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EDIÇÃO Nº 031 – Segunda – Feira, 20 de Novembro de 2017 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Aviso de Licitação 
Pregão Presencial Nº 031/2017 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para a futura e eventual contratação de 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou ainda 
Microempreendedor Individual (MEI) para fornecimento de relógio biométrico para o 
Departamento de Pessoal. 
Data de abertura: 29/11/2017 
Horário: 09h00mim 
O Edital encontra-se a disposição no Hospital. Informações pelo telefone: (32) 3361-
1481, ou pelo endereço eletrônico: hospitalcarandai@yahoo.com.br 
Tailinier Maria Mística Pereira Pregoeira 
 
 

Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação 
n° 164/2017 Modalidade Pregão 127/2017 “Registro de Preço”, O município de 
Carandaí, 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 o Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 01/12/2017 às 
13h15min, para o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições de materiais 
Odontológicos hospitalares diversos para atender ao CEMPRO Municipal de 
Carandaí. 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° 165/2017 Modalidade Pregão 128/2017 “Registro de Preço”, O município de 
Carandaí, 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 o Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 30/11/2017 às 
09h00min, para contratação de empresa especializada para criação de software 
para receber e processar inscrições em processos seletivos do Departamento 
de Educação. 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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EDIÇÃO Nº 031 – Segunda – Feira, 20 de Novembro de 2017 

 
Extrato da Ata da Sessão Pública  
Processo Licitatório: 038/2017  
Pregão Presencial: 029/2017  
Data/Horário: 20/11/2017, ás 09h00min  
Pregoeira/Equipe de Apoio: - Tailinier Maria Mística Pereira (Pregoeira); Carlos 
Eduardo Tavares (Membro); Dener Samuel da Cunha Vieira (Membro); Tatiane 
Cristina de Assis (Membro).  
Objeto: escolha da proposta mais vantajosa para a Autarquia, de menor preço por 
item, para o REGISTRO DE PREÇO para a futura e eventual contratação de 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou ainda 
Microempreendedor Individual (MEI) para prestação de serviços de 
desinsetização e desratização em toda a estrutura (interna e externa) do 
Hospital para controle e prevenção de pragas, tais como formigas, baratas, 
traças, pulgas, mosquitos, escorpiões e roedores. Na área interna o processo 
deverá ser realizado com gel, porém com longo poder residual, e líquido nas 
caixas de passagem, sem oferecer risco de contaminação ao ambiente, não 
sendo necessária, portanto, a remoção de pacientes e funcionários do referido 
prédio. A desratização ocorrerá por meio de armadilhas, colocadas em pontos 
estratégicos, onde deverá ser depositada as iscas para controle de ratos, 
camundongos e ratazanas. Também deverá ser realizada descarga na rede de 
esgoto e pulverização de líquido na área externa, onde poderão ocorrer 
infestações de insetos. A contratação também é para futura e eventual 
prestação de serviços de limpeza de reservatório de água com comprovação e 
análise microbiológica da água. 
Credenciada: Extermine Controle de Pragas Urbanas LTDA., CNPJ: 
05.144.095/0001-30 /Representante:  
Silvana Ferreira de Azevedo, CPF: 650.639.966-04 
Vencedora: Extermine Controle de Pragas Urbanas LTDA.,CNPJ: 05.144.095/0001-30  
A Ata da Sessão Publica detalhada encontra-se publicada nos murais da Prefeitura 
Municipal de Carandaí, Rodoviária de Carandaí e Hospital Municipal Sant’Ana de 
Carandaí. 
 
 
Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 032/2017. Objeto: o REGISTRO DE 
PREÇO visando a futura e eventual contratação de empresa para realização de 
exames laboratoriais de ultrassonografia, no intuito de atender ao Hospital Municipal 
Sant’Ana de Carandaí. Data de abertura: 30/11/2017. Horário: 09h00mim. O Edital 
encontra-se a disposição no Hospital. Informações pelo telefone: (32) 3361-1481, ou 
pelo endereço eletrônico: hospitalcarandai@yahoo.com.br. Tailinier Maria Mística 
Pereira – Pregoeira 


		2017-11-20T13:20:03-0200
	WASHINGTON LUIS GRAVINA TEIXEIRA:83837507653




