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PORTARIA Nº 324/2019 
 

Nomeia a Comissão de Monitoramento para 
monitorar e avaliar a proposta de 
aprimoramento dos procedimentos, de 
padronização de objetos, de custos, de 
indicadores e pela produção de entendimentos 
voltados à priorização do controle de resultados 
e dá outras providencias.  

 
O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das suas atribuições legais, em 
conformidade com o artigo 74 da Lei Orgânica do Município, e, em cumprimento ao 
§ 1º do art. 46 da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014; e 
 
CONSIDERANDO as previsões do Decreto nº 4625/2018, o qual regulamenta a 
celebração de parcerias entre a Administração Pública Municipal e organizações da 
sociedade civil. 
 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear a Comissão de Monitoramento para monitorar a proposta de 
aprimoramento dos procedimentos, de padronização de objetos, de custos, de 
indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de 
resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios 
técnicos de monitoramento e avaliação, e dão outras providencias, a qual será 
composta pelos membros abaixo nomeados.  
 I – Membros titulares: 
a) Presidente: Thais Eugênia Celso da Silva Hermont Nascimento – ocupante do 
cargo de Agente Administrativo; 

b)      Lucia Elena Aparecida Lima Oliveira – ocupante do cargo de Professor I; 

c)      Sandra Maria Barbosa Sousa – ocupante do cargo em comissão de 
Assessora do Gabinete do Prefeito. 

II – Membros suplentes: 

a) Márcia Helena de Oliveira Turqueti - ocupante do cargo de Adjunto de 
Gabinete; 

b) José Santana de Carvalho – ocupante do cargo de Conservador de Prédios 
Públicos; 

c) Fernanda Henriques do Nascimento Gueiros – ocupante do cargo em 
comissão de Assessora de Imprensa. 
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Art. 2º - Compete à Comissão de Monitoramento emitir O relatório técnico de 
monitoramento e avaliação referido no art. 56 conterá: 

I -os elementos dispostos no § 1º do art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014; e 
II -o parecer técnico de análise da prestação de contas anual, que deverá: 
a) avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios; e 
b) descrever os efeitos da parceria na realidade local referentes: 
1. aos impactos econômicos ou sociais; 
2. ao grau de satisfação do público-alvo; e 

 
3. à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. 
§ 1º-Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar 
irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a 
organização da sociedade civil para, no prazo de trinta dias: 
I -sanar a irregularidade; 
II -cumprir a obrigação; ou 
III -apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou 
cumprimento da obrigação. 
§ 2º-O gestor avaliará o cumprimento do disposto no § 1º e atualizará o relatório 
técnico de monitoramento e avaliação, conforme o caso. 
§ 3º-Serão glosados valores relacionados a metas descumpridas sem justificativa 
suficiente. 
§ 4º-Na hipótese do § 2º, se persistir irregularidade ou inexecução parcial do objeto, 
o relatório técnico de monitoramento e avaliação: 
I -caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar: 
a) a devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou 
inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada; e 
b) a retenção das parcelas dos recursos, nos termos do art. 34; ou 
II - caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar: 
a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou 
inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada; e 
b) a instauração de tomada de contas especial, se não houver a devolução de 
que trata a alínea “a” no prazo determinado. 
§ 5º-O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão 
de monitoramento e avaliação designada, na forma do art. 45, que o homologará, no 
prazo de até quarenta e cinco dias, contado de seu recebimento. 
§ 6º-O gestor da parceria deverá adotar as providências constantes do relatório 
técnico de monitoramento e avaliação homologado pela comissão de 
monitoramento e avaliação. 
§ 7º-As sanções previstas no Capítulo VIII poderão ser aplicadas 
independentemente das providências adotadas de acordo com o § 6º. 
 

Art. 3º O membro da comissão de monitoramento e avaliação deverá se declarar 
impedido de participar do monitoramento e da avaliação da parceria quando verificar 
que: 
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I - se for associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer 
organização da sociedade civil participante do chamamento público; ou  

II - sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse, nos termos 
da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.  

§ 1º - A declaração de impedimento de membro da comissão de monitoramento não 
obsta a continuidade do processo de monitoramento e avaliação da parceria entre a 
organização da sociedade civil e a administração pública municipal. 

§ 2º - Na hipótese do § 1º, o membro impedido deverá ser imediatamente 
substituído, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de 
monitoramento e avaliação. 
 
Art. 4º - Constatada quaisquer irregularidades na nomeação da Comissão de 
Monitoramento, todos os atos da mesma tornam-se nulos. 
 
Art. 5º - Revoga-se a PORTARIA Nº 426/2018. 
 
