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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

PORTARIA Nº 119/2021 
 

Designa servidor para emitir 
parecer técnico em 
chamamento público, e contém 
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 
CONSIDERANDO as previsões da Lei 
Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 
e do Decreto Municipal de Nº 4625 de 25 
de abril de 2018, o qual regulamenta a 
celebração de parcerias entre a 
Administração Pública Municipal e 
organizações da sociedade civil; 
 

RESOLVE 
 
Art. 1º. Designar o servidor José 
Maurício do Nascimento, ocupante do 
cargo em comissão de Gestor de 
Convênios para emitir parecer técnico 
nos editais de chamamento público, que 
tem como objeto a Seleção de 
Organizações da Sociedade Civil (OSC), 
sem fins lucrativos, sediadas em 
Carandaí, para transferência de recursos.  
 
Art. 2º.  Compete ao servidor emitir 
parecer técnico pela administração 
publica em consonância com a Lei 
Federal nº 13019/2014, art. 35, inciso V e 
suas alíneas transcritas abaixo: 
a) do mérito da proposta, em 
conformidade com a modalidade de 
parceria adotada; 
b) da identidade e da reciprocidade de 
interesse das partes na realização, em 
mútua cooperação, da parceria prevista 
nesta Lei; 
c) da viabilidade de sua execução; 
d) da verificação do cronograma de 
desembolso; 
e) da descrição de quais serão os meios 
disponíveis a serem utilizados para a 
fiscalização da execução da parceria, 
assim como dos procedimentos que 
deverão ser adotados para avaliação da 
execução física e financeira, no 
cumprimento das metas e objetivos; 
f) da designação do gestor da parceria; 
g) da designação da comissão de 
monitoramento e avaliação da parceria. 
 
Art. 3º. O servidor designado deverá se 
declarar impedida quando verificar que: 
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 configurar 
conflito de interesse, nos termos da Lei nº 
12.813, de 16 de maio de 2013. 
 
§ 1º. A declaração de impedimento não 
obsta a continuidade do processo de 
emissão do parecer de órgão técnico da 
administração pública da parceria entre a 
organização da sociedade civil e a 
administração pública municipal. 
 
§ 2º. Na hipótese do § 1º, o servidor 
impedido deverá ser imediatamente 
substituído por outro servidor dos quadros 
municipais que possua formação em 
Direito, Administração ou Contabilidade, a 

fim de viabilizar a realização ou 
continuidade do processo de emissão do 
parecer de órgão técnico da 
administração publica. 
 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a 
Portaria nº 098-2021. 
 

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

 
Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 19 de fevereiro de 2021. 
 

 
    Washington Luis Gravina Teixeira                      

Prefeito Municipal 
 

 
Justino Martins Neto 

Secretário de Administração 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 120/2021 
 
  

PRORROGA 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 a Portaria nº 
093/2021 que concedeu licença para 
tratamento de saúde à servidora 
Jaquelina Santana da Silva Nogueira, 
por 60 dias, contados a partir de 
03.02.2021; 
CONSIDERANDO comunicação de 
decisão da perícia realizada na 
servidora em 17.02.2021; 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Prorrogar a licença para 
tratamento de saúde da servidora 
Jaquelina Santana da Silva Nogueira, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, até 03.04.2021, devendo retornar 
às suas atividades após esta data. 
  
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua Publicação retroagindo seus 
efeitos em 17.02.2021. 
 

 
REGIST

RE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 19 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira                      

Prefeito Municipal 
 

 
Justino Martins Neto 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 121/2021 
 
  

PRORROGA 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 a Portaria nº 
076/2021 que concedeu licença para 
tratamento de saúde à servidora 
Patrícia Luciana da Costa, por 60 
dias, contados a partir de 
19.01.2021; 
CONSIDERANDO comunicação de 
decisão da perícia realizada na 
servidora em 17.02.2021; 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Prorrogar a licença para 
tratamento de saúde da servidora Patrícia 
Luciana da Costa, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, até 
20.03.2021, devendo retornar às suas 
atividades após esta data. 
  
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua Publicação retroagindo seus 
efeitos em 03.02.2021. 
 

 
REGIST

RE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 19 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira                      

Prefeito Municipal 
 
 

 
Justino Martins Neto 

Secretário de Administração 
 

 
 
 

PORTARIA Nº 122/2020 
 
  

PRORROGA 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 a Portaria 
342/2020 que concedeu licença para 
tratamento de saúde ao servidor 
Wladimir Francisco das Chagas, por 
um período de 60 (sessenta) dias, 
mantida a licença através da Portaria 
nº 375-2020, prorrogada até 
01.12.2020, através da Portaria nº 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12813.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12813.htm
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474-2020, prorrogada novamente 
até 05.02.2021, através da Portaria 
nº 474-2020; 
CONSIDERANDO comunicação de 
decisão da perícia realizada no 
servidor em 17.02.2021; 
 

RESOLVE 

 
 
Art. 1º. Prorrogar a licença para 
tratamento de saúde do servidor Wladimir 
Francisco das Chagas, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, até 
17.02.2021, devendo retornar às suas 
atividades após esta data. 
 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 05.02.2021. 
 

 
REGIST

RE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 19 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira                      

Prefeito Municipal 
 
 

 
Justino Martins Neto 

Secretário de Administração 

 
 
 

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 Presencial nº 014/2021, Processo 
Administrativo n° 016/2021, Processo 
Licitatório n° 015/2021, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de material 
pedagógico para os alunos da Rede 
Municipal de Ensino no ano de 2021, 
conforme especificações constantes do 
Termo de Referência, Anexo I do Edital. A 
Sessão ocorrerá na Prefeitura Municipal 
de Carandaí, dia 03 de março de 2021, às 
09h00min no horário de Brasília. 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 – 
Portaria 042/2021. 

