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SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG torna público, para conhecimento 

dos interessados, que realizará Processo Licitatório Nº 050/2021, Pregão Presencial para Registro de Preços 

Nº 003/2021, TIPO: menor preço por item. OBJETO: Registro de preços para a futura e eventual aquisição de 

combustíveis (gasolina e óleo diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota do SAAE e para 

manutenção de equipamentos (roçadeiras e gerador) de utilização do SAAE. A abertura da sessão será às 

12:30 hs do dia 06/04/2021. LOCAL: Praça Vigário João Ivo, 62, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor de 

licitações. Demais informações por escrito através do e-mail: pregoessaaecf@gmail.com, no sítio eletrônico 

www.saaecorregofundo.com.br ou por telefone pelo 037-3322-9612, dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, 

Érica e Roberto. 

COMPRAS E LICITAÇÃO 

Extrato do 1º. Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº. 001/2020, Processo Administrativo nº. 

019/2020 – Inexigibilidade de Licitação nº. 002/2020.Objeto: Prorrogação contratual de prestação de 

serviços credenciamento de pessoa jurídica especializada em Tecnologia da Informação para futura utilização 

de Plataforma de Pregão Eletrônico, sem exclusividade e sem vínculo empregatício, por intermédio da rede 

mundial de computadores (Internet), para a realização de licitações eletrônicas na modalidade de pregão 

eletrônico, que tenham por objeto a aquisição de bens e serviços comuns, junto a licitantes previamente 

cadastrados, bem como o suporte técnico e treinamento, e em conformidade com as condições 

estabelecidas no edital de Credenciamento n. 001/2020.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO 

FUNDO – MG Contratada: LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS EIRELI. Vigência:  o prazo de vigência 

contratual fica prorrogado de 24 de abril de 2021 e término 23 de abril de 2022.Publique – se. Córrego 

Fundo, 18 de março de 2021.Danilo Oliveira Campos. Prefeito Municipal. 
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