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EDIÇÃO Nº 1045 – Segunda-Feira, 28 de Março de 2022 

 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

AVISO DE COTAÇÃO PARA 
DISPENSA 

O município de Carandaí, no uso de suas 
atribuições legais e com fulcro no art.24 da 
lei federal n°8.666/93 torna público que irá 
promover a dispensa de licitação para a 
contratação de empresa especializada no 
fornecimento de Ácido peracético 0,2%, 
galão de 5 litros. Quantidade: 22 galões. 
Prazo de entrega: 5 dias após a emissão 
da ordem de compra. Serão recebidas 
propostas até do dia 29 de março de 2022 
às 17h. As propostas serão recebidas via 
e-mail através do contato 
compras@carandai.mg.gov.br e também as 
entregue pessoalmente no setor de 
compras da prefeitura. Gustavo Franco 
dos Santos – Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação.  

 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 

ELETRÔNICO 
 
O Pregoeiro torna público a abertura do 
Processo Licitatório n° 008/2022, Pregão 
Eletrônico nº 006/2022, cujo objeto é 
escolha da proposta mais vantajosa para a 
Autarquia, de menor preço por item (lote), 
para o REGISTRO DE PREÇO, 
consignados em Ata de Registro de Preço, 
visando a futura e eventual aquisição de 
materiais necessários à administração 
da dieta enteral (equipo, extensor e 
fracionador) visando atender às 
necessidades dos pacientes internados 
na Autarquia Hospital Municipal 
Sant’Ana de Carandaí, em uso de 
Terapia Nutricional Enteral, com a 
cessão em regime de comodato de 
bomba de infusão volumétrica, 
peristáltica ou linear para 
administração de dieta enteral. O 
mesmo ocorrerá no site www.bll.org.br 
com inicio do recebimento das propostas 
às 08h do dia 29/03/2022. Término do 
recebimento das propostas às 08h do dia 
11/04/2022. Inicio da sessão de disputa de 
preços às 10h do dia 11/04/2022, horário 
de Brasília. Retirar o Edital no site 
www.bll.org.br ou pelo e-mail: 
licitacoeshsantana@gmail.com. Ezequiel 
Lima - Pregoeiro. 
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