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COMPRAS E LICITAÇOES 

REMESSA DOS AUTOS AOS ARQUIVOS 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 061/2022. 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 042/2022. 

OBJETO: Registro de Preços para contratação de serviços especializados em esterilização 

cirúrgica e microchipagem de cães e gatos, em atendimento à demanda do Município de Córrego 

Fundo, respaldada através de recursos oriundos de Emenda Parlamentar Estadual de Indicação 

como Transferência Especial, pela Indicação nº 91976 e Indicação nº 91846. 

Considerando que o processo licitatório em análise fora devidamente publicado no Diário Oficial 

da União, Imprensa Oficial do Estado e Diário Oficial Eletrônico e no site oficial do Município de Córrego 

Fundo/MG, bem como na plataforma de pregão eletrônico LICITANET; 

Considerando que fora obedecido o prazo de oito dias úteis entre a última publicação e a data 

de apresentação das propostas, nos termos do inciso V, do art. 4º, da Lei Federal n. 10.520/2002; 

Considerando que o Edital e seus anexos foram submetidos a Parecer Jurídico, nos termos do 

art. 8º, IX do Decreto 10.024/2019, sendo devidamente aprovado;  

Considerando que foram exigidas somente as qualificações técnicas e econômicas 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações pela contratada, não havendo no edital 

convocatório cláusulas restritivas à competição;  

Considerando que nos autos foi assegurada igualdade de condições a todos os possíveis 

licitantes, não havendo, no edital, exigência que limitasse a concorrência no certame, sendo ainda 

amplamente divulgado, levando-se em conta o vulto da contratação. 

Considerando que embora o certame tenha sido publicado na forma legal cumprindo estritamente 

o princípio da legalidade, compareceram, no horário preestabelecido, apenas dois licitantes interessarão 

em participar do certame regido pelo epigrafado, restando, ao final, desclassificadas/inabilitadas. 

Considerando que a licitante SC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA foi inabilitada por deixar de 

apresentar documento exigido no Item 9.9.2.1 do Edital Convocatório e a licitante CUNHA MACIEL 

CLINICA VETERINARIA LTDA foi inabilitada por deixar de apresentar os documentos exigidos nos itens 

9.91., 9.9.2.1, 9.9.2.3, 9.9.2.4, 9.9.2.6, 9.9.2.7, 9.9.2.8.1 e 9.9.3.1 do Edital Convocatório. 

Considerando o interesse público; 

Considerando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

Considerando, principalmente, o princípio da legalidade. 

Determino que os autos sejam remetidos ao arquivo para posterior análise do controle interno 

e/ou externo.Córrego Fundo, 29 de julho de 2022. 

Danilo Oliveira Campos-Prefeito Municipal 
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REMESSA DOS AUTOS AOS ARQUIVOS 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 062/2022. 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 043/2022. 

OBJETO: Contratação de empresa para realização de As Built e perícia técnica no trecho 

da obra do interceptor de esgoto da Rua do Chiba financiada pela FUNASA. 

Considerando que o processo licitatório em análise fora devidamente publicado no Diário Oficial 

da União e Diário Oficial Eletrônico e no site oficial do Município de Córrego Fundo/MG, bem como na 

plataforma de pregão eletrônico LICITANET; 

Considerando que fora obedecido o prazo de oito dias úteis entre a última publicação e a data 

de apresentação das propostas, nos termos do inciso V, do art. 4º, da Lei Federal n. 10.520/2002; 

Considerando que o Edital e seus anexos foram submetidos a Parecer Jurídico, nos termos do 

art. 8º, IX do Decreto 10.024/2019, sendo devidamente aprovado;  

Considerando que foram exigidas somente as qualificações técnicas e econômicas 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações pela contratada, não havendo no edital 

convocatório cláusulas restritivas à competição;  

Considerando que nos autos foi assegurada igualdade de condições a todos os possíveis 

licitantes, não havendo, no edital, exigência que limitasse a concorrência no certame, sendo ainda 

amplamente divulgado, levando-se em conta o vulto da contratação. 

