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PORTARIA 114/2020 
 
                          

Dispõe sobre delegação de atribuições que 
especifica no âmbito do programa de compras 
compartilhadas do CISALV. 

 
O Prefeito Municipal de Carandaí, no exercício das atribuições legais e 
CONSIDERANDO o disposto no programa de aquisição compartilhada de insumos 
da Saúde instituído pela Resolução nº 02/2019 da Assembleia Geral do CISALV; 
 
  

RESOLVE 
 
Art. 1º- Ficam delegadas à servidora Stephanie Homem Gonçalves, CPF: 
085.417.056-17, ocupante do cargo de Farmacêutico, as atribuições de execução de 
compras de medicamentos do Município junto ao sistema de compras 
compartilhadas mantido pelo CISALV em nome deste município. 
Parágrafo único. A delegação de poderes a que se refere o caput deste artigo 
envolve as seguintes atribuições no processo de compras de medicamentos junto ao 
CISALV: 
 I - acesso ao sistema eletrônico de compras; 
 II - expedição de solicitação/pedidos de compras; 
 III - recebimento, conferência e declaração de conformidade dos pedidos 
formalizados; 
 IV - encaminhamento de devoluções de medicamentos em desconformidade 
com as especificações acompanhada de justificativas. 
 
Art. 2°- Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação. 
 

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

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 13 de março de 2020. 
 
 

 
 

         Washington Luis Gravina Teixeira                                   Justino Martins Neto 
                    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, 13 de março de 2020. 
___________________ Justino Martins Neto - Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 115/2020 
 

REVOGA A CONCESSÃO DE FÉRIAS 
 

O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o art.84,IV, 
da Constituição Federal; art.90,VII, Constituição do Estado e art. 73 e 74 da LOM;  
CONSIDERANDO a Portaria 094/2020 que concedeu férias que concedeu férias ao 
servidor;  
CONSIDERANDO memorando nº 03/2020, do Supervisor do Departamento 
Municipal de Saúde, senhor Denilson Hermes da Cunha; 

 
RESOLVE 

 
Art.1º- Revogar a concessão de Férias de Natalin Antônio Presotti, do período de 
16.03.2020 a 30.03.2020 concedida pela Portaria 094/2020, conforme memorando 
03/2020 do Departamento Municipal de Saúde. 
 
Art.2º-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.      
 
 

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

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 13 de março de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
        Washington Luis Gravina Teixeira                           Justino Martins Neto   
                      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, 13 de março de 
2020.______________ Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 116/2020 
 

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA 
 
 

 

O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o art. 74, 
VI da Lei Orgânica Municipal, e; 
CONSIDERANDO requerimento da servidora, protocolado em 16.01.2020, 
protocolizado sob o nº 0325; 

 
RESOLVE 

 
 

Art.1º- Conceder férias à servidora Franciele Aparecida Pinto dos Santos, ocupante 
do cargo de Operário, no período de 02.03.2020 a 31.03.2020 com 10 últimos dias 
de abono pecuniário. 
 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus 
efeitos em 02.03.2020. 

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

 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 13 de março de 2020. 
 

 
 
 
 

      Washington Luis Gravina Teixeira                                                    
     Prefeito Municipal                               

 
 

 
 
 

Justino Martins Neto 
Superintendente Administrativo 

 
 
 
 
Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 13 de março de 
2020._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA 117/2020 
 

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR 
 
 

 

O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o art. 74, 
VI da Lei Orgânica Municipal, e; 
CONSIDERANDO requerimento do servidor, protocolado em 09.03.2020, 
protocolizado sob o nº 1343; 

 
RESOLVE 

 
 

Art.1º- Conceder férias ao servidor João Márcio da Costa, ocupante do cargo de 
Motorista Readaptado Operário, no período de 16.03.2020 a 14.04.2020 com (10 
primeiros em pecúnia e gozo posterior). 
 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

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

 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 13 de março de 2020. 
 

 
 
 
 

      Washington Luis Gravina Teixeira                                                    
     Prefeito Municipal                               

 
 

 
 
 

Justino Martins Neto 
Superintendente Administrativo 

 
 
 
 
 
Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 13 de março de 
2020._____________Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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DECRETO Nº 5147/2020 
 
Dispõe sobre adesão do Município de 
Carandaí ao sistema de compras 
compartilhadas promovido pelo 
CISALV. 
 

