR NASCIMENTO 03136854608 comprovou a qualidade de
ME nesta fase e, portanto, poderá usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123/06.Terminado o credenciamento,
foram recebidos o envelope 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida, passou-se à abertura do envelope 02,
referente à Proposta Comercial.Após análise verificou-se que a licitante IDEUSMAR JUNIOR NASCIMENTO
03136854608atendeu às exigências estipuladas no edital.Ato contínuo, iniciou-se a etapa de cadastramento da proposta
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e, posteriormente, a etapa de lances verbais. Encerrada a fase de lances verbais, a licitante IDEUSMAR JUNIOR
NASCIMENTO 03136854608 foi declarada vencedora, 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, para o item, 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 IDEUSMAR JUNIOR NASCIMENTO 03136854608 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 da licitante sobre a intenção de recorrer da decisão, a Pregoeira delibera
por adjudicar o objeto/itens a seu respectivo vencedor de acordo com o relatório “Resultado da Apuração”. Pautando-se
pelo princípio da celeridade, a licitante será intimada de quaisquer decisões pelo e-mail supramencionado. Em nada mais
havendo a tratar, aPregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por
quem de direito. Aline Patrícia da Silveira Leal Pregoeira Jair Câmara da Silveira Membro Eurene do Carmo Faria Ferreira
Membro Juliana Costa Khouri Membro REPRESENTANTE DA LICITANTE PRESENTE: IDEUSMAR JUNIOR NASCIMENTO

03136854608 CNPJ: 29.686.390/000187 Ideusmar Junior Nascimento CPF: 031.368.546-08
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2020. Processo Licitatório n°. 077/2020, modalidade pregão eletrônico
no registro de preços nº. 038/2020.OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de peças e acessórios em
geral, genuínos e/ou original de fábrica para manutenção de veículos e máquinas da Frota Municipal de Córrego Fundo/MG.
CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo-MG. CONTRATADA:Autominas Comércio, Serviços e Manutenção EIRELI.
PERCENTUAL DE DESCONTO:conforme tabela abaixo.VIGÊNCIA: a partir de 30/11/2020 até 29/05/2021. Córrego Fundo, 27de
novembro de 2020. Aline Patrícia da Silveira Leal. Pregoeira.

__________________________________________________________________________________________________

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 086/2020. Processo Licitatório n°. 077/2020, modalidade pregão eletrônico
no registro de preços nº. 038/2020.OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de peças e acessórios em
geral, genuínos e/ou original de fábrica para manutenção de veículos e máquinas da Frota Municipal de Córrego Fundo/MG.
CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo-MG. CONTRATADA:Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI.
PERCENTUAL DE DESCONTO:conforme tabela abaixo.VIGÊNCIA: a partir de 30/11/2020 até 29/05/2021. Córrego Fundo, 27de
novembro de 2020. Aline Patrícia da Silveira Leal. Pregoeira.

______________________________________________________________________________________________________
Página 2 de 4

Córrego Fundo, 27 de novembro de 2020 – EDIÇÃO: 662 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br
Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017
__________________________________________________________________________________________________
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2020. Processo Licitatório n°. 077/2020, modalidade
pregão eletrônico no registro de preços nº. 038/2020.OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
aquisição de peças e acessórios em geral, genuínos e/ou original de fábrica para manutenção de veículos e máquinas
da Frota Municipal de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo-MG. CONTRATADA:Bravo
Peças e Serviços EIRELI. PERCENTUAL DE DESCONTO:conforme tabela abaixo.VIGÊNCIA: a partir de 30/11/2020
até 29/05/2021. Córrego Fundo, 27de novembro de 2020. Aline Patrícia da Silveira Leal. Pregoeira.

__________________________________________________________________________________________________
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2020. Processo Licitatório n°. 077/2020, modalidade pregão
eletrônico no registro de preços nº. 038/2020.OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de
peças e acessórios em geral, genuínos e/ou original de fábrica para manutenção de veículos e máquinas da Frota
Municipal de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo-MG. CONTRATADA:AMP Mecânica de
Autos EIRELI. PERCENTUAL DE DESCONTO:conforme tabela abaixo.VIGÊNCIA: a partir de 30/11/2020 até
29/05/2021. Córrego Fundo, 27de novembro de 2020. Aline Patrícia da Silveira Leal. Pregoeira.

__________________________________________________________________________________________________

SAAE
RETIFICAÇÃO–O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG, torna pública a
retificação da descrição dos itens 09, 10, 11, 12 e 13 da Planilha de Propostas e no Termo de Referência do edital
convocatório para o Processo Licitatório Nº 187/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 015/2020. 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 08:30 hs do dia
15/12/2020. LOCAL: Praça Vigário João Ivo, 62, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor de licitações, publicada no
Diário Oficial do Município de Córrego Fundo dia 24 de agosto de 2020, conforme segue:“Onde se lê –... item 09 –
Conector 6 mm; item 10 – Conector 1,5 mm; item 11 – Conector 10 mm; item 12 – Conector 16 mm e item 13 – Conector
2,5 mm “leia-se: ...item 09 – Conector tipo fêmea, conexão parafuso, em polietileno 6 mm; item 10 – Conector tipo
fêmea, conexão parafuso, em polietileno 1,5 mm; item 11 – Conector tipo fêmea, conexão parafuso, em polietileno 10
mm; item 12 – Conector tipo fêmea, conexão parafuso, em polietileno16 mme item 13 – Conector tipo fêmea, conexão
parafuso, em polietileno 2,5 mm. As demais informações continuam inalteradas, assim como a data para realização do
certame.
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
______________________________________________________________________________________________________
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Comunicação de Crédito de Recursos – OGU Atendendo aos princípios Constitucionais previstos no “Art. 37 CF” e
demais Normas legais. Notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais
com sede neste Município, para o seu devido conhecimento, o crédito em conta, sob bloqueio em 23/11/2020, no valor
de R$ 89.142,84 (Oitenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais, oitenta e quatro centavos) na conta
0115.006.647087-9, vinculada ao Contrato de Repasse nº 866487/18 Processo nº 1052978-20/18 assinado em
31/10/2018, no âmbito do Programa Planejamento Urbano sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Esse contrato tem por objeto Pavimentação Asfáltica de ruas diversas no município de Córrego Fundo/MG.
__________________________________________________________________________________________________

de forma digital por
ANA CRISTINA LEAO Assinado
ANA CRISTINA LEAO
CARVALHO:0524389 CARVALHO:05243899690
Dados: 2020.11.27 17:28:00
9690
-03'00'
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