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COMPRAS E LICITAÇÕES 
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AUTORIZAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2022. MODALIDADE: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 007/2022. AUTORIZO nos termos do Art. 72, inciso VIII, da Lei 14.133/21, a 
contratação direta, caracterizada pela fundamentação supra, procedimento administrativo instaurado 
para contratação da empresa FREITAS E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA, para prestação de 
serviços técnicos de assessoria em captação de recursos e prestação de contas de transferências 
especiais, entre a prefeitura municipal e o governo federal, por enquadrar-se nos termos do art. 72, VIII, 
da Lei Federal n.º 14.133/21. Valor total: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Córrego Fundo/MG, 
05 de outubro de 2022. Danilo Oliveira Campo – Prefeito. 

 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

082/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022. Objeto: prestação de serviços de recreação em 

evento infantil para a execução do projeto “Rua de Lazer”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte e Lazer, em comemoração ao dia das crianças no Município de Córrego Fundo/MG. 

CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo-MG. CONTRATADO: Mundo Mágico Festas Park de Boa 

Esperança LTDA. VALOR UNITÁRIO: conforme tabela abaixo. VALOR TOTAL: R$ 27.300,00 (vinte e 

sete mil e trezentos reais). Vigência: com termo inicial em 05/10/2022 e termo final em 04/11/2022. 

Publique-se. Córrego Fundo, 05 de outubro de 2022. Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT V. UNIT. V. TOTAL 

01 

Prestação de Serviços de recreação em evento infantil 
(monitoria, animação, fabricação de alimentos e 
locação de brinquedos) para a execução do projeto 
“Rua de Lazer”, na Avenida Verde, em comemoração 
ao dia das crianças a realizar-se no dia 08/10/2022 
(sábado) no horário de 08:00hrs a 12:00hrs. 
 
Descrição do serviço: 10 monitores, 03 personagens 
vivos, 1.000 pipocas, 1.000 algodões doces. 
 
Descrição dos Brinquedos: 
•03 tobogãs de no mínimo 4 metros de comprimento 4 
de altura e 3 de largura de lona colorida kp 1.000,00 
para evento de 3 horas; 
•02 piscinas de bolinha com 2,5 de tamanho para 
evento de 3 horas; 
•03 camas elástica de no mínimo 3 metros de diâmetro 
para evento de 3 horas; 
•01 touro mecânico 4,90 x 4,90 para evento de 3 horas; 
•01 centopeia 2.5 x 10x5 para evento de 3 horas; 
•01 guerra de cotonete com dimensão 4,5 x por 4,5 para 
evento de 3 horas; 
•01 futebol de sabão com no mínimo 5,0 x 8,5 para 
evento de 3 horas; 

01 
R$ 
15.350,00 

R$ 
15.350,00 
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•01 carreta da alegria com som mecânico com 
capacidade de segura de 78 crianças sentadas, sendo 
necessário que o veículo automotor tenha 
equipamentos de proteção contra incêndio “extintores”. 
será obrigatório apresentar certificado de registro e 
licenciamento do DETRAN contando em sua 
especificação transporte recreativo, incluir a apólice de 
seguro de vida contra terceiros e a art. e laudo técnico 
do veículo para evento de 3 horas. 
•Incluir transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão de obra, hospedagem e 
alimentação da equipe se necessário, a secretaria 
emitirá a ordem de fornecimento indicando o local de 
entrega, o equipamento deverá ser montado 2 horas 
antes do evento. 
 

02 

Prestação de Serviços de recreação em evento infantil 
(monitoria, animação, fabricação de alimentos e 
locação de brinquedos) para a execução do projeto 
“Rua de Lazer”, na Praça Américo Pinto da Silveira, 
em comemoração ao dia das crianças, a realizar-se no 
dia 08/10/2022 (sábado) no horário de 14:00hrs a 
18:00hrs.  
 
Descrição de Serviço: 10 monitores, 03 personagens 
vivos, 400 pipocas, 400 algodões doces. 
 
Descrição dos brinquedos Infláveis: 
 
•02 tobogãs de no mínimo 4 metros de comprimento 4 
de altura e 3 de largura de lona colorida KP 1.000,00 
para evento de 3 horas; 
•02 Piscina de bolinha com 2,5 de tamanho para evento 
de 3 horas; 
•02 camas elástica de no mínimo 3 metros de diâmetro 
para evento de 3 horas; 
•01 Touro Mecânico 4,90 x 4,90 para evento de 3 horas; 
•01 Centopeia 2.5 x 10x5 para evento de 3 horas; 
•01 Guerra de Cotonete com dimensão 4,5 x por 4,5 
para evento de 3 horas; 
•01 Futebol de sabão com no mínimo 5,0 x 8,5 para 
evento de 3 horas; 
•01 Carreta da Alegria com som mecânico com 
capacidade de segura de 78 crianças sentadas, sendo 
necessário que o veículo automotor tenha 
equipamentos de proteção contra Incêndio “Extintores”. 

01 
R$ 
11.950,00 

R$ 
11.950,00 
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Será obrigatório apresentar certificado de registro e 
licenciamento do Detran contando em sua 
especificação transporte recreativo, incluir a apólice de 
seguro de vida contra terceiros e a art. e laudo técnico 
do veículo para evento de 3 horas.  
•Incluir transporte, carga, descarga, montagem, 
desmontagem, mão de obra, hospedagem e 
alimentação da equipe se necessário, a secretaria 
emitirá a ordem de fornecimento indicando o local de 
entrega, o equipamento deverá ser montado 2 horas 
antes do evento. 

VALOR TOTAL R$27.300,00 
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