O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei Orgânica Municipal; e 
CONSIDERANDO o disposto da Resolução n° 02/2019 da Assembleia Geral do 
CISALV - AG/CISALV; 
CONSIDERANDO a aprovação do Conselho Municipal de Saúde conforme 
Resolução nº 03/2020; 

 
DECRETA 

 
Art. 1°- Fica decretado a adesão do Município de [MUNICÍPIO] ao sistema de 
compras compartilhadas do CISALV, regulado pela Resolução 02/2019/AG-CISALV. 
  
Parágrafo único. A adesão determinada neste Decreto inclui a realização de 
compras compartilhadas dos seguintes materiais de consumo: 
 I - medicamentos; 
 II - material médico hospitalar; 
 III - material de consumo para a realização de exames laboratoriais; 
 IV - material odontológico; 
 
Art. 2°- Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 

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

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 13 de março de 2020. 
 
    
 
 
    Washington Luis Gravina Teixeira                              Justino Martins Neto 
               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, 13 de março de 
2020.______________Justino Martins Neto - Superintendente Administrativo. 
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CONTRATO Nº 005/2020 

PREGÃO Nº 006/2019 

 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL 
SANT’ANA DE CARANDAÍ E A EMPRESA 
HOME CLEAN PRODUTOS E SISTEMAS DE 
LIMPEZA LTDA. ME, PARA AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS PARA LAVANDERIA 
HOSPITALAR - LINHA LÍQUIDA E PARA A 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA 
E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES COM 
COMODATO DE DOSADORES, SEM ÔNUS 
ADICIONAL, COM A FINALIDADE DE 
ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
SETORES DE LAVANDERIA E SERVIÇOS 
GERAIS DA AUTARQUIA HOSPITAL 
MUNICIPAL SANT’ANA DE CARANDAÍ. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2019  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, o Hospital Municipal Sant’Ana de 
Carandaí, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 19.558.782/0001-07, com 
sede na Rua Coletor Clóvis Teixeira de Carvalho, nº 250, Rosário, Carandaí – MG, CEP 36.280-000, 
neste ato representado pela Diretora Presidente Sra. Cristiane Coelho Monte Mor Pereira, neste ato 
denominado simplesmente CONTRATANTE, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
006/2019, nas cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação 
supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE CONTRATAR a empresa Home Clean 
Produtos e Sistemas de Limpeza LTDA. ME CNPJ 04.622.211/0001-17, estabelecida na Rua 
Bordeaux nº146, Bairro Vitória, na cidade de Belo Horizonte – Estado de Minas Gerais, neste ato 
representado pelo Sr. Eduardo Henrique Vieira Campos, brasileiro, casado, Administrador de 
Empresas portador do RG. M – 5.849.130 SSP/MG e CPF nº 955.214.026-91, atendendo as 
condições previstas no instrumento convocatório e as constantes deste Contrato, sujeitando-se as 
partes às normas das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis, e em 
conformidade com as disposições a seguir.  
 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente contrato tem por objeto aquisição de produtos para lavanderia hospitalar - linha 
líquida e para a aquisição de material para limpeza e higienização de ambientes com comodato 
de dosadores, sem ônus adicional, com a finalidade de atender as necessidades dos Setores 
de Lavanderia e Serviços Gerais da Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
conforme delineado no Anexo I do Edital do Processo Licitatório nº 010/2019, modalidade Pregão 
Presencial nº 006/2019. 
 
1.2 - O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da 
CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão Presencial nº. 006/2019, PASSAM A 
FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÕES. 
 
CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
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2.1 - A aquisição será realizada na forma de execução indireta, sob o regime de menor preço unitário 
de cada ITEM de acordo com o valor apresentado pelo lote, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.  
 
2.2 - Subordina-se ao regime de entrega e prestação de serviços de forma parcial, ou seja, de 
acordo com as necessidades do Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí. 
 
CLÁUSULA 3ª - DAS OBRIGAÇÕES  
 
3.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:  
 
3.1.1 - Efetuar as entregas do objeto do edital conforme as solicitações.  
 
3.1.2 - Cumprir a entrega com os prazos estabelecidos, ou seja, no prazo de 8 (oito) dias corridos;  
 
3.1.3 - Caberá a licitante vencedora realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta 
apresentada, com todo empenho e dedicação necessários, ficando a seu cargo todos os ônus e 
encargos decorrentes da execução, obrigando-se ainda a: 
 
3.1.4 - Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para 
a execução do Contrato. 
 
