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COMPRAS E LICITAÇÃO     

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2021. Processo Licitatório n°. 055/2021, 
modalidade pregão eletrônico no registro de preços nº. 043/2021. OBJETO: o registro de preços para 
a eventual aquisição de pneus para manutenção da Frota do Município de Córrego Fundo/MG. 
CONTRATADA: CHEVROMAIS COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA EPP. VALOR 
UNITÁRIO: conforme tabela abaixo. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 324.773,16 (trezentos e vinte e quatro 
mil setecentos e setenta e três reais e dezesseis centavos). VIGÊNCIA: a partir de 24/12/2021 até 

23/12/2022. Córrego Fundo, 24 de dezembro de 2021. Luís Henrique Rodrigues. Pregoeiro. 
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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

Processo Licitatório n° 063/2021  

Pregão Presencial nº 003/2021 

 

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 015/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021, para aquisição 

de mobiliário escolar para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Córrego Fundo/MG. 

 

Considerando que a intenção de adesão ao registro de preços do Consórcio Intermunicipal de 

Infraestrutura dos Municípios da AMAJE – (CII-AMAJE) fora publicada na data de 15/DEZEMBRO/2021; 

 

Considerando que após a publicação detectou-se inconsistência no quantitativo informado na intenção 

de adesão, referente ao registrado na ata de registro de preços nº 015/2021 do CII-AMAJE, para o item 

16 (Conjunto trapézio em resina plástica de alto impacto; conjunto composto de 06 mesas, 06 cadeiras 

e 01 mesa central, tamanho infantil) onde a quantidade informada na intenção  de adesão é 12 e o 

valor total R$45.600,00, enquanto que a quantidade registrada pelo CII-AMAJE é de 500 conjuntos e o 

valor total R$1.900.000,00; 

 

Considerando que a inconsistência sanada trata-se de mero erro de digitação e não alterou o 

quantitativo a ser aderido. A correção foi feita somente quanto ao quantitativo e valor total do item 

16, conforme registrado na Ata de Registro de Preços do CII-AMAJE, celebrado com a empresa Solução 

Indústria e Comércio de Móveis EIRELI;   

 

Considerando que a Administração Pública detectou a inconsistência em tempo hábil para correção;  
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Decide retificar, de ofício, a Intenção de Adesão à Ata de Registro de Preço para fazer constar que o 

quantitativo registrado na ata de registro de preços para o item 16 (Conjunto trapézio em resina 

plástica de alto impacto; conjunto composto de 06 mesas, 06 cadeiras e 01 mesa central, tamanho 

infantil) é de 500 conjuntos, ao preço unitário de R$ 3.800,00, totalizando um montante de 

R$1.900.000,00. 

 

Decide ratificar os quantitativos e valores aderidos pelo Município de Córrego Fundo, conforme 

abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 Conjunto Aluno CJA-01 Conj. 100 R$450,00 R$45.000,00 

02 Conjunto Aluno CJA-03 Conj. 150 R$470,00 R$70.500,00 

03 

Conjunto Trapézio em Resina 

Plástica de Alto Impacto 

conjunto compostos 06 

mesas, 06 cadeiras e 01 mesa 

central. Tamanho Infantil. 

Conj. 12 R$3.800,00 R$45.600,00 

 

Córrego Fundo/MG, 22 de dezembro de 2021. 

 

Adriana Aparecida da Silveira 

Secretária Municipal de Educação 
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