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Extrato do 3º Contrato Administrativo 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratada: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA.  
CNPJ sob o nº 08.303.485/0001-02 
Objeto: Contratação de empresa especializada para publicação de atos oficiais do 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais e Diário Oficial da União. 
Valor global: R$ 13.300,00 (treze mil reais).  
Prazo: o prazo de vigência será até 31 de dezembro de 2017.  
Data de assinatura do contrato: 17/10/2017.  
Licitação: Pregão Presencial n° 001/2017 
Signatários: Arlete Batista Coimbra (pela contratante) e Davidson Fabiano Ribeiro 
(pela contratada). 
 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de ERRATA de Edital - Processo 
de Licitação n° 145/2017 Modalidade Pregão 114/2017. 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, com suas alterações posteriores, torna 
publico a publicação da ERRATA do referido Edital de Licitação. Para retirar a Errata 
do Edital e informações: site www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: 
licitação@carandai.mg.gov.br. Gustavo Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 
 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação 
n° 148/2017 Modalidade Pregão 115/2017. 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, com suas alterações posteriores, torna publico a publicação do 
Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 01/11/2017 às 08h20min, cujo 
objeto é o Registro de Preço para a futura e eventual contratação de empresa 
para o fornecimento de kits de formatura. Para retirar o Edital e informações: site 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: licitação@carandai.mg.gov.br. Gustavo 
Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 
 
 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação 
n° 149/2017 Modalidade Pregão 116/2017. 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, com suas alterações posteriores, torna publico a publicação do 
Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 01/11/2017 às 10h00min, cujo 
objeto é o Registro de Preço para a futura e eventual contratação de empresa 
para o fornecimento de veículo 0km tipo Van/Minibus. Para retirar o Edital e 
informações: site www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: 
licitação@carandai.mg.gov.br. Gustavo Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 
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Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação 
n° 150/2017 Modalidade Pregão 117/2017. 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, com suas alterações posteriores, torna publico a publicação do 
Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 01/11/2017 às 13h30min, cujo 
objeto é o Registro de Preço para a futura e eventual contratação de empresa 
para o fornecimento de equipamentos eletrônicos para monitoramento das 
Unidades Básicas de Saúde. Para retirar o Edital e informações: site 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: licitação@carandai.mg.gov.br. Gustavo 
Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 
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