3.1.5 - Submeter-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE, acatando as determinações e 
especificações contidas neste Edital.  
 
3.1.6 - Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolvam, independente de solicitação. 
 
3.1.7 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme estabelece o art. 65, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações.  
 
3.1.8 - Emitir Nota Fiscal para qualquer recebimento a ser pago pela CONTRATANTE. 
 
3.1.9 - Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, salvo, na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que 
haja culpa da (s) CONTRATADA (S), desde que devidamente apurados, na forma da legislação 
vigente e sejam comunicados a Diretora Presidente do Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, no 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento da Administração; 
 
3.1.10 - Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do contrato, isentando o Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí de qualquer 
responsabilidade; 
 
3.1.11 - Manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora 
assumidas, de acordo com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
3.1.12 - Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação; 
 
3.1.13 - Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das 
obrigações decorrentes desta licitação; 
 
3.1.14 - Fornecer o produto em conformidade com o Termo de Referência, mediante a emissão de 
Ordem de Compra; 
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3.1.15 - Acusar o recebimento da Ordem de Compra, considerando que o prazo de entrega do 
produto será computado a partir da data do envio do documento através de e-mail constante no 
banco de dados do Setor de Compras. 
 
3.2 - Das obrigações complementares da Empresa Vencedora: 
 
3.2.1 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificações exigidas na licitação; 
 
3.2.2 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelos 
Setores de Lavanderia e Serviços Gerais do Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí; 
 
3.2.3 - Arcar com eventuais prejuízos causados ao Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto deste 
Pregão; 
 
3.2.4 - Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos 
legais, que correrão por conta exclusiva do licitante vencedor; 
 
3.2.5 - Responsabilizar-se pela carga e descarga dos produtos;  
 
3.2.6 - Constar na Nota Fiscal dados bancários, número da ordem de compra bem como do empenho 
e considerar razão social do HOSPITAL MUNICIPAL SANT’ANA DE CARANDAI; 
 
3.2.7 - Em caso de não aceitação, quando do recebimento provisório dos itens, fica o Licitante 
obrigado a substituir os produtos, sem custo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da 
notificação a ser expedida pelo Setor Requisitante; 
 
3.2.8 - Os produtos a serem fornecidos devem ter as especificações técnicas em conformidade com a 
qualidade reconhecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 
 
3.2.9 - Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga dos produtos até o local estabelecido 
para entrega, de maneira adequada a garantir a segurança do transporte e do descarregamento; 
 
3.2.10 - Fornecer todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas 
pela Contratante, indicando representante para manter contato com a Contratante para o 
esclarecimento de dúvidas; 
 
3.2.11 - A Contratada deverá fornecer o objeto da presente licitação dentro de elevados padrões, bem 
como observar rigorosamente as especificações técnicas e a regulamentação aplicável, executando 
todos os serviços com esmero e perfeição, refazendo tudo quanto for impugnado pela Fiscalização, 
quer em razão do material, quer em razão da mão de obra; 
 
3.2.12 - Executar os serviços com pessoal habilitado e devidamente credenciado, instruindo seus 
empregados e contratados a tratar os funcionários da Administração com urbanidade e respeito; 
 
3.2.13 - Observar as normas de segurança e proteção do Ministério do Trabalho, fornecendo a seu 
pessoal equipamento individual de segurança, orientando e fiscalizando seu uso, conforme 
determinações constantes nas normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, assumindo toda 
a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não terão qualquer vínculo 
empregatício com este nosocômio; 
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3.2.14 - Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a serem 
substituídos nos equipamentos cedidos, sem ônus adicionais, mantendo o nível de segurança e 
desempenho dos equipamentos e sistemas. 
 
3.2.15 - A empresa vencedora deverá disponibilizar, sem ônus para o Hospital, para os materiais que 
necessitar, equipamento dosador, nas seguintes condições: 
 
3.2.15.1 - Instalar o aparelho novo e entregá-lo em normais condições de uso e em pleno 
funcionamento; 
 
3.2.15.2 - Realizar a manutenção do equipamento, inclusive com substituição de peças, quando 
necessário; 
 
3.2.15.3 - Em caso de defeito nos equipamentos fornecidos, a contratada deverá reparar ou proceder 
à substituição imediata no prazo máximo de 12h a contar da notificação do defeito. 
 