Considerando que embora o certame tenha sido publicado na forma legal cumprindo estritamente 

o princípio da legalidade, compareceram, no horário preestabelecido, apenas dois licitantes interessarão 

em participar do certame regido pelo epigrafado, restando, ao final, desclassificadas/inabilitadas. 

Considerando que a licitante HERBERT VINICIUS DA SILVA SOUZA foi inabilitada pois deixou 

de anexar os documentos exigidos nos Itens 9.9.4.1, 9.9.4.2 do Edital Convocatório e a licitante NOG 

ENGENHARIA E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA foi desclassificada por deixar de apresentar a 

proposta final, exigida no item 10.1 do Edital Convocatório. 

Considerando o interesse público; 

Considerando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

Considerando, principalmente, o princípio da legalidade. 

Determino que os autos sejam remetidos ao arquivo para posterior análise do controle interno 

e/ou externo. 

Córrego Fundo, 03 de agosto de 2022. 

Danilo Oliveira Campos-Prefeito Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO – PL 067/2022  

Processo Licitatório n°. 067/2022. Pregão Eletrônico nº. 048/2022. Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições em 
marmitex para atender demanda das Secretárias Municipais de Córrego Fundo/MG. Data para 
cadastramento das propostas e habilitação: até 23/08/2022 às 12:29hs. Abertura da Sessão: 23/08/2022 
às 12:30hs. Informações e editais: site www.corregofundo.mg.gov.br ou pelo telefone (37) 3322-9202. 
Córrego Fundo, 04 de agosto de 2022. Luís Henrique Rodrigues – Pregoeiro Municipal. 

 
Extrato do Contrato Administrativo nº 038/2022, Processo Licitatório nº 039/2022, Tomada de Preços nº 
002/2022. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução de projetos de extensão de rede 
elétrica em diversas vias públicas do município de Córrego Fundo/MG conforme Projeto (s), Memorial (s) 
Descritivo (s), Cronograma (s) Físico Financeiro e Planilha (s) Orçamentária (s), incluindo o fornecimento 
de todo o material. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Eletro & Energia Ltda. Valor 
estimado: R$474.089,36 (quatrocentos e setenta e quatro mil e  oitenta e nove reais e trinta e seis 
centavos). Vigência: com termo inicial em 03/08/2022 e termo final em 03/04/2023. Publique-se. Córrego 
Fundo, 04 de agosto de 2022.Danilo Oliveira Campos- Prefeito. 
 
Extrato do Contrato Administrativo nº 039/2022, Processo Licitatório nº 039/2022, Tomada de Preços nº 
002/2022. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução de projetos de extensão de 
rede elétrica em diversas vias públicas do município de Córrego Fundo/MG conforme Projeto (s), 
Memorial (s) Descritivo (s), Cronograma (s) Físico Financeiro e Planilha (s) Orçamentária (s), incluindo o 
fornecimento de todo o material. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Construsol 
Construções Elétrica & Civil Ltda. Valor estimado: R$95.000,00 (Noventa e cinco mil reais). Vigência: 
com termo inicial em 03/08/2022 e termo final em 03/04/2023. Publique-se. Córrego Fundo, 04 de agosto 
de 2022.Danilo Oliveira Campos-Prefeito 
 
Extrato do Contrato Administrativo nº 040/2022, Processo Licitatório nº 055/2022, Tomada de Preços nº 
004/2022. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução de obra de Reforma/adaptação 
do Telecentro para implantação do Cemei do bairro Imaculado Coração de Maria no município de Córrego 
Fundo/MG conforme Projeto (s), Memorial (s) Descritivo (s), Cronograma (s) Físico Financeiro e Planilha 
(s) Orçamentária (s), incluindo o fornecimento de todo o material. Contratante: Município de Córrego 
Fundo-MG. Contratado: Construtora TS Ltda. Valor estimado: R$306.178,77 (trezentos e seis mil cento e 
setenta e oito reais e setenta e sete centavos). Vigência: com termo inicial em 03/08/2022 e termo final em 
03/04/2023. Publique-se. Córrego Fundo, 04 de agosto de 2022.Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 

  
 
 

  

 
 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
http://www.corregofundo.mg.gov.br/


     
Córrego Fundo, 04 de agosto de 2022 - EDIÇÃO: 1041– ANO V – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

                                                                                                                                                                       Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

___________________________________________________________________________________________________ 
Página 19 de 20 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

Designação Agosto 2022 

De acordo com a Resolução SEME nº 01/2021 
1 - DA DATA E HORÁRIO DA DESIGNAÇÃO. 

