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Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação 
n° 001/2018 Modalidade Pregão 001/2018. O município de Carandaí no uso de suas 
atribuições legais e com fulcro na Lei Federal n°8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei 
Federal 10.520/02, com suas alterações posteriores, torna publico a publicação do 
Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 18/01/2018 às 08h30min, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de Tablets. 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° 002/2018 Modalidade Pregão 002/2018. O município de Carandaí no uso de suas 
atribuições legais e com fulcro na Lei Federal n°8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei 
Federal 10.520/02, com suas alterações posteriores, torna publico a publicação do 
Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 18/01/2018 às 10h15min, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
material pedagógico para os alunos da Rede Municipal no ano de 2018. 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° 003/2018 Modalidade Pregão 003/2018. O município de Carandaí no uso de suas 
atribuições legais e com fulcro na Lei Federal n°8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei 
Federal 10.520/02, com suas alterações posteriores, torna publico a publicação do 
Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 18/01/2018 às 13h30min, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para a confecção e 
fornecimento de carnês de IPTU, guias para TLLF e guias para notificação. 
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° 004/2018 Modalidade Pregão 004/2018. O município de Carandaí no uso de suas 
atribuições legais e com fulcro na Lei Federal n°8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei 
Federal 10.520/02, com suas alterações posteriores, torna publico a publicação do 
Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 19/01/2018 às 09h00min, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de material de expediente. 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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Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação 
n° 005/2018 Modalidade Pregão 005/2018. O município de Carandaí no uso de suas 
atribuições legais e com fulcro na Lei Federal n°8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei 
Federal 10.520/02, com suas alterações posteriores, torna publico a publicação do 
Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 19/01/2018 às 13h30min, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de 
empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios do tipo carne. 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. 
 
Aviso de Retificação quanto a publicação do Extrato do 2° Contrato Administrativo 
N°: 002/2018  
Contratada: Posto Esperança LTDA - EPP 
Objeto: contratação de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 
ainda Microempreendedor Individual (MEI), especializada para fornecimento de gás 
(GLP) em botijão, a serem utilizados no Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Onde lê-se: Signatários: Magali Batista Coimbra da Silva (pela contratante) e Márcio 
Donizete Lisboa (pela contratada). 
Leia-se: Signatários: Magali Batista Coimbra da Silva (pela contratante) e Mario José 
Lisboa (pela contratada)  
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