3.2.15.4 - Ministrar treinamentos gratuitos aos servidores do Hospital, após a instalação dos 
equipamentos de forma a capacitá-los na operação do equipamento; 
 
3.2.15.5 - Substituir o equipamento caso ocorra algum defeito, para o qual não haja reparo; 
 
3.2.15.6 - A empresa deverá fornecer um relatório mensal do consumo dos produtos; 
 
3.2.15.7 - A empresa fornecedora terá por obrigação a capacitação (treinamento) de todos os 
funcionários envolvidos com o setor de lavanderia e higiene, logo que o fornecimento dos produtos for 
iniciado, bem como o fornecimento de manual detalhado que permita a fácil compreensão do modo 
de utilização, sem ônus para o Hospital. 
 
CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
4.1 - São obrigações do Contratante: 
 
4.1.1 - Atestar nas notas fiscais/ faturas o fornecimento dos itens/lotes, objeto desta licitação; 
 
4.1.2 - Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso; 
 
4.1.3 - Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 
execução da ARP/Contrato; 
 
4.1.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 
competente; 
 
4.1.5 - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
 
4.1.6 - Notificar o contratado, por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada na 
execução da ARP/Contrato, inclusive acerca de possível aplicação de multa por descumprimento 
contratual, fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentação de defesa; 
 
4.1.7 - Efetuar diligência para comprovar o cumprimento das práticas de sustentabilidade; 
 
4.1.8 - Rejeitar todo e qualquer material/serviço de má qualidade ou em desconformidade com as 
especificações constantes do Termo de Referência. 
 
4.1.9 - Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela contratada a respeito dos 
fornecimentos a serem efetuados. 
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CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA 
 
5.1 - A vigência do CONTRATO será até 31 de dezembro de 2020, admitindo a sua prorrogação nos 
termos da legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA 6ª - DO GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
 
6.1 - O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao servidor 
devidamente designado pela Direção Administrativa e Financeira da Autarquia, competindo-lhe: 
 
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações 
do material;  
 
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos objetos desta aquisição, de forma a avaliar o 
mercado, podendo rever os preços, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens;  
 
c) notificar o fornecedor via e-mail ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
 
d) observar, durante a vigência do presente contrato que sejam mantidas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, 
inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;  
 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  
 
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação 
e no presente Contrato, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis 
alterações ocorridas. 
 
6.2 - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser 
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Autarquia, assim como ser 
utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.  
 
6.3 - O servidor responsável nas pesquisas de preços dos itens/lotes, de forma a avaliar os preços, 
elaborará as estimativas de consumo e os cronogramas de contratação.  
 
CLÁUSULA 7ª - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
7.1 - Os preços registrados, para aquisição e o quantitativo, segue abaixo conforme descrito na 
proposta da licitante vencedora, constantes no Edital do Pregão Presencial nº 006/2019:  
 

Lote Item Quant. 
Unidade 

de medida 
Descrição Marca 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Valor Total 

do Lote 

01 03 400 Litros 

Desinfetante e alvejante para 

uso em roupas hospitalares à 

base de ácido peracético, 

eficaz na remoção de 

manchas, pH entre 1,0 e 2,0, 

que atue em uma dosagem 

máxima de 8ml por quilo de 

roupa seca. Apresentar 

Lavix 

Peracético 
R$24,12 R$9.648,00 R$9.648,00 
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registro do produto junto a 

Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – 

ANVISA, com validade 

mínima de 04 meses a partir 

da data de entrega do 

produto.    A empresa deverá 

fornecer, em regime de 

comodato, o dosador e cesto 

para bombona com trava, 

necessários para uso 

adequado do produto. O 

vencedor deverá providenciar 

a instalação do dosador e 

cesto antes da 1ª entrega do 

produto. Deverá apresentar 

assistência técnica e 

manutenção do equipamento 

em, no máximo, 12 (doze) 

horas. 

VALOR TOTAL R$9.648,00 

 
 
7.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.  
 
CLÁUSULA 8ª - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
8.1 - O REGISTRO DO FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 
03 (três) dias úteis, a contar da notificação nas seguintes hipóteses: 
 
8.1.1 - Pelo Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí quando: 
 
a) O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços ou 
Contrato; 
b) O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de 
Preços; 
c) O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de 
Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores; 
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
8.1.2 - Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de 
Preços. 
 