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

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

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 28 de junho de 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

         Washington Luis Gravina Teixeira                       Rogério de Sousa Bertolin 
                 Prefeito Municipal                                   Superintendente Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data.  Carandaí, 28 de junho de 2019. 
_____________Rogério de Sousa Bertolin - Superintendente Administrativo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12813.htm
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PORTARIA 325/2019 
 
                          

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
 

 
A Prefeitura Municipal de Carandaí, por seu Prefeito Municipal, Sr. Washington 
Luis Gravina Teixeira, no uso das faculdades que lhe confere o art. 74 da Lei 

Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO atestado médico expedido a favor do servidor; 
CONSIDERANDO requerimento protocolado em 27.06.2019, protocolizado sob 

nº 3196; 

 
  

RESOLVE 
 

 
Art.1º- Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor Adriano Nogueira de 
Oliveira, ocupante do cargo de Motorista, por 10 (dez) dias no período de 
19.06.2019 a 28.06.2019. 
 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 19.06.2019. 

 
 

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

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

 
 
 

 
 
 

         Washington Luis Gravina Teixeira                              Rogério de Sousa Bertolin 
                    Prefeito Municipal                                     Superintendente Administrativo 
 
 
 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 28 de junho de 2019. 
___________________ Rogério de Sousa Bertolin - Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 326/2019 
 
                          

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
 

 
A Prefeitura Municipal de Carandaí, por seu Prefeito Municipal, Sr. Washington 
Luis Gravina Teixeira, no uso das faculdades que lhe confere o art. 74 da Lei 

Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO atestado médico expedido a favor da servidora; 
CONSIDERANDO requerimento protocolado em 27.06.2019, protocolizado sob 

nº 3191; 

 
  

RESOLVE 
 

 
Art.1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Maria da Conceição 
Aparecida Victoretti Resende, ocupante do cargo de Professor II, por 20 (vinte) a 
partir de 27.06.2019 sendo destes os 15 primeiros encargos da prefeitura, ou seja, 
até dia 11.07.2019 e o restante conforme perícia médica a ser realizada pelo 
Carandaí-prev. 
 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 27.06.2019. 

 
 

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

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

 
 

         Washington Luis Gravina Teixeira                              Rogério de Sousa Bertolin 
                    Prefeito Municipal                                     Superintendente Administrativo 
 
 
 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 28 de junho de 2019. 
___________________ Rogério de Sousa Bertolin - Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 327/2019 
 
                          

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
 

 
A Prefeitura Municipal de Carandaí, por seu Prefeito Municipal, Sr. Washington 
Luis Gravina Teixeira, no uso das faculdades que lhe confere o art. 74 da Lei 

Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO atestado médico expedido a favor do servidor; 
CONSIDERANDO requerimento protocolado em 27.06.2019, protocolizado sob 

nº 3191; 

 
  

RESOLVE 
 

 
Art.1º- Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor Salatiel Canuto Neto, 
ocupante do cargo de Operário, por 15 (quinze) dias no período de 26.06.2019 a 
10.07.2019. 
 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 26.06.2019. 

 
 

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

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

 
 
 

 
 
 

         Washington Luis Gravina Teixeira                              Rogério de Sousa Bertolin 
                    Prefeito Municipal                                     Superintendente Administrativo 
 
 
 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 28 de junho de 2019. 
___________________ Rogério de Sousa Bertolin - Superintendente Administrativo. 
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Aviso de Licitação 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação n° 
061/2019 Modalidade Pregão 059/2019, O município de Carandaí, uso de suas 
atribuições legais e com fulcro na Lei Federal 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei 
Federal n°8.666/93, com suas alterações, torna público o Edital de Licitação de Pregão 
que se realizará no dia 10 de julho de 2019, às 09h30min, Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de fornecimento, montagem e instalação 
de muro pré-moldado de concreto Para retirar o Edital e informações: site 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo e-mail: Compras@carandai.mg.gov.br. 
 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação n° 
062/2019 Modalidade Pregão 060/2019, O município de Carandaí, uso de suas 
atribuições legais e com fulcro na Lei Federal 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei 
Federal n°8.666/93, com suas alterações, torna público o Edital de Licitação de Pregão 
que se realizará no dia 10 de julho de 2019, às 13h30min, REGISTRO DE PREÇO para 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais para 
artesanato, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. 
Para retirar o Edital e informações: site www.carandai.mg.gov.br ou pelo e-mail: 
Compras@carandai.mg.gov.br. 
Gustavo Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 
 
 
Extrato do Contrato n° 069/2019 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratada: Juliano Nelson da Silva Barros.  
CNPJ sob o nº 19.212.607/0001-63 
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de manutenção 
preventiva e corretiva em gerador FORTH ENGINE – modelo K4100 série de 
motores diesel da Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, com 
porcentagem para peças e acessórios que se fizerem necessários. 
Valor global: R$10.456,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).  
Prazo: o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, admitindo sua 
prorrogação nos termos da legislação pertinente.  
Data de assinatura do contrato: 27/06/2019  
Processo Administrativo n° 018/2019 Dispensa 006/2019 
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e Juliano Nelson 
da Silva Barros (pela contratada). 
 
 

 

 
 

http://www.carandai.mg.gov.br/
mailto:Compras@carandai.mg.gov.br
http://www.carandai.mg.gov.br/
mailto:Compras@carandai.mg.gov.br

		2019-06-28T17:02:54-0300
	WASHINGTON LUIS GRAVINA TEIXEIRA:83837507653




