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EDIÇÃO Nº 019 – Quarta – Feira, 25 de Outubro de 2017 

Extrato do Contrato Administrativo 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratada: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA. 
CNPJ sob o nº 03.945.035/0001-91 
Objeto: Futura e eventual aquisição de medicamentos, saneantes, dietas especiais e suplementos 
nutricionais, para atender os usuários dos serviços do Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí. 
Valor global: R$3.026,00 (três mil e vinte e seis reais). 
Prazo: o prazo de vigência será de 06 (seis) meses contado da assinatura do presente contrato.  
Data de assinatura do contrato: 20/10/2017 
Licitação: pregão nº 017/2017 

Signatários: Arlete Batista Coimbra (pela contratante) e José Maria Nogueira (pela contratada). 
 

 
Extrato do Contrato Administrativo 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratada: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalares. 
CNPJ sob o nº 36.325.157/0001-34 
Objeto: Futura e eventual aquisição de medicamentos, saneantes, dietas especiais e suplementos 
nutricionais, para atender os usuários dos serviços do Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí. 
Valor global: R$6.619,96 (seis mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e seis centavos). 
Prazo: o prazo de vigência será de 06 (seis) meses contado da assinatura do presente contrato.  
Data de assinatura do contrato: 20/10/2017 
Licitação: pregão nº 017/2017 
Signatários: Arlete Batista Coimbra (pela contratante) e Felippe David Melo Fontana (pela 

contratada). 
 

 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação n° 152/2017 
Modalidade Pregão 119/2017. O município de Carandaí no uso de suas atribuições legais e com 
fulcro na Lei Federal 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei Federal n°8.666/93, com suas alterações 
posteriores, torna publico a publicação do Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 
08/11/2017 às 10h00min, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO para a futura e eventual 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de alimentação especial. Para 
retirar o Edital e informações: site www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: 
licitação@carandai.mg.gov.br. Gustavo Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 
 
 
 
 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação n° 153/2017 
Modalidade Pregão 120/2017. O município de Carandaí no uso de suas atribuições legais e com 
fulcro na Lei Federal 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei Federal n°8.666/93, com suas alterações 
posteriores, torna publico a publicação do Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 
08/11/2017 às 13h30min, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO para a futura e eventual 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de enfeites natalinos. Para retirar o 
Edital e informações: site www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: licitação@carandai.mg.gov.br. 
Gustavo Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 
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