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DECRETO Nº 5949/2022 
O Prefeito Municipal de Carandaí, nas 
faculdades que lhe confere o art. 84, IV, da 
Constituição Federal; art. 90, VII da 
Constituição do Estado e art. 73 e 74 da 
LOM; concede aposentadoria voluntária 
pela regra transitória no artigo 36 da Lei 
Municipal nº 2157-2014 (6º da Emenda 
Constitucional nº 41-2003 e § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal, redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20-1998), 
seus proventos serão calculados com base 
na última remuneração da servidora 
(integralidade) e será revista na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores 
em atividade (paridade), à servidora 
Márcia Aparecida de Carvalho Souza, CPF 
nº 788.234.806-63, no cargo efetivo de 
Professor I, a partir de 01.05.2022. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua 
Publicação. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 
 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 12 de abril de 2022. 

 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Justino Martins Neto 
Secretário de Governo 

 
 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço 
Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. 
Carandaí, 12 de abril 
2022.______________  Justino Martins 
Neto – Secretário de Governo. 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
O Município de Carandaí, Pessoa Jurídica 
de Direito Público, inscrito no CNPJ-MF 
sob o nº 18.094.797/0001-07, com sede a 
Praça Barão de Santa Cecília, 68-Centro, 
nesta cidade de Carandaí MG, CEP 
36.280-000, fone (32) 3361-1177, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal 
Sr. Washington Luis Gravina Teixeira, 
brasileiro, solteiro, residente em Carandaí, 
na forma da lei etc. 

 
 

DECLARA 
 

Para os devidos fins de direito, que o 
ingresso no serviço público do Município 
de Carandaí da servidora Márcia 
Aparecida de Carvalho Souza, matrícula nº 
231, CPF nº 788.234.806-63, no cargo de 
Professor I, se deu através do Decreto nº 
1209/1997, de 05 de fevereiro de 1997, na 
forma prevista em lei, e de que foi 
observado o disposto no artigo 40, § 10 da 
Constituição Federal, combinado com o 

artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20-
1998. 
 
 

 
Por ser verdade, firmo a presente para 

que produza seus efeitos. 
 
 

Carandaí, 12 de abril 2022. 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
PORTARIA Nº 224/2022 

 
CONCEDE LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE 

 
O Município de Carandaí, por seu Prefeito 
Municipal, Sr. Washington Luis Gravina 
Teixeira, no uso das faculdades que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO requerimento da 
servidora Edilaine Gabriela Silva Carvalho, 
protocolado em 08.04.2022, sob o nº 1446; 
 
  

RESOLVE 
 
Art. 1º. Conceder licença para tratamento 
de saúde à servidora Edilaine Gabriela 
Silva Carvalho, ocupante do cargo de 
Cuidadora, por 90 (noventa) dias, a partir 
de 04.04.2022. 
 
Parágrafo Único. Os primeiros 15(quinze) 
dias correrão por responsabilidade da 
Municipalidade, sendo que os demais 
dependerão de perícia médica a ser 
realizada na servidora. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 04.04.2022. 

 
 

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

 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 12 de abril de 2022. 

 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Justino Martins Neto 
Secretário de Governo 

 
 
Publicada no Saguão de Entrada do Paço 
Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. 
Carandaí, 12 de abril de 2022. 
______________  Justino Martins Neto – 
Secretário de Governo. 

PORTARIA Nº 225/2022 
 

CONCEDE FÉRIAS 

 
 
O Prefeito Municipal de Carandaí, nas 
faculdades que lhe confere a Lei Orgânica 
Municipal, e; 
CONSIDERANDO requerimento do 
servidor Francisco José Baeta Durante, 
onde solicita seu direito a férias anuais, 
protocolado sob o número 1457, datado de 
11.04.2022; 

 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º. Conceder férias ao servidor 
Francisco José Baeta Durante, ocupante 
do cargo de Motorista, no período de 
09.04.2022 a 08.05.2022 (09.04.2021 a 
09.04.2022). 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 09.04.2022. 

 
 

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

 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 12 de abril de 2022. 

 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

Justino Martins Neto 
Secretário de Governo 

 
Publicada no Saguão de entrada do Paço 
Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. 
Carandaí, 12 de abril de 
2022.______________ Justino Martins 
Neto – Secretário de Governo. 
 
 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 226/2022 
 
 
O Municipal de Carandaí, no uso das 
faculdades que lhe confere a Constituição 
Federal, a Constituição do Estado e a 
LOM, e; 
CONSIDERANDO o requerimento da 
servidora Maria Eugênia Horta Costa Sá 
Fortes, datado de 11.04.2022, sob o nº 
1468; 
 

RESOLVE 
 
Art. 1º. Exonerar, a pedido, a servidora 
Maria Eugênia Horta Costa Sá Fortes, do 
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cargo de carreira de Advogada, a partir de 
11.04.2022. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua Publicação, retroagindo seus 
efeitos a 11.04.2022. 
 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE 
 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 12 de abril de 2022. 