8.2 - O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
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8.3 - A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no item 
8.1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento. 
 
8.4 - No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, considerando-se cancelado 
o registro do FORNECEDOR a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 
 
8.5 - A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de 
preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão 
final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultado 
ao Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, a aplicação das penalidades previstas neste instrumento 
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA 9ª - DAS PENALIDADES 
 
9.1 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 
licitar e contratar com a Autarquia, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 
9.1.1 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a 
licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista no subitem 9.2, 
e das demais cominações legais. 
 
9.2 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades: 
 
I - Pela inexecução total ou parcial do acordado através da Nota de Empenho ou Contrato, garantida 
a defesa prévia: 
 
a) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho ou Contrato. 
 
b) advertência; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Hospital, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Autarquia, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 
aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Autarquia pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
9.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos 
os seguintes limites máximos:  
 
I - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;  
 
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado;  
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III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, 
por cada dia subsequente ao trigésimo.   
 
CLÁUSULA 10 ª- DO FORNECIMENTO 
 
8.1 - As entregas ocorrerão no prazo máximo 08 (oito) dias corridos contados da emissão da ordem 
de fornecimento, e no horário compreendido das 08h00min às 15h00min, ou em horário excepcional 
a ser combinado previamente com o Responsável designado pela Direção da Autarquia, de segunda 
a sexta-feira, ou outro dia a ser acertado, no seguinte endereço: com acesso pela Rua Professor 
Ludgero Baeta Neves, S/N, Rosário – Carandaí/MG – CEP: 36.280-000, ou outro acertado com o 
servidor designado.  
 
8.1.1 - O atraso na entrega do produto superior a 03 (três) dias úteis será considerada inexecução 
contratual, estando a CONTRATADA sujeita às penalidades constantes na cláusula nona do contrato. 
 
8.2 - O fornecimento do objeto licitado será de acordo com as necessidades da Autarquia, em 
conformidade com as requisições. 
 
8.3 - Quanto da entrega dos objetos fica com responsabilidade da licitante vencedora na entrega as 
despesas, tais como: transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos existentes, garantia e 
tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados 
como já constantes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 
Anexos.  
 
CLÁUSULA 11ª - DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
11.1 - Os itens que compõem o lote objeto deste pregão serão fornecidos em perfeitas condições, 
recebidos provisoriamente no âmbito estabelecido neste Edital e seus Anexos, para efeito simultâneo 
ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, 
envolvendo a qualidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no fornecimento definitivo.  
 
11.2 - A Autarquia se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de 
irregularidade no objeto.  
 
11.3 - Em caso de não aceitação do objeto deste Pregão, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e 
substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação a ser expedida pela 
Contratante, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções capituladas neste Edital e 
administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações.  
 
11.4 - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos 
das prescrições legais.  
 
11.5 - As entregas ocorrerão no prazo máximo 08 (oito) dias corridos contados da emissão da 
ordem de fornecimento, e no horário compreendido das 08h00min às 15h00min, ou em horário 
excepcional a ser combinado previamente com o Responsável designado pela Direção da Autarquia, 
de segunda a sexta-feira, ou outro dia a ser acertado, no seguinte endereço: com acesso pela Rua 
Professor Ludgero Baeta Neves, S/N, Rosário – Carandaí/MG – CEP: 36.280-000, ou outro acertado 
com o servidor designado.  
 
11.5.1 - O atraso na entrega do produto superior a 03 (três) dias úteis será considerada inexecução 
contratual, estando a CONTRATADA sujeita às penalidades constantes na cláusula nona do contrato. 
 
CLÁUSULA 12ª - DO PAGAMENTO 
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12.1 - O fornecimento do objeto do presente edital será efetuado pelo preço constante na proposta da 
licitante vencedora. 
 
12.2 - O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a apresentação de nota fiscal acompanhada 
das correspondentes requisições. 
 
12.3 - A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total 
conformidade com as especificações exigidas pelo Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
inclusive devendo discriminar as retenções e respectivas bases de incidência na forma da legislação 
aplicável. 
 
12.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade; 
 
12.5 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 02 (duas) vias. 
 
