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EDIÇÃO Nº 1117 – Terça - Feira, 19 de Julho de 2022 

 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

DECRETO Nº 6074/2022 
 

O   PREFEITO    DO    MUNICÍPIO    DE 
CARANDAÍ do Estado de Minas Gerais, no 
uso de atribuição que lhe confere o art. 84, 
IV, da Constituição Federal, art. 90, VII, da 
Constituição do Estado e art. 73 e 74 da 
Lei Orgânica; e 
CONSIDERANDO o Decreto nº 6.000, de 
31 de maio de 2022, que regulamentou os 
procedimentos de gozo de férias dos 
servidores públicos, inclusive dos 
nemeados em comissão, agentes 
políticos, da Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional do Município de 
Carandaí; 
CONSIDERANDO a necessidade de 
adequação desse dispositivo legal, para 
que sejam analisadas e atendidas todas as 
possibilidades apresentadas diante da 
realidade de cada servidor e as atividades 
por ele exercida; 
 

DECRETA 
 
Art. 1º. O artigo 8º, do Decreto nº 6.000-
2022, de 31 de maio de 2022, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 8º. A conversão de férias em pecúnia 
fica condicionada ao deferimento do 
secretário da pasta a qual ele está lotado 
ou cedido, bem como do chefe imediato, 
nos casos das autarquias, mediante prévia 
solicitação do servidor através de 
requerimento.”. 

 
Art. 2º. Ficam mantidas inalteradas as 
demais disposições do Decreto nº 6000-
2022. 
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua Publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 

 
Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 19 de julho de 2022. 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
Secretário de Governo 

 
 
 
 
 

 
PORTARIA Nº 468/2022                                                                                                                       

 
CONCEDE LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE 

 
O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso 
das faculdades que lhe confere o art.84, IV, 
da Constituição Federal; art.90, VII, 
Constituição do Estado e art. 73 e 74 da 
LOM;  
CONSIDERANDO requerimento da 
servidora Ruth Aparecida de Assis Reis, 
protocolado sob o nº 2780, em 18.07.2022; 

RESOLVE 
 
Art.  1º. Conceder Licença para 
Tratamento de Saúde à servidora Ruth 
Aparecida de Assis Reis, ocupante do 

cargo de Cirurgiã Dentista, por 14 
(quatorze) dias, no período de 15.07.2022 
a 28.07.2022. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 15.07.2022. 

 
REGISTR

E-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 19 de julho de 2022. 

 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
Secretário de Governo 

 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

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, e suas alterações, 
torna público torna público abertura do 
Pregão Eletrônico nº 046/2022, Processo 
Administrativo n° 070/2022, Processo 
Licitatório n° 055/2022, cujo objeto é o 
Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de dedetização 
e limpeza de caixa d’água, conforme 
especificado no anexo I deste edital. O 
mesmo ocorrerá no site 
https://bllcompras.com com início do 
recebimento das propostas: às 08h00mim 
do dia 20/07/2022. Término do 
recebimento das propostas: às 08h00mim 
do dia 03/08/2022. Início da sessão de 
disputa de preços: às 09h00mim do dia 
03/08/2022, horário de Brasília. Para 
retirar o Edital e informações: site 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo e-mail: 
licitação@carandai.mg.gov.br. Fabiano 
Miguel Tavares Campos – Pregoeiro 
Oficial – Portaria 402/2022. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

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, e suas alterações, 
torna público torna público abertura do 
Pregão Eletrônico nº 048/2022, Processo 
Administrativo n° 072/2022, Processo 
Licitatório n° 057/2022, cujo objeto é o 
Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de medicamentos, 
conforme especificações constantes do 
Termo de Referência, Anexo I. O mesmo 
ocorrerá no site https://bllcompras.com 
com início do recebimento das propostas: 
às 08h00mim do dia 20/07/2022. Término 
do recebimento das propostas: às 
08h00mim do dia 04/08/2022. Início da 
sessão de disputa de preços: às 09h00mim 
do dia 04/08/2022, horário de Brasília. 
Para retirar o Edital e informações: site 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo e-mail: 

licitação@carandai.mg.gov.br. Fabiano 
Miguel Tavares Campos – Pregoeiro 
Oficial – Portaria 402/2022. 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

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, e suas alterações, 
torna público torna público abertura do 
Pregão Eletrônico nº 050/2022, Processo 
Administrativo n° 074/2022, Processo 
Licitatório n° 059/2022, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇO para a futura e 
eventual contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de 
agrimensura/ topografia para 
levantamento e demarcações de meio fio e 
alinhamento de logradouros, 
levantamentos cadastrais, conforme 
especificação contida no Anexo I deste 
Edital. O mesmo ocorrerá no site 
https://bllcompras.com com início do 
recebimento das propostas: às 08h00mim 
do dia 20/07/2022. Término do 
recebimento das propostas: às 08h00mim 
do dia 05/08/2022. Início da sessão de 
disputa de preços: às 09h00mim do dia 
05/08/2022, horário de Brasília. Para 
retirar o Edital e informações: site 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo e-mail: 
licitação@carandai.mg.gov.br. Fabiano 
Miguel Tavares Campos – Pregoeiro 
Oficial – Portaria 402/2022. 

 

AVISO DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 

 
O município de Carandaí, no uso de suas 
atribuições legais, torna público abertura 
de Chamamento Público nº 03/2022, cujo 
objeto é a Seleção de Organização da 
Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, 
sediada em Carandaí visando aporte 
financeiro para locação de espaço físico 
para a locação de espaço físico para 
ofertar às crianças e aos adolescentes o 
direito de viver com dignidade, com 
propósito de proporcionar assistência 
social, educação complementar, cultura e 
práticas esportivas, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social.. O mesmo 
ocorrerá com início do recebimento das 
propostas: às 14h00mim do dia 
05/08/2022, término do recebimento das 
propostas: às 14h30mim do dia 
05/08/2022. Apuração das propostas as 
14h30min do dia 05/08/2022, horário de 
Brasília. O Edital no site: site 
www.carandai.mg.gov.br; informações no 
e-mail: selecao@carandai.mg.gov.br. 
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