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EDIÇÃO Nº 1059 – Segunda -Feira, 25 de Abril de 2022 

 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES 
DE PROPOSTAS DE PREÇOS DA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022  

A Prefeitura Municipal de Carandaí/MG, 
Estado de Minas Gerais, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
torna público que realizará no dia 26 de 
abril de 2022, às 14h00min, a abertura dos 
envelopes de propostas de preços da 
licitação na modalidade Tomada de Preços 
n° 002/2022 – Processo Administrativo 
033/2022 – Processo Licitatório 023/2022 
cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para reforma dos 
Apartamentos e Enfermarias  do Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí/MG.  

 

 

 

COTAÇÃO DE PREÇO – 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura de Carandaí, torna 
pública à abertura de processo de 
contratação de empresa(s) para 
executar serviços voltados à 
implementação do projeto de 
prevenção contra incêndio, na forma 
especificada abaixo:   

Lote Descrição Valor 

01 Capacitação e 

curso para 

brigadista de 

incêndio, com 

certificação.  

 

02 Fornecimento e 

instalação de 31 

luminárias de 

emergência 

contendo 30 

LEDs. 

 

03 Fornecimento e 

instalação de 

alarme de 

incêndio, 

contendo: 

. 48,27m de 

eletroduto rígido, 

com conectores e 

suportes / DN = 

16mm. Código 

SETOP ED-

49307; 

. 96,54m de cabo 

de cobre flexível, 

1,5mm². Código 

SETOP ED-

 

48986; 

. 02 acionadores 

manuais de 

alarme; 

. 02 alarmes de 

incêndio; 

. Central de 

alarme de 

incêndio com 

bateria. 

04 Execução de 

teste de 

estanqueidade 

da rede de 

combate e 

prevenção a 

incêndio, com 

respectivo laudo 

e emissão de 

ART. 

 

 
Os interessados poderão cotar um ou 
mais lotes, de acordo com sua 
capacidade de fornecimento. Os 
orçamentos deverão ser enviados via 
e-mail para 
compras@carandai.mg.gov.br até 
às 12h00min do dia 29 de abril de 
2022. A contratação ocorrerá de 

imediato, logo após a apuração das 
propostas.  

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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COTAÇÃO DE PREÇO – 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura de Carandaí, torna 
pública à abertura de processo de 
contratação de empresa para o 
fornecimento de material médico, na 
forma especificada abaixo:  

Lote Descrição Valor 

Total 

01 Sonda de 

aspiração 

traqueal nº 08, 

com válvula. 

Quantidade 150 

unidades. 

 

02 Soro fisiológico 

0,9% hospitalar 

injetável, 250ml. 

Quantidade 200 

unidades. 

 

 

Os interessados poderão cotar um ou 
mais lotes, de acordo com sua 
capacidade de fornecimento. Os 
orçamentos deverão ser enviados via 
e-mail para 
compras@carandai.mg.gov.br até 
às 12h00min do dia 29 de abril de 
2022. A contratação ocorrerá de 

imediato, logo após a apuração das 
propostas.  
 

 
 
 
 
 
 
 


