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EDIÇÃO Nº 521 – Terça – Feira, 14 de Janeiro de 2020 

Extrato do Contrato Administrativo 002/2020 

Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 

Contratado: Exame Auditores & Consultores LTDA. - EPP 

CNPJ nº 04.976.094/0001-90 

Objeto: Contratação de empresa especializada (pessoa jurídica) para a prestação de 

serviços especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público 

para a seleção de candidatos para provimento de vagas de nível fundamental, médio, 

médio/técnico e superior na Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, com 

fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a execução de todas as 

atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, aplicação 

e correção das provas, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos 

serviços, conforme delineado no Anexo I do Edital do Processo Licitatório nº 034/2019, 

modalidade Pregão Presencial nº 026/2019. O processo, normas, instruções, edital, 

seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação 

modalidade Pregão Presencial nº. 026/2019, PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE 

DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÕES. 

Valor global: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). 

Vigência do contrato: até 10 de janeiro de 2021. 

Data de assinatura do contrato: 10 de janeiro de 2020. 

Processo Licitatório nº 034/2019 Pregão Presencial nº 016/2019 

Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) Renato Chaves de 

Castro (pela contratada). 

 
 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação n° 
010/2020 Modalidade Pregão 010/2020, 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, sob o critério de 
julgamento de maior preço Global, que se realizará no dia 28 de janeiro de 2020, às 
09h30min, cujo objeto é a contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços 
de gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores da 
Administração Direta e Indireta do Município de Carandaí. 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. 
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