 
 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Justino Martins Neto 
Secretário de Governo 

 
 
Publicada no Saguão de Entrada do Paço 
Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. 
Carandaí, 12 de abril de 
2022._________________ Justino Martins 
Neto – Secretário de Governo. 

 
 
 

 
PORTARIA Nº 227/2022 

 
CONCEDE LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE 

 
O Município de Carandaí, por seu Prefeito 
Municipal, Sr. Washington Luis Gravina 
Teixeira, no uso das faculdades que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO atestado médico 
expedido a favor do servidor Jaci Tavares; 
 
  

RESOLVE 
 
Art. 1º. Conceder licença para tratamento 
de saúde ao servidor Jaci Tavares, 
ocupante do cargo de Conservador de 
Estradas e Logradouros, por 15 (quinze) 
dias, do período de 11.04.2022 a 
25.04.2022. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 11.04.2022. 

 
 

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

 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo 
Neves, 12 de abril de 2022. 

 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 

 
 

Justino Martins Neto 
Secretário de Governo 

 
 
Publicada no Saguão de Entrada do Paço 
Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. 
Carandaí, 12 de abril de 2022. 
______________  Justino Martins Neto – 
Secretário de Governo. 

 
 
 

PRIMEIRA ATA DA SESSÃO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 
Processo Licitatório nº: 
009/2022 
Pregão Eletrônico nº: 007/2022 
 
Objeto: escolha da proposta mais 
vantajosa para a Autarquia, de maior 
percentual de desconto por lote sobre o 
preço da Tabela SUS/SIGTAP, para o 
REGISTRO DE PREÇO, consignados em 
Ata de Registro de Preço, visando a futura 
e eventual aquisição por sistema de 
consignação de órtese, prótese e 
materiais especiais – OPME’s, 
padronizados pela Tabela SUS/SIGTAP, 
para realização de cirurgias ortopédicas 
(SUS, Particulares e Convênios) na 
Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana 
de Carandaí e, o comodato de 
equipamentos e instrumentais 
cirúrgicos específicos para a 
implantação dos mesmos. 
 
Aceitabilidade da Proposta de Preços: 
preços padronizados pela Tabela 
SUS/SIGTAP. 
 
*Não houve pedido de Impugnação ao 
Edital.  
 
Pregoeiro: Ezequiel Eclesiastes de Lima  
Equipe: Tailinier Maria Mística Pereira, 
Larizza de Carvalho Lima Oliveira e 
Tatiane Cristina de Assis Reis. 
 
Licitante participante:  

Participante CNPJ 

MARJA COM E 

REP E IMP DE 

PRODUTOS P/ 

SAUDE LTDA 

21.477.534/0001-

83   

 
Abertura/Suspensão da Sessão: a 
Sessão teve início pontualmente às 
09h00min com a disputa de lances. Ato 
contínuo, encerrada esta etapa, o 
Pregoeiro informou via chat que a sessão 
seria suspensa para análise minuciosa dos 
documentos anexados junto à plataforma, 
assim sendo, retomaram às 15h do dia 
12/04/2022, momento em que seria 
manifestado se a empresa acima citada 
cumpriu as exigências do Edital e seria 
declarada vencedora, porém, ao conferir 
os documentos da Empresa MARJA COM 
E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE 

LTDA, pudemos constatar que a mesma 
deixou de anexar os documentos dos 
sócios conforme solicitado no item 9.1.5 do 
Edital, não anexou a Prova de 
Regularidade com a Fazenda Estadual 
conforme item 9.2.4 do Edital, não 
apresentou as Declarações solicitadas no 
item 9.6 e ainda, não apresentou a 
Declaração de Veracidade solicitado no 
item 9.6.1, portanto, a mesma foi declarada 
INABILITADA.  
 Desta forma, o Pregoeiro utilizou 
o previsto no Art. 48 § 3° da Lei n° 
8.666/1993 o qual prescreve: “Quando 
todos os licitantes forem inabilitados ou 
todas as propostas forem desclassificadas, 
a administração poderá fixar aos licitantes 
o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou 
de outras propostas escoimadas das 
causas referidas neste artigo, facultada, no 
caso de convite, a redução deste prazo 
para três dias úteis.” 
 Assim sendo, abriu-se o prazo 
de 08 (oito) dias úteis para que a Empresa 
MARJA COM E REP E IMP DE 
PRODUTOS P/ SAUDE LTDA envie os 
documentos de habilitação via e-mail, 
cumprindo o prazo previsto na referida Lei, 
que será até dia 29/04/2022. 
 Por fim, a sessão foi finalizada e 
a Empresa MARJA COM E REP E IMP DE 
PRODUTOS P/ SAUDE LTDA foi avisada 
que o reinício da sessão será dia 
29/04/2022 às 15h. 
 
Observação: as propostas apresentadas, 
assim como os lances ofertados, na ordem 
de classificação poderão ser verificados 
em relatórios que serão publicados no site 
da Autarquia, após a homologação do 
processo, e ficam incorporados a presente 
Ata, ainda que não estejam nela 
expressos. 

