
 
Córrego Fundo,21 de novembro de 2022 - EDIÇÃO: 1105– ANO V – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

                                                                                                                                                                       Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

___________________________________________________________________________________________________ 
Página 1 de 4 

 

COMPRAS E LICITAÇÃO 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 

RATIFICAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 095/2022. MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO nº 0006/2022. Ratifico, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o ato de Declaração de 

“Inexigibilidade”, exarado neste feito, caracterizada pelo art. 26, da citada Lei, procedimento 

administrativo instaurado Contratação de Show Artístico e Musical do Artista ‘’ HENRIQUE CUNHA’’, 

para apresentção durante a inauguração do Natal de Luz de Córrego Fundo/MG a realizar-se no dia 03 

de dezembro de 2022, na praça vigário João Ivo, com acesso livre a população e visitantes, com no 

mínimo, 2:00 horas de show,por enquadrar-se nos termos do art. 25, caput da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Valor total: R$3.000,00. 

Córrego Fundo/MG, 21 de novembro de 2022.  
Danilo Oliveira Campos 

Prefeito 
 

AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 093/2022 

Processo Licitatório n°. 093/2022. Pregão Eletrônico nº. 065/2022. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformes para 
atender às necessidades das Secretarias Municipais de Córrego Fundo/MG. Data para 
cadastramento das propostas e habilitação: até 05/12/2022 às 07:59hs. Abertura da Sessão: 05/12/2022 
às 08:30hs. Informações e editais: (37) 3322-9202 ou pelo e-mail pregoescorregofundo@gmail.com e 
site oficial www.corregofundo.mg.gov.br. Córrego Fundo, 21 de novembro de 2022. Luís Henrique 
Rodrigues– Pregoeiro Municipal. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 094/2022 

Processo Licitatório n°. 094/2022. Pregão Eletrônico nº. 066/2022. Objeto: Contratação de professor 
de capoeira para exercer atividades de aulas de técnicas de capoeira, para atender às 
necessidades do CRAS da Secretaria Municipal de Córrego Fundo/MG. Data para cadastramento 
das propostas e habilitação: até 07/12/2022 às 12:29hs. Abertura da Sessão: 07/12/2022 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, 21 de novembro de 2022. Luís Henrique 
Rodrigues– Pregoeiro Municipal. 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2022. Processo Licitatório n°. 088/2022, 
modalidade pregão eletrônico no registro de preços nº. 062/2022. OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de materiais de iluminação natalina, para atendimento da demanda do 
Município de Córrego Fundo/MG. CONTRATADA: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. VALOR UNITÁRIO: conforme tabela abaixo. VALOR TOTAL ESTIMADO: 
R$7.776,00 (sete mil setecentos e setenta e seis reais). VIGÊNCIA: a partir de 21/11/2022 até 
21/11/2023. Córrego Fundo, 21 de novembro de 2022. Luís Henrique Rodrigues. Pregoeiro. 

 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
mailto:pregoescorregofundo@gmail.com
http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2022. Processo Licitatório n°. 088/2022, 
modalidade pregão eletrônico no registro de preços nº. 062/2022. OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de materiais de iluminação natalina, para atendimento da demanda do 
Município de Córrego Fundo/MG. CONTRATADA: MG LIGHT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. 
VALOR UNITÁRIO: conforme tabela abaixo. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$34.984,10 (trinta mil 
novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos). VIGÊNCIA: a partir de 21/11/2022 até 21/11/2023. 
Córrego Fundo, 21 de novembro de 2022. Luís Henrique Rodrigues. Pregoeiro. 

 

 

 
 

 

REMESSA DOS AUTOS AOS ARQUIVOS 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 089/2022. 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 061/2022. 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para 

atendimento de sentenças judiciais para usuários do Sistema de Saúde 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 BNC; 

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

interessada em participar do certame regido pelo epigrafado, restando, ao final, 

desclassificadas/inabilitadas. 

Considerando que a licitante ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA foi 

desclassificada por não apresentar proposta final no prazo de convocação. 

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, 11 de novembro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal 

 

 

SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO/MG torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará Processo Licitatório Nº 166/2022, Pregão Presencial para 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022. TIPO: menor preço unitário obtido através do maior desconto 

sobre os preços constantes nos catálogos – tabela do fabricante. OBJETO: registro de preço para a 

futura e eventual aquisição de peças e acessórios e/ou componentes originais de reposição do fabricante 

e prestação de serviços de mão de obra especializada para manutenção em motobombas das marcas 

Leão, Ebara, KSB E Schineider DO SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

CÓRREGO FUNDO. A abertura da sessão será às 09:00 hs do dia 14/12/2022. LOCAL: Praça Vigário 

João Ivo, 62, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor de licitações. O Edital e seus anexos poderão ser 

solicitados através do e-mail pregoessaaecf@gmail.com e pelo site www.saaecorregofundo.com.br. 

Demais informações por escrito através do e-mail: pregoessaaecf@gmail.com ou por fax pelo 037-3322-

9612, dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, Roberto ou Maiza. 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
mailto:pregoessaaecf@gmail.com
http://www.saaecorregofundo.com.br/
mailto:pregoessaaecf@gmail.com
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SAÚDE 

PORTARIA Nº 164 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2.022. 
Nomeia membros para comporem a 
Comissão do processo seletivo. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO, DANILO OLIVEIRA CAMPOS, usando as 
atribuições legais, constitucionais e em conformidade com a legislação pertinente,  
RESOLVE: 
Art. 1º - As pessoas abaixo relacionadas ficam nomeadas para sob a presidência do primeiro, compor a 
Comissão para proceder ao Processo Seletivo 006/2022 para função pública temporária da Secretaria 
Municipal de Saúde de Córrego Fundo/ MG.  
 
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: 
Alessandra Lopes Faria – Secretária Municipal de Saúde 
Jayne Cristina Guimarães – Coordenadora da Atenção Primária 
Brunelle Laisa Veloso – Coordenadora da Vigilância em Saúde 
 
Art. 2º - Fica a Comissão de que trata o artigo 1º, autorizada a solicitar a procuradoria Geral do Município, 
a assessoria jurídica necessária para o fiel cumprimento de suas funções. 
Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.  
Município de Córrego Fundo, 21 de novembro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 
Prefeito de Córrego Fundo/MG 
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