12.5.1 - Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de regularidade 
do FGTS e CND do INSS. 
 
12.6 - No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, 
agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos. 
 
12.7 - O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal vigente, caso não 
haja comprovação do recolhimento junto ao Município sede da contratada. 
 
12.8 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
CLÁUSULA 13ª - DA DOTAÇÃO 
 
13.1 - A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada sob 
a rubrica: 03.001.001.10.122.3001.2.551 3.3.90.30.00. 
 
CLÁUSULA 14ª - DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1 - Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela execução dos 
itens/serviços objeto desta licitação, o Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, através de sua 
própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos itens/serviços em execução. 
 
CLÁUSULA 15ª - DA RESCISÃO 
 
15.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 
8.666/93 e pelo contratante, na defesa do interesse público, sem que deste ato resulte indenização 
de qualquer natureza.  
 
CLAÚSULA 16ª - DOS CASOS OMISSOS 
 
16.1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, 
cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção 
expressa. 
 
CLÁUSULA 17ª - DAS PUBLICAÇÕES 
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17.1 - O extrato do presente Contrato será publicado em Jornal Oficial, conforme o disposto no art. 
61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA 18ª - DO FORO 
 
18.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Carandaí - MG, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução do presente Contrato. 
 
 E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 
 
 
 
 
 Carandaí/MG, 04 de março de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPITAL MUNICIPAL SANT’ANA DE CARANDAI 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 
 

HOME CLEAN PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA. ME 
CONTRATADO 

 
 
 
 
 

 
Testemunhas: __________________________________________ 
CPF: _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: __________________________________________ 
CPF: _________________________________________________ 
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Extrato 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 048/2017 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratado(a): Altair Teixeira Pinheiro 
Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual, conforme item nº 05 do Processo Seletivo 
Simplificado – Edital nº 03/2017. 
Prazo: 06 (seis) meses. 
Data de assinatura do contrato: 13/03/2020 
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e Altair Teixeira 
Pinheiro (pelo contratado). 
 
 
 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital de Licitação. Processo 
036/2020 Modalidade Pregão Presencial 028/2020, 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, torna público o Edital de Licitação de Pregão 
que se realizará no dia 25 de março de 2020, às 09h30min, REGISTRO DE PREÇO 
para contratação de empresa especializada para fornecimento de Alimentação Especial, 
conforme será determinado. 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. 
 
 
 