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 015/2021, Processo 
Administrativo n° 017/2021, Processo 
Licitatório n° 016/2021, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada 
para a confecção de materiais gráficos 
para atender ao Departamento Municipal 
de Administração Tributária e Projetos, 
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 22/02/2021. Término 
do recebimento das propostas: às 
08h00mim do dia 04/03/2021. Início da 
sessão de disputa de preços: às 
09h00mim do dia 04/03/2021, horário de 
Brasília. 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 – 
Portaria 042/2021. 

 

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 016/2021, Processo 
Administrativo n° 018/2021, Processo 
Licitatório n° 017/2021, cujo objeto é o 
Registro de Preço para futura e eventual 
contração de empresa para aquisição de 
equipamentos de borracharia para 
construção de uma oficina especializada, 
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 22/02/2021. Término do 
recebimento das propostas: às 08h00mim 
do dia 04/03/2021. Início da sessão de 
disputa de preços: às 10h30mim do dia 
04/03/2021, horário de Brasília. 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 – 
Portaria 042/2021. 

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 Presencial nº 018/2021, Processo 
Administrativo n° 021/2021, Processo 
Licitatório n° 019/2021, cujo objeto é o 
Registro de Preços para futura e eventual 
Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de serralheria com 
fornecimento de materiais. A Sessão 
ocorrerá na Prefeitura Municipal de 
Carandaí, dia 03 de março de 2021, às 
13h30min no horário de Brasília. 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 – 
Portaria 042/2021. 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 
PROCESSO N° 019/2021, DISPENSA Nº 
002/2021. O Prefeito Municipal, 
Washington Luís Gravina Teixeira, no uso 
das atribuições que lhe confere a 
legislação em vigor, especialmente a Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações legais, em 
vista das justificativas e fundamentações 
retro relatadas e, levando-se em 
consideração os termos juntados ao 
processo, RATIFICAÇÃO a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO cuja o OBJETO – 
Contratação de empresas especializadas 
para fornecimento de luvas para uso no 
enfrentamento a pandemia do 
coronavírus. Dando como vencedor(es): 
REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 
(05.561.973/0001-13) Valor Total R$ 
17.843,25 (dezessete mil, oitocentos e 
quarenta e três reais e vinte e cinco 
centavos), ATIVA MEDICO CIRURGICA 
EIRELI (09.182.725/0001-12) Valor Total 
R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte 
reais). 

Carandaí, 19 de fevereiro de 2021 
Washington Luís Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal de Carandaí 
 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO 

 

O Pregoeiro torna público a abertura do 
Pregão Eletrônico nº 005/2021, Processo 
Licitatório n° 006/2021, cujo objeto é 
escolha da proposta mais vantajosa 
para a Autarquia, de menor preço 
global, para a contratação de empresa 
especializada (pessoa jurídica) para a 
prestação de serviços de radiologia e 
diagnóstico diversos, com emissão e 
interpretação de laudos, para 
atendimento de demandas do Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí 
(pacientes internos – Clínica Médica), 
do Pronto Socorro e do Setor de Covid, 
com a disponibilização de RAIO X 
MÓVEL DIGITAL, com os respectivos 
equipamentos de digitalização de 
Imagens (CR), sistema de impressão 
(DRY), com fornecimentos de mão de 
obra profissional devidamente 
habilitada para a realização dos 
exames. O mesmo ocorrerá no site 
www.bll.org.br com inicio do recebimento 
das propostas às 08h do dia 19/02/2021. 
Término do recebimento das propostas às 
08h do dia 03/03/2021. Inicio da sessão 
de disputa de preços às 10h do dia 
03/03/2021, horário de Brasília. Retirar o 
Edital no site www.bll.org.br ou pelo e-
mail: licitacoeshsantana@gmail.com. 
Ezequiel Lima - Pregoeiro. 

 

 
 
 

mailto:compras@carandai.mg.gov.br
mailto:compras@carandai.mg.gov.br
mailto:compras@carandai.mg.gov.br
mailto:compras@carandai.mg.gov.br
mailto:licitacoeshsantana@gmail.com


 
 

 

 
  EDIÇÃO Nº 782 – Sexta- Feira, 19 de Fevereiro de 2021    Página 3 de 3 

 

EDIÇÃO Nº 782 – Sexta - Feira, 19 de Fevereiro de 2021 

 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO 

 

A Pregoeira torna público a abertura do 
Pregão Eletrônico nº 006/2021, Processo 
Licitatório n° 007/2021, cujo objeto é 
escolha da proposta mais vantajosa para 
a Autarquia, de menor preço por item, 
para o REGISTRO DE PREÇO, 
consignados em Ata de Registro de 
Preço, visando a futura e eventual, 
aquisição de Materiais de Construção 
diversos e Materiais para Manutenção 
Civil, Elétrica e Hidráulica da Autarquia 
Hospital Municipal Sant’Ana de 
Carandaí. O mesmo ocorrerá no site 
www.bll.org.br com inicio do recebimento 
das propostas às 08h do dia 19/02/2021. 
Término do recebimento das propostas às 
08h do dia 03/03/2021. Inicio da sessão 
de disputa de preços às 09h do dia 
03/03/2021, horário de Brasília. Retirar o 
Edital no site www.bll.org.br ou pelo e-
mail: santanalicita@gmail.com. Tailinier 
Pereira - Pregoeira. 
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