 Carandaí, 12 de abril de 2022. 

 

 
 
 
1° TERMO ADITIVO DE 
REALINHAMENTO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 035/2021 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana 
de Carandaí  
CNPJ: 19.558.782/0001-07 
Contratada: Posto Esperança Ltda  
CNPJ sob o nº 17.719.444/0003-46 
Processo Licitatório: 041/2021 
Pregão Eletrônico: 035/2021 
Objeto: O reajuste de valor, nos limites 
permitidos por lei, em função do 
realinhamento de preço, para manter o 
equilíbrio econômico-financeiro. O 
acréscimo constante desta cláusula 
corresponde a um aumento nos preços 
verificados nas notas fiscais de compra do 
fornecedor. 
Valor acrescido: R$2.576,00 (dois mil e 
quinhentos e setenta e seis reais) 
Data de assinatura do Termo Aditivo: 
12 de abril de 2022 
Signatários: Denilson Hermes da Cunha 
(pela contratante) e Mario José Lisboa 
(pela contratada). 
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HOSPITAL MUNICIPAL 
SANT’ANA DE CARANDAÍ 
                                                                                                 
EXTRATO DA SEGUNDA ATA 
DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO ELETRÔNICO  
                                                                         
Processo Licitatório nº: 007/2022 - 
Pregão Eletrônico n°: 005/2022 
  
Data/Horário: 12/04/2022 às 10h 
 
Local: Plataforma BLL, endereço 
eletrônico: https://bll.org.br/ 
 
Pregoeira: Tailinier Maria Mística Pereira 
 
Equipe de Apoio: Ezequiel Eclesiates de 
Lima, Larizza de Carvalho Lima Oliveira, 
Tatiane Cristina de Assis Reis.                       

 

Objeto: escolha da proposta mais 
vantajosa para a Autarquia, de menor 
preço por item (lote), para o REGISTRO 
DE PREÇO, consignados em Ata de 
Registro de Preço, visando a futura e 
eventual aquisição de Utensílios 
Domésticos para serem utilizados por 
diversos setores da Autarquia Hospital 
Municipal Sant’Ana de Carandaí. 
                                                           
Sessão: ato contínuo, inicialmente a 
Sessão teria início às 15h do dia 
11/04/2022, porém precisou ser 
remarcada pelo chat da plataforma para às 
10h do dia 12/04/2022, devido à realização 
de diligências. Destarte, pontualmente às 
10h00min do dia 12/04/2022, deu-se início 
a sessão com a habilitação e inabilitação 
das empresas.   

 

Habilitação:  à vista da habilitação 
foram declaradas vencedoras: 
 

Empresa CNPJ Situação 

Altasmidi
as 
Comerci
al Eireli - 
EPP 

09.313.600/00
01-84 

Vencedo
ra 

Magalhã
es 
Indústria 
e 
Comérci
o Eireli 

17.403.267/00
01-22 

Vencedo
ra 

 
Encerramento: Após a declaração dos 
vencedores fora concedido prazo para 
manifestação motivada de intenção de 
recorrer quanto ao resultado deste pregão. 
Assim sendo, concedido o prazo, 
manifestou-se a Empresa Comercial 
Nossa Senhora da Glória Ltda. alegando o 
seguinte: " informo que o anexo foi 
erradamente e para não ficar vago vários 
itens e ocorrer ineficiência do pregão, bem 
como para melhor preço e transparência 
para a administração, solicito a inclusão do 
alvará correto com data anterior ao pregão 
devido ao erro de anexação. Enviar email 

para contato e envio de documentação 
decorrente da avaliação".  
 
Embasado no Art. 26 do Decreto n° 
10.024/19, e conforme citado no edital no 
item 7, toda a documentação exigida no 
edital, deveria ser anexada até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública. 
 
Desta forma, a solicitação foi indeferida na 
plataforma. Ainda, conforme o item 14.2.1 
do edital que prevê: "Das manifestações 
indeferidas ou daquelas que podem ser 
julgadas de plano pela Pregoeira, não 
deverão ser encaminhadas as razões de 
recurso", não deverão ser encaminhadas 
as razões do recursos . 
 
Apos a declaração do resultado deste 
pregão e finda a fase de manifestação de 
recursos foram solicitados os envios das 
propostas realinhadas de preços às 
empresas vencedoras para o e-mail: 
santanalicita@gmail.com no prazo de 02 
(duas) horas conforme previsto no edital.   
 
Não havendo nada mais a tratar, a sessão 
foi encerrada. 
 
Observação: todos os e-mails e consultas 
das diligências, anexos à Ata, assim como 
todos os relatórios gerados pela 
plataforma da BLL, ficam incorporados à 
mesma, ainda que não estejam nela 
expressos. 
 
A Ata será disponibilizada na íntegra (com 
toda a documentação referente às 
diligências) no site da Autarquia: 
http://hospital.carandai.mg.gov.br/ 
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