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COMPRAS E LICITAÇÕES 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

083/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022. OBJETO: 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. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo-MG. CONTRATADO: 

Freitas e Associados Consultoria LTDA. VALOR UNITÁRIO: conforme tabela abaixo. VALOR TOTAL: 

R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). VIGÊNCIA: com termo inicial em 17/10/2022 e termo final em 

17/10/2023. Publique-se. Córrego Fundo, 14 de outubro de 2022. Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT V. UNIT. V. 
TOTAL 

01 

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, 
realizando atendimento presencial no município 1 (uma) 
vez por mês. 
Prestação de serviços técnicos e logísticos em Brasília/DF, 
com a finalidade de acompanhamento físico dos processos 
e projetos de interesse municipal junto a órgãos e 
instituições federais, bem como a assessoria a membros do 
executivo municipal na realização de compromissos oficiais 
na capital federal, com a disponibilização de escritório 
equipado com a infraestrutura necessária para a realização 
de reuniões e demais serviços de apoio logístico e 
administrativo em Brasília/DF. 
Realização do diagnóstico municipal, identificando os 
equipamentos urbanos existentes e as carências do 
município, expedindo relatório que aponte as alternativas 
de investimento disponíveis nos Governos Federal. 
Emissão de relatório mensal com mapeamento/diagnóstico 
de recursos de programação e decorrentes de emendas 
parlamentares individuais e coletivas, constantes dos 
orçamentos fiscais e da seguridade social da União, 
indicando quais rubricas orçamentárias atendem às 
necessidades do município, já previamente identificadas no 
diagnóstico municipal. 
Inserção de projetos técnicos e sociais, propostas, planos 
de trabalho, termos de referência, projetos básicos, pré-
projetos e documentos, bem como a realização de 
consultas prévias e solicitações em geral, nos diversos 
sistemas existentes do Governo Federal. 
Acompanhamento do andamento dos projetos e planos de 
trabalhos apresentados junto aos órgãos do Governo 
Federal, até que seja feita a liberação dos recursos 
financeiros dos projetos aprovados. 

12 
meses 

R$ 
4.000,00 

R$ 
48.000,00 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Orientação para Captação de Recursos Não 
Reembolsáveis e/ou Onerosos junto ao Governo Federal. 
Orientação na elaboração de propostas para Captação de 
Recursos. 1) Acompanhamento e tramitação dos projetos 
em Brasília; 2) Protocolo de documento junto aos órgãos 
governamentais federais. 
Acompanhamento das emendas individuais e de bancada. 
Articulação para apresentação de documentos e 
solicitações necessárias. 
Monitoramentos de datas de vigência de contratos e 
convênios federais. 
Organização e acompanhamento das audiências em 
reuniões do Prefeito e agentes municipais em Brasília/DF, 
quando necessário. 
Assessoramento na elaboração e confecção de 
documentos necessários para o encaminhamento de 
solicitações de recursos e demais processos de interesse 
municipal. 
 

Valor total do contrato R$ 
48.000,00 

 

AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 087/2022 

Processo Licitatório n°. 087/2022. Pregão Eletrônico nº. 060/2022. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de materiais de construção, para atendimento da demanda do 
Município de Córrego Fundo/MG. Data para cadastramento das propostas e habilitação: até 
31/10/2022 às 12:29hs. Abertura da Sessão: 31/10/2022 às 12:30hs. Informações e editais: (37) 3322-
9202 ou pelo e-mail pregoescorregofundo@gmail.com e site oficial www.corregofundo.mg.gov.br. 
Córrego Fundo, 14 de outubro de 2022. Luís Henrique Rodrigues – Pregoeiro Municipal. 
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