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COMPRAS E LICITAÇÃO     

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

A/C Sr. Alberto Ferreira da Rocha 

Representante legal da empresa 

PROSSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI 

Rua das Alagoas, nº19, Sala B, Nova Parnamirim, Parnamirim-RN, CEP: 59.150-758. 

 

NOTIFICAÇÃO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS – DECRETO 10.024/2019 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 042/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 032/2021 

 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob 
o nº 01.614.862/0001-77, com endereço na Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493, Centro, Córrego Fundo-MG, 
CEP 35.568-000, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. DANILO OLIVEIRA CAMPOS, vem por meio desta, 
NOTIFICAR a empresa PROSSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ 11.505.498/0001-60, com sede Rua das Alagoas, nº19, Sala B, Nova Parnamirim, 
Parnamirim-RN, CEP: 59.150-758, por meio de seu representante legal, o Sr. Alberto Ferreira da Rocha, pessoa física 
inscrita no CPF: 060.467.934-32, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis entregue, na sede do Município de 
Córrego Fundo, via original ou cópia autenticada em cartório, ou ainda, em visita presencial, original e cópia para 
autenticação pela equipe de apoio, da a) Declaração formal da empresa com a anuência expressa do profissional, 
indicando o  profissional  médico  que irá prestar o serviço; b) bem como a comprovação da inscrição dos mesmos 
do CRM com a comprovação da especialidade indicada, NOS TERMOS DO ITEM 18.1 DO EDITAL CONVOCATÓRIO: 

 

18.1  

Para assinatura do contrato e/ou ata de registro de preços, a licitante vencedora deverá apresentar: 

a) Declaração formal com a anuência expressa do profissional, indicando o (s) profissional (s) médico (s) que irá 
(ão) prestar os serviços em cada especialidade, bem como a comprovação da inscrição dos mesmos do CRM com a 
comprovação da especialidade indicada. 
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Acontece que o Município solicitou à licitante o envio da via original ou cópia autenticada da a) Declaração formal 
da empresa com a anuência expressa do profissional, indicando o profissional médico que irá prestar o serviço; b) 
bem como a comprovação da inscrição dos mesmos do CRM com a comprovação da especialidade indicada, NOS 
TERMOS DO ITEM 18.1 DO EDITAL CONVOCATÓRIO, e até a presente data a licitante não cumpriu a exigência. 

Ocorre que, em data de 30/AGOSTO/2021, o Pregoeiro do Município de Córrego Fundo encaminhou, via plataforma 
eletrônica (LICITANET) mensagem de convocação para apresentação da via original ou cópia autenticada: 

 

Para assinatura da ata de registro de preços a licitante vencedora deverá apresentar: a) Declaração formal com a 
anuência expressa do profissional, indicando (s) profissional (s) médico (s) que irá (ão) prestar os serviços em cada 
especialidade, bem como a comprovação de inscrição dos mesmos do CRM com a comprovação da especialidade 
indicada. 

 

Além disso, o Município fez contato, por diversas vezes, com o representante da empresa, pelos telefones (84) 
99898-9813 e (84) 99987-0686, na tentativa de obter os documentos exigidos no Edital como condição para 
assinatura da ata de registro de preços, e os mesmo não foram enviados. 

O art. 48 do Decreto Federal 10.024/2019 prevê a obrigação do adjudicatário convocado comprovar as condições 
de habilitação e assinar o contrato no prazo estabelecido no edital, e mais, prevê a possibilidade de aplicação de 
penalidade àquele que, convocado, deixar de cumprir os termos daquela convocação: 

 

Art. 48.  Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços 
no prazo estabelecido no edital. 

§ 1º Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata 
de registro de preços. 

§ 2º  Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou 
se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo 
da aplicação das sanções de que trata o art. 49. 

 

O art. 49 regulamenta a aplicação da sanção prevista naquele §2º, conforme o seguinte: 
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Art. 49.  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o 
direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II – não entregar a documentação exigida no edital; 

 

Portanto, o CONTRATANTE vem, por meio desta, NOTIFICAR A VENCEDORA PARA QUE, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) 
DIAS ÚTEIS, APRESENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO VIA ORIGINAL OU AUTENTICADA EM 
CARTÓRIO DOS MESMOS A) DECLARAÇÃO FORMAL DA EMPRESA COM A ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROFISSIONAL, 
INDICANDO O  PROFISSIONAL  MÉDICO  QUE IRÁ PRESTAR O SERVIÇO; B) BEM COMO A COMPROVAÇÃO DA 
INSCRIÇÃO DOS MESMOS DO CRM COM A COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE INDICADA, sob pena de decair o 
direito e aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município. 

  

Córrego Fundo, 14 de dezembro de 2021. 

 

DANILO OLIVEIRA CAMPOS 

Prefeito 

 * 
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* 
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2020, Processo Licitatório nº 112/2019, Pregão Presencial nº 

074/2019. Objeto: Contratação de serviços médicos especializados em ultrassonografia para atendimento da 

demanda dos serviços de ultrassom eletivo e urgência, em aparelho de ultrassonografia da Unidade de Pronto 

Atendimento Municipal de Córrego Fundo/MG. Contratante: Município De Córrego Fundo-Mg. Contratada: J.P. 

Instituto de Radiologia LTDA. Vigência: 09 de dezembro de 2021 até o dia 08 de dezembro de 2022. Preço: O 

contratante pagará à contratada o valor unitário de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) por exame, em face da aplicação 

de reajuste pelo INPC acumulado nos últimos 12 meses. Publique-se. Córrego Fundo, 14 de dezembro de 2021. 

Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 

 

 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. Objeto: Contratação de prestação de serviços para ministrar zumba 

e afins, bem como prestar assistência em festividades que se derem durante a vigência do contrato, para 

atendimento às demandas da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer do Município de Córrego Fundo - 

MG. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. CONTRATADO: MAYCON HENRIQUE DA SILVA. Valor Total: 

R$16.000,00. Vigência: com termo inicial em 03/01/2022 e termo final em 02/11/2022. Publique-se. Córrego Fundo, 

14 de Dezembro de 2021 Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 
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SAÚDE     

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

PROCESSO SELETIVO 005/2021 

MÉDICO PEDIATRA  

 

 SITUAÇÃO NOME DN INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

01 APROVADA EDGILSA ADRIANE SILVA 28/05/1971 1 10,0 

 

 

 

Córrego Fundo 14 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

Alessandra Lopes de Faria 

Secretária Municipal de Saúde 
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CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

PROCESSO SELETIVO 005/2021 

DENTISTA 

 

SITUAÇÃO NOME DN PONTUAÇÃO 

CLASSIFICADA RENATA OLIVEIRA E SILVA PRADO 11/05/1990 63 

CLASSIFICADA MARIA CAROLINE DA C. RODRIGUES 13/04/1994 15 

DESCLASSIFICADA ANA LUIZA DE FARIA ALVES 12/11/1991 0 

 

 

 

Córrego Fundo 14 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

Alessandra Lopes de Faria 

Secretária Municipal de Saúde 
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