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COMPRAS E LICITAÇÕES 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2022. Processo Licitatório n°. 076/2022, 
modalidade pregão eletrônico no registro de preços nº. 055/2022. OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual para contratação de empresa especializada no fornecimento de estrutura para 
festividades e eventos diversos, para atendimento da demanda do Município de Córrego Fundo/MG. 
CONTRATADA: MF EVENTOS LTDA. VALOR UNITÁRIO: conforme tabela abaixo. VALOR TOTAL 
ESTIMADO: R$129.504,00 (cento e vinte e nove mil quinhentos e quatro reais). VIGÊNCIA: a partir de 
17/10/2022 até 17/10/2023. Córrego Fundo, 17 de outubro de 2022. Luís Henrique Rodrigues. Pregoeiro. 

 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2022. Processo Licitatório n°. 076/2022, 
modalidade pregão eletrônico no registro de preços nº. 055/2022. OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual para contratação de empresa especializada no fornecimento de estrutura para 
festividades e eventos diversos, para atendimento da demanda do Município de Córrego Fundo/MG. 
CONTRATADA: AUREA ESTRUTURAS E SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA. VALOR UNITÁRIO: 
conforme tabela abaixo. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos reais). 
VIGÊNCIA: a partir de 17/10/2022 até 17/10/2023. Córrego Fundo, 17 de outubro de 2022. Luís Henrique 
Rodrigues. Pregoeiro. 

 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2022. Processo Licitatório n°. 076/2022, 
modalidade pregão eletrônico no registro de preços nº. 055/2022. OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual para contratação de empresa especializada no fornecimento de estrutura para 
festividades e eventos diversos, para atendimento da demanda do Município de Córrego Fundo/MG. 
CONTRATADA: DCM FERREIRA SEGURANÇA ME. VALOR UNITÁRIO: conforme tabela abaixo. 
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$52.950,00 (cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta reais). 
VIGÊNCIA: a partir de 17/10/2022 até 17/10/2023. Córrego Fundo, 17 de outubro de 2022. Luís Henrique 
Rodrigues. Pregoeiro. 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2022. Processo Licitatório n°. 076/2022, 
modalidade pregão eletrônico no registro de preços nº. 055/2022. OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual para contratação de empresa especializada no fornecimento de estrutura para 
festividades e eventos diversos, para atendimento da demanda do Município de Córrego Fundo/MG. 
CONTRATADA: ANTONIO VANIS DA SILVA. VALOR UNITÁRIO: conforme tabela abaixo. VALOR 
TOTAL ESTIMADO: R$161.250,00 (cento e sessenta e um mil duzentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: 
a partir de 17/10/2022 até 17/10/2023. Córrego Fundo, 17 de outubro de 2022. Luís Henrique Rodrigues. 
Pregoeiro. 

 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2022. Processo Licitatório n°. 076/2022, 
modalidade pregão eletrônico no registro de preços nº. 055/2022. OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual para contratação de empresa especializada no fornecimento de estrutura para 
festividades e eventos diversos, para atendimento da demanda do Município de Córrego Fundo/MG. 
CONTRATADA: CRESCER LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. VALOR UNITÁRIO: conforme tabela 
abaixo. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$61.672,00 (sessenta e um mil seiscentos e setenta e dois reais). 
VIGÊNCIA: a partir de 17/10/2022 até 17/10/2023. Córrego Fundo, 17 de outubro de 2022. Luís Henrique 
Rodrigues. Pregoeiro. 

 

 
 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022. Processo Licitatório n°. 076/2022, 
modalidade pregão eletrônico no registro de preços nº. 055/2022. OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual para contratação de empresa especializada no fornecimento de estrutura para 
festividades e eventos diversos, para atendimento da demanda do Município de Córrego Fundo/MG. 
CONTRATADA: OURO NEGRO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. VALOR UNITÁRIO: conforme tabela 
abaixo. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$26.810,00 (vinte e seis mil oitocentos e dez reais). VIGÊNCIA: 
a partir de 17/10/2022 até 17/10/2023. Córrego Fundo, 17 de outubro de 2022. Luís Henrique Rodrigues. 
Pregoeiro. 

 
 

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


 
Córrego Fundo, 17 de outubro de 2022 - EDIÇÃO: 1087– ANO V – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

                                                                                                                                                                       Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

___________________________________________________________________________________________________ 
Página 3 de 4 

 

REMESSA DOS AUTOS AOS ARQUIVOS 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 079/2022. 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 056/2022. 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de brinquedos necessários 

para atender as necessidades dos eventos promovidos pelas secretarias municipais do Município 

de Córrego Fundo/MG. 

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

da União, 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, não houve cadastramento de propostas para participação no 

certame regido pelo epigrafado. 

Considerando que o procedimento licitatório restou deserto; 

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

e/ou externo. 

Córrego Fundo, 11 de outubro de 2022 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito 

 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
086/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022. OBJETO: prestação de serviços técnicos 
especializados de assistência técnica em informática para manutenção preventiva e corretiva em 
hardwares, periféricos, rede e correlatos, instalação, reinstalação e configuração de softwares diversos 
e serviços afins para atendimento das Secretarias do Município de Córrego 
Fundo/MG. CONTRATADO: EMINIX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VALOR 
UNITÁRIO: conforme tabela abaixo. VALOR TOTAL: R $42.720,00 (quarenta e dois mil, setecentos e 
vinte reais). VIGÊNCIA: com termo inicial em 18/10/2022 e termo final em 18/10/2023. Publique-se. 
Córrego Fundo, 17 de outubro de 2022. Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 
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Item Descrição Quant Valor Unit Valor total 

01 Contratação de serviços técnicos 
especializados e qualificados de 
assistência técnica em informática 
para manutenção preventiva e 
corretiva em hardwares, periféricos, 
rede e correlatos, instalação, 
reinstalação e configuração de 
softwares diversos e serviços afins. 
Forma de atendimento 
: de forma presencial mediante no 
mínimo 2(duas) visitas semanais para 
atendimento direto com, no mínimo, 
de 6 (seis) horas contínuas, em dias 
alternados a serem definidos pela 
administração. Deverá ser prestado 
também de forma remota em horário 
comercial nos dias de acordo com a 
demanda e solicitação da 
administração. 
A execução do objeto se dará em 
diversos endereços solicitados, sendo 
todos públicos municipais e no 
perímetro urbano do município de 
Córrego Fundo/MG. Condições: no 
valor já estão inclusas todas as 
despesas com deslocamento, 
alimentação e hospedagem do 
técnico na sede do município para as 
visitas presenciais obrigatórias. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 meses 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R$3.560,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R$42.720,00 

                                                                          Valor Total: R$42.720,00 
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