 
DIA 

 
HORÁRIO 

 
LOCAL DE DESIGNAÇÃO 
 

 
05/08/2022 
 

 
13:00 

 
Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Córrego Fundo 

2 - DO QUADRO DE VAGAS  

2.1 – Motorista. 

 
Instituição 

 
Vagas 

 
Período 

Secretaria Municipal de Educação 01 Indeterminado  

3 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

3.1 – A apresentação dos documentos comprobatórios deverá ser feita no ato da designação 

acompanhados de cópias xerográficas. 

3.2 – Nº de Vagas sujeito à alteração. 

Córrego Fundo, 04 de Agosto de 2022. 

Adriana Aparecida da Silveira-Secretária Municipal de Educação 
 

OBRAS 

PORTARIA Nº. 119/2022 

INSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA SUPERVISIONAR O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 

004/2022 PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE CAPINEIRO PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

DO MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO. 

O Prefeito do Município de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do 

Município, em seu artigo 91, inciso II, letra d,  

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear os membros da Comissão Especial para acompanhamento, fiscalização e avaliação do 

Processo Seletivo Simplificado 004/2022 para a contratação temporária de Capineiro para a Administração 

Direta do Município de Córrego Fundo/MG.  

Art. 2º - Compete à Comissão Especial, acompanhar a realização, julgar os casos omissos ou 

duvidosos e coordenar as atividades necessárias ao bom andamento do Processo Seletivo.  

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Parágrafo Único - A Comissão Especial do Processo Seletivo é soberana e tem total autonomia 

para deliberar sobre todos os aspectos não previstos no Edital.  

Art. 3º - A Comissão terá como integrantes:  

a) Washington Alair da Silva, engenheiro, exercendo a função de Secretário Municipal de Obras, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento; 

b) Camila Aparecida Guimarães, arquiteta, exercendo a função de Supervisora de Departamento 

de Planejamento e Obras Públicas; 

c) Dyego Lopes Silveira, engenheiro, exercendo a função de Supervisor Especial de Obras; 

d) Rômulo César Alves, servidor público, Auxiliar de planejamento urbano; 

§ 1º - A comissão terá como Presidente o Servidor Washington Alair da Silva, que deverá dar 

cumprimento à instauração de procedimentos necessários à elaboração do Processo Seletivo, bem como 

a decisão final sobre casos omissos no decorrer do processo. 

 § 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros 

que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação. 

 § 3º - A comissão terá como Secretária a Supervisora de Departamento de Planejamento e Obras 

Públicas, Camila Aparecida Guimarães, a quem compete: 

 I - lavrar as atas dos trabalhos da Comissão, assinando-as em conjunto com os demais membros;   

 II - coordenar o exame de toda documentação relativa ao certame;   

 III - propor ao Presidente as medidas adequadas ao bom andamento dos trabalhos da Comissão;   

 IV - elaborar os relatórios, assinando-os em conjunto com os demais membros;   

 § 4º - O funcionamento e as decisões da Comissão Especial de Processo Seletivo somente 

ocorrerão com a presença dos 04 (quatro) membros, cabendo ao Presidente o voto de desempate, quando 

for necessário.   

 Art. 4º - Os trabalhos realizados pela Comissão Especial serão considerados serviço público 

relevante. 

 Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário e será extinta após a homologação do Processo Seletivo.  

 REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Córrego Fundo/MG, 02 de agosto de 2022. 

Danilo Oliveira Campos - Prefeito Municipal  
 

 

 

 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/

		2022-08-04T15:18:39-0300
	DANILO OLIVEIRA CAMPOS:06963547645




