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  COMPRAS E LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG: AVISO DO CREDENCIAMENTO nº 002/2021. Objeto: Credenciamento 
de instituições financeiras prestadoras de serviços bancários para recebimento de guias de tributos e demais 
receitas públicas municipais, através de DAM – Demonstrativo de Arrecadação Municipal, em padrão 
FEBRABAN, por intermédio de suas agências e/ou correspondentes, com prestação de contas por meio 
magnético dos valores arrecadados. Credenciamento a partir do dia 20/07/2021 às 12h30min horas até o 
dia 04/08/2021 às 12:29. Sessão Pública para análise da documentação às 12h30min horas do dia 
04/08/2021.  Local: Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493, Córrego Fundo/MG.  Informações e edital: 
site www.corregofundo.mg.gov.br, pregoescorregofundo@gmail.com ou no telefone (37) 3322-
9202, Departamento de Licitação. Córrego Fundo/MG, 19 de julho de 2021.Tamiris Eduarda de Castro. 
Presidente da CPL. 

 
EXTRATO 7º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/2020, DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 057/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 026/2020. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição 
de combustíveis para abastecimentos da frota de veículos, máquinas e equipamentos do Município de 
Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG. CONTRATADA: AUTO POSTO 
PORTAL DE OURO LTDA. Conforme estabelecido no parecer jurídico de realinhamento de preço, o item 
solicitado e analisado fica alterado da seguinte forma: Óleo Diesel S10: altera-se o preço de R$ 4,64 (quatro 
reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 4,77 (quatro reais e setenta e sete centavos), restabelecendo o 
equilíbrio contratual respeitando o preço praticado pela detentora aos demais consumidores finais, o preço 
médio de mercado, o percentual de lucro inicial da detentora da ARP e o preço divulgado pelo Grupo 
Executivo de Mercado e Preços (GEMP). Publique-se. Córrego Fundo, 19 de julho de 2021. Danilo Oliveira 
Campos. Prefeito. 

 

EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 050/2020, DO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 057/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 026/2020. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos, máquinas e equipamentos do 
Município de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-
MG. CONTRATADA: AUTO POSTO PINGO DE OURO LTDA. Conforme estabelecido no parecer jurídico de 
realinhamento de preço, os itens solicitados e analisados ficam alterados da seguinte forma: 
Gasolina Comum: altera-se o preço de R$ 5,96 (cinco reais e noventa e seis centavos) o litro para R$ 6,12 
(seis reais e doze centavos) o litro, e o diesel comum altera-se o preço de R$ 4,59 ( quatro reais e cinquenta e 
nove centavos) para R$4,70 (quatro reais  e setenta centavos) restabelecendo o equilíbrio contratual 
respeitando o preço praticado pela detentora aos demais consumidores finais, o preço médio de mercado, o 
percentual de lucro inicial da detentora da ARP e o preço divulgado pelo Grupo Executivo de Mercado e 
Preços (GEMP). Publique-se. Córrego Fundo, 19 de julho de 2021. Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO – PRC 035/2021 Processo Licitatório n°. 035/2021. Pregão Eletrônico nº. 027/2021. 
Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços, 
com finalidade diagnóstica para realização do exame de Sorologia IGG e IGM e exame Antígeno para COVID-
19, exame de Sorologia IGG e IGM Quantitativa e exame dímero D, para testagem dos pacientes e servidores 
que apresentarem os sintomas para a doença COVID-19 para atendimento da demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de Córrego Fundo/MG. Em razão de alterações no edital, fica alterada a data para 
cadastramento das propostas e habilitação: até 02/08/2021 às 12:29hs. Abertura da Sessão: 02/08/2021 às 
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12:30hs. Informações e editais: Informações e editais: site www.corregofundo.mg.gov.br ou pelo telefone 
(37) 3322-9202. Córrego Fundo, 19 de julho de 2021. Luís Henrique Rodrigues – Pregoeiro Municipal. 
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