 
AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL SANT’ANA DE CARANDAÍ – PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N° 001/2020 - Inscrições no período 
de 31/03/2020 e 01/04/2020 na Sede da Autarquia. Maiores informações, bem como 
a íntegra do Edital, na Sede da Autarquia, situada à Rua Coletor Clóvis Teixeira de 
Carvalho, n° 250, Rosário, CEP: 36.280-000, Carandaí/MG, horário de 
expediente (exceto aos sábados, domingos e feriados): 9h às 11h e 13h30min às 
16h00h - Telefone: (32) 3361-1481, no site hospital.carandai.mg.gov.br, no Mural 
localizado no Saguão da Prefeitura Municipal de Carandaí e no Mural do Terminal 
Rodoviário de Carandaí, Carandaí/MG, 13/03/2020. Cristiane Coelho Monte Mor 
Pereira -Diretora Presidente. Comissão Disciplinar, de Avaliação de Desempenho de 
Estágio Probatório e de Seleção – Portaria nº120/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carandai.mg.gov.br/
mailto:Compras@carandai.mg.gov.br
http://hospital.carandai.mg.gov.br/
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TERMO DE RATIFICAÇÃO. Processo Licitatório nº. 1/2020. Dispensa de 
Licitação nº. 1/2020. Face ao contido nos autos, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação, nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, combinado com a alínea ‘a’ do inciso II do art. 1º do Decreto Federal nº. 
9.412, de 18 de junho de 2018, para a aquisição de combustível, óleo lubrificante e 
peças para o veículo oficial da Câmara Municipal, a favor das empresas, abaixo 
relacionadas, visando atender as necessidades da Câmara Municipal: Posto de 
Combustíveis e Lubrificantes Avenida Ltda., inscrita no CNPJ nº. 08.851.816/0001-
30, no valor de R$7.238,50 (sete mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta 
centavos), referente aos itens 1 e 2;e Jacinto Fernando Lisboa e CIA Ltda., inscrita 
no CNPJ nº 64.422.058/0001-06, no valor de R$388,00 (trezentos e oitenta e oito 
reais), referente aos itens 3, 4, 5 e 6. Carandaí, 6 de março de 2020. NAAMÃ NEIL 
RESENDE DA ROCHA-Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
TERMO DE RATIFICAÇÃO. Processo Licitatório nº. 4/2020. Dispensa de 
Licitação nº. 2/2020. Face ao contido nos autos, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação, nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, combinado com a alínea ‘a’ do inciso II do art. 1º do Decreto Federal nº. 
9.412, de 18 de junho de 2018, para a aquisição de papelaria, a favor das empresas, 
abaixo relacionadas, visando atender as necessidades da Câmara Municipal: João 
Vitor Pedroso Souza, inscrita no CNPJ nº. 26.728.551/0001-60, no valor de 
R$1.492,50 (mil e quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). 
Carandaí, 10 de março de 2020. NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA-Presidente 
da Câmara Municipal. 
 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO. Processo Licitatório nº. 5/2020. Dispensa de 
Licitação nº. 3/2020. Face ao contido nos autos, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação, nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, combinado com a alínea ‘a’ do inciso II do art. 1º do Decreto Federal nº. 
9.412, de 18 de junho de 2018, para a aquisição de água mineral, a favor da 
empresa, abaixo relacionada, visando atender as necessidades da Câmara 
Municipal: Maurício Pereira de Carvalho, inscrita no CNPJ nº. 06.961.925/0001-85, 
no valor de R$790,00 (setecentos e noventa reais). Carandaí, 12 de março de 2020. 
NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA-Presidente da Câmara Municipal. 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO. Processo Licitatório nº. 6/2020. Dispensa de 
Licitação Nº. 4/2020. Face ao contido nos autos, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação, nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, combinado com a alínea ‘a’ do inciso II do art. 1º do Decreto Federal nº. 
9.412, de 18 de junho de 2018, para a aquisição de material de limpeza, higiene e 
material descartável, a favor das empresas, abaixo relacionadas, visando atender as 
necessidades da Câmara Municipal: Diovane Pereira de Amorim, inscrita no CNPJ 
nº. 035.951.246/0001-23, no valor de R$271,00 (duzentos e setenta e um reais), 
referente aos itens 3 e 4; Casa Lourenço Ltda., inscrita no CNPJ nº 
71.174.031/0001-07, no valor de R$503,80 (quinhentos e três reais e oitenta 
centavos), referente aos itens 2, 5 e 8; e Supermercado Álvaro Tavares e Áurea 
Ltda. inscrita no CNPJ nº 38.648.671/0001-36, no valor de R$169,00 (cento e 
sessenta e nove reais), referente aos itens 1, 6 e 7. Carandaí, 10 de março de 2020. 
NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA-Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO. Contrato Administrativo nº. 1/2020.  
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Carandaí 
CONTRATADA: Posto de Combustíveis e Lubrificantes Avenida Ltda.  
CNPJ nº 08.851.816/0001-30 
PROCESSO LICITATÓRIO nº. 1/2020 
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº. 1/2020 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 
OBJETO: Aquisição de combustível e óleo lubrificante 
VALOR GLOBAL: R$2.084,60 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.003.001.01.031.0001.2652.33.90.30.00 (Ficha 
24) – Material de Consumo 
VIGÊNCIA: 09/03/2020 a 31/12/2020 
 
 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO. Contrato Administrativo nº. 2/2020.  
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Carandaí 
CONTRATADA: Maurício Pereira de Carvalho  
CNPJ nº 06.961.925/0001-85 
PROCESSO LICITATÓRIO nº. 5/2020 
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº. 3/2020 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 
OBJETO: Aquisição de água mineral 
VALOR GLOBAL: R$790,00 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.003.001.01.031.0001.2652.33.90.30.00 (Ficha 
24) – Material de Consumo 
VIGÊNCIA: 12/03/2020 a 31/12/2020 
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PORTARIA Nº 15/2020 
 
CONSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDORA E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 O Presidente da Câmara Municipal de Carandaí, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo artigo 58, inciso II, do Regimento Interno; pelo artigo 4º, da 
Lei n.º 1.815, de 9 de janeiro de 2007 e, ainda, em conformidade com o preceituado no 
artigo 41, da Constituição Federal, considerando a necessidade de se proceder à 
avaliação da servidora concursada JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI para 
aferição do desempenho das atribuições de seu cargo de Controlador Interno, 
respectivamente, viabilizando o seu desenvolvimento pela progressão horizontal, 
conforme disposto na Resolução nº. 11, de 23 de novembro de 2010: 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Constituir a Comissão de Avaliação de Desempenho da servidora concursada 
JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI, para avaliação do mérito da progressão 
horizontal nos cargos de Controlador Interno, respectivamente, na referência “C” (§2º, 
art. 27, da Resolução nº. 11, de 23 de novembro de 2010, que será composta pelas 
servidoras, abaixo especificadas: 

 Elaine Miranda Melo Baeta, 

 Karin da Cunha Almada, 

 Kerin da Cunha Almada. 
Parágrafo único. A Comissão constituída supra reunir-se-á, sempre que necessário, 
devendo-se proceder, em sua primeira reunião, à eleição de um dos seus integrantes 
para Presidente e de outro para Secretário. 
 
Art. 2º Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições 
de membros da Comissão concomitantemente com as de seus respectivos cargos. 
 
Art. 3º Os trabalhos deverão ser registrados em atas e ficha de avaliação funcional, 
devidamente assinadas e arquivadas. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE! 
 

Paço Legislativo Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza, 9 de março de 2020. 
 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

Presidente 

 
Publicada no Espaço Cultural Vereador Aguinaldo Pereira Baeta do Paço Legislativo 
Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza, em 9 de março de 2020. Vereador Pedro 
Marconi de Sousa Rodrigues - Secretário. 
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PORTARIA Nº 16/2020 

 

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA ELAINE MIRANDA MELO BAETA 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Carandaí, no uso das atribuições que lhe o artigo 58, II, 

do Regimento Interno; 

- CONSIDERANDO o Requerimento 20, de 3 de março de 2020, feito pela servidora Elaine 

Miranda Melo Baeta, solicitando 18 (dezoito) dias de férias regulares, referente ao período 

aquisitivo de 21/08/2017 a 20/08/2018; 

- CONSIDERANDO a possibilidade do gozo de férias em dois períodos, conforme disposto 

no art. 79, da Lei Municipal nº. 2295/2018; 

- CONSIDERANDO que a servidora já usufruiu 12 (doze) dias de férias, referente ao citado 

período, conforme Portaria nº. 54/2019; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica concedido 18 (dezoito) dias de férias à servidora Elaine Miranda Melo Baeta, 

ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, de 10/03/2020 a 27/03/2020, referente ao 

período aquisitivo de 21/08/2017 a 20/08/2018. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE! 

 

Paço Legislativo Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza, 09 de março de 2020. 

 

 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

 

 

Presidente 

 

 

 

 

- Publicada no Espaço Cultural Vereador Aguinaldo Pereira Baeta do Paço Legislativo 

Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza, em 9 de março de 2020. Ver. Pedro Marconi 

de Sousa Rodrigues - Secretária. 
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PORTARIA Nº 17/2020 

 

NOMEIA OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DO 

EXERCÍCIO 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Carandaí, no uso das atribuições que lhe o artigo 58, II, 

do Regimento Interno; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Ficam nomeados os integrantes da Comissão de Inventário Anual do exercício 2019, 

que terá a seguinte composição: 

- KARIN DA CUNHA ALMADA 

- MÁRCIO NASCIMENTO 

- VANDERLEIA APARECIDA DE FARIA 
 

Art. 2ºA Comissão de Inventário Anual deverá entregar a Certidão de Inventário Físico e 

Financeiro de Valores até o dia 25/03/2020. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE! 

 

Paço Legislativo Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza, 10 de março de 2020. 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

- Presidente da Câmara Municipal - 

 

 

- Publicada no Espaço Cultural Vereador Aguinaldo Pereira Baeta do Paço Legislativo 

Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza, em 10 de março de 2020. Ver. Pedro Marconi 

de Sousa Rodrigues - Secretário. 
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RESOLUÇÃO Nº 1/2020 

 
APROVA AS CONTAS DO MUNICÍPIO 
DE CARANDAÍ, REFERENTE AO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. 

 
- CONSIDERANDO que o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais foi pela aprovação das contas do Poder Executivo, relativas ao 