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LEI Nº 2308/2019 
 

 
CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NOS 
SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS 
(PREFEITO, VICE-PREFEITO E 
VEREADORES), DO MUNICÍPIO DE 
CARANDAÍ, NOS TERMOS DO ART. 37, 
INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica concedida revisão geral anual nos subsídios dos agentes políticos 
(Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores), do Município de Carandaí, a partir de 1º de 
janeiro de 2019, correspondente a 3,43% (três inteiros e quarenta e três 
centésimos, por cento), sobre os subsídios existentes em 31 de dezembro de 
2018, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. 
 
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta da dotação 
01.002.001.01.031.0001.2002.31901100 do orçamento vigente, ficando autorizadas 
as suplementações que se fizerem necessárias, nos termos da Lei. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
1º de janeiro de 2019. 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 
pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 28 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                             Justino Martins Neto 

           Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em  

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí, 28 de março de 

2019.__________ Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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ERRATA 1 AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Processo Licitatório nº 2/2019 
Modalidade: Tomada de Preços nº 1/2019 
Tipo: Melhor Técnica e Preço 
Objeto: Contratação de uma sociedade de advogados (pessoa jurídica), para 
prestação de serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica para o exercício 
2019. 
 

A Câmara Municipal de Carandaí, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ n° 

19.558.113/0001-35 situada à Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217, Bairro Nossa Senhora do 

Rosário, CEP: 36280-000, Carandaí/MG, através da Comissão Permanente de Licitação, 

designados pela Portaria nº. 20, de 4 de abril de 2019, torna público para conhecimento dos 

interessados, que foi realizada retificação no Edital do Processo Licitatório nº. 2/2019 – 

Tomada de Preços nº. 1/2019, assim como se segue: 

 

1) Ficam suprimidos do edital os seguintes itens e anexo: 

 

No Sumário: 

Anexo IX – Modelo da Declaração de micro empresa-ME ou empresa de pequeno porte – 

EPP 

 

No Preâmbulo: 

Anexo IX – Modelo da Declaração de Micro Empresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-

EPP; 

 

O item 6.1, alínea ‘h’: 

Declaração de Condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte – EPP 

conforme modelo do ANEXO IX, conforme Lei Complementar nº. 123/2006. 

 

Itens 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6: 

6.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração que 

atendem os requisitos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

para que possam fazer jus aos benefícios previstos na referida lei, conforme modelo 

em ANEXO IX – Declaração de Micro Empresa-ME ou de Empresa de Pequeno Porte-EPP. 

 

6.4.Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, prorrogável por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame. 

 

6.5.A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à 
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Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

6.6. A licitante que não apresentar a documentação ao que se refere o subitem 6.1/h  decairá 

do direito de posteriormente se declarar microempresa e empresa de pequeno porte, 

perdendo automaticamente os direitos que lhe conferem a Lei Complementar 123/2006. 

 

O Anexo IX: 

ANEXO IX 

Declaração de Micro Empresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por 

intermédio de seu representante legal Sr. (a) _______________, portador do documento de 

identidade nº _______________, inscrito no CPF sob nº ______________, DECLARA sob as 

penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), art. 3º da lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e que não 

está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

(  ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento (s) de habilitação e pretendemos 

utilizar o prazo previsto no art. 43 § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, para 

regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando 

sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

Local e data. 

______________________________ 

[Nome da empresa licitante] 

[Nome, cargo e assinatura dos representantes legais, 

previstos no contrato social] 

 

2) O item 6.7 passar a vigorar cm a seguinte redação: 

 

6.7. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de 

habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria e a falta de quaisquer 

documentos implicará na inabilitação do licitante. 

 

Edital retificado e informações: www.camaracarandai.mg.gov.br; ou telefone (32)3361-

1501; ou e-mail: licitacao@camaracarandai.mg.gov.br 

 

 

 

 

 

Carandaí, 28 de março de 2019. 

Naamã Neil Resende da Rocha – Presidente da Câmara Municipal 

Luciano Rodrigues Pereira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Extrato do Contrato Administrativo 002/2019 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratado: Realpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda. 
CNPJ nº 05.561.973/000-13 
Objeto: Aquisição de medicamentos e saneantes para atender a Autarquia Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí. 
Valor global: R$ 16.932,00 (dezesseis mil novecentos e trinta e dois reais). 
Vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2019 
Data de assinatura do contrato: 18 de março de 2019 
Processo Licitatório nº 024/2018 Pregão Presencial nº 018/2018 
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e Maria da 
Consolação de Oliveira (pela contratada). 
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