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RECURSOS HUMANOS 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público 
nº 018/2021. Contratante: Município de Córrego Fundo. Contratada: Regina Fatima de Oliveira. Objeto: 
Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional 
interesse público pela CONTRATADA, na função de Professora PEB I, tendo em vista, o afastamento da 
servidora titular do cargo Quese da Costa Silva Silveira (1º cargo), a qual se encontra nomeada em cargo 
comissionado e a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. Valor: R$ 1.803,90 (um mil, 
oitocentos e três reais e noventa centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais 
previstos abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; incentivo a docência conforme 
art. 48 da Lei Complementar 018/2010. Vigência: 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, no período de 1º 
(primeiro) de março de 2.021 a 22 de dezembro de 2.021, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) 
horas. Córrego Fundo, 1º (primeiro) de março de 2021. Danilo Oliveira Campos Prefeito Municipal.  
 

 
Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
019/2021. Contratante: Município de Córrego Fundo. Contratada: Sueli Lina de Souza. Objeto: Constitui 
objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse 
público pela CONTRATADA, na função de Professora PEB I, tendo em vista, o afastamento da servidora titular 
do cargo Quese da Costa Silva Silveira (2º cargo), a qual se encontra nomeada em cargo comissionado e a 
necessidade da continuidade da prestação do serviço público. Valor: R$ 1.803,90 (um mil, oitocentos e três 
reais e noventa centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos abaixo: 
Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; incentivo a docência conforme art. 48 da Lei 
Complementar 018/2010. Vigência: 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, no período de 1º (primeiro) de 
março de 2.021 a 22 de dezembro de 2.021, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas. Córrego 
Fundo, 1º (primeiro) de março de 2021. Danilo Oliveira Campos Prefeito Municipal. 
 

  
Errata: O Município de Córrego Fundo/MG torna pública a retificação do art.2º da Portaria 111/2021, 
publicado na edição 730 de 22 de março de 2021, pagina 5/6, do Diário oficial do Município de Córrego 
Fundo/MG: onde se lê – “Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 15 de março de 2021. ”Leia-se “Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 16 de março de 2021”. As demais informações permanecem inalteradas. Córrego 
Fundo, 25 de março de 2021. Danilo Oliveira Campos. 
 
 
COMPRAS E LICITAÇÃO 

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
0548/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2018. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
licenciamento de uso de sistemas de informática integrados para a gestão pública municipal, incluindo todos 
os serviços de conversão de dados, implantação, migração de dados pré-existentes, treinamento, 
manutenção, suporte técnico e acompanhamento para o Município de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: 
Município de Córrego Fundo/MG. CONTRATADA: Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas LTDA. 
VALOR: O Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 7.237,67 (sete mil duzentos e trinta e sete reais e 
sessenta e sete centavos) por mês (a contar da data de assinatura deste termo), e valor total de R$ 86.549,67 
(oitenta e seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) no período de 19/01/2021 
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a 18/01/2022, no qual já estão inclusos todos os tributos e encargos bem como, quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre a execução do objeto do presente contrato. Publique-se. Córrego 
Fundo/MG, 25 de março de 2021. Danilo Oliveira Campos. 
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