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COMPRAS E LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 099/2022  

Processo Licitatório n°. 099/2022. Pregão Eletrônico nº. 069/2022. Objeto: Contratação de instituições 
hospitalares para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos de alta complexidade de 
cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. Devendo a unidade hospitalar prover toda linha de 
cuidado e atenção, com profissionais especializados, insumos, materiais específicos e 
tecnologias necessárias ao pré-operatório, todo o procedimento cirúrgico e pós-operatório, 
incluindo consulta para avaliação cirúrgica e pré-anestésica e consulta pós-operatória. Devendo 
ainda possuir condições técnicas e estruturais, inclusive CTI, caso haja complicações no 
procedimento cirúrgico.  A contratação visa atender às demandas formuladas da Secretaria 
Municipal de Saúde de Córrego Fundo/MG. Data para cadastramento das propostas e habilitação: até 
27/12/2022 às 11:59hs. Abertura da Sessão: 27/12/2022 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, 13 de dezembro de 2022. Luís Henrique Rodrigues– Pregoeiro Municipal. 
 

SAAE 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022 
 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00 horas, na 
sala de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
devidamente constituída pelo Sr. Diretor do SAAE, na forma da Portaria n. 012/2022, para o ato da 
Sessão do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2022, Procedimento Licitatório nº 
165/2022, cujo objeto trata-se do registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa 
especializada em perfuração de poços tubulares para perfuração e instalação de um poço tubular 
profundo com profundidade estimada de até 150 metros no terreno do parque de exposições no bairro 
vargem grande em córrego fundo – mg, com fornecimento de tubo para revestimento, teste de 
bombeamento, limpeza do poço, laje e tampa de proteção, relatório técnico final e outorga junto ao IGAM, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo VII) do Edital convocatório do 
certame. Mostrou interesse em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento no 
horário indicado a seguinte empresa: TERRA ROXA PERFURAÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ n° 17.063.654/000167, com sede administrativa à Fazenda Serra dos Gomes, s/n, Zona Rural, 
Itapecerica – MG – CEP 35.550-000, neste ato representada por Lucas Salvador Souza, pessoa física 
inscrita no CPF n° 127.043.306-70. A licitante presente, sendo esta: TERRA ROXA PERFURAÇÕES 
LTDA, comprovou a condição de ME/EPP/MEI nesta fase, portanto, usufruirá dos benefícios da Lei 
Complementar 123/06 e suas alterações. Terminado o credenciamento, foi recebido o envelope 02 
(proposta comercial). Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente à Proposta Comercial. 
Após análise verificou-se que a licitante apresentou proposta escrita de acordo com o item 4.1 do 
instrumento convocatório. Assim a licitante atendeu a todas exigências do Edital. Ato contínuo iniciou-se 
a etapa de lances verbais. Após a etapa de lances foi feita a classificação da empresa e passou para a 
fase de habilitação onde os documentos foram analisados e a empresa TERRA ROXA 
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PERFURAÇÕES LTDA foi declarada habilitada e vencedora. O senhor Sebastião 
Ricardo Leal, Supervisor, participou do certame como testemunha, uma vez que os 
membros da comissão não puderam estar presentes. Não houve nenhuma intenção 
de recurso por parte das empresas. Assim, em nada mais havendo a tratar, no momento, o Pregoeiro 
encerrou a sessão, lavrando - se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de 
direito.  

  
Rodrigo José da Silva 
Pregoeiro 
 
Sebastião Ricardo Leal 
Supervisor 
 
LICITANTES PRESENTES 
TERRA ROXA PERFURAÇÕES LTDA 
CNPJ n° 17.063.654/000167 
Lucas Salvador Souza 
CPF n°127.043.306-70 
 

 

SAÚDE 

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

PROCESSO SELETIVO 006/2022 

DENTISTA 

 

NOME DN SITUAÇÃO PONTUAÇÃO 

CAMILA CAMPOS NEVES 05/06/1989 CLASSIFICADA 52,0 

FERNANDA CUNHA PAIM 22/01/1998 CLASSIFICADA 31,0 

INGRID CRISTIANE SILVA 09/03/2001 CLASSIFICADA 12,0 

BARBARA EMANUELLE ALVES 

OLIVEIRA 

11/06/2000 CLASSIFICADA 9,0 
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ANA CAROLINE OLIVEIRA ARAUJO 18/06/1996 DESCLASSIFICADA 0 

Córrego Fundo, 13 de dezembro de 2022. 

Alessandra Lopes de Faria 

Secretária Municipal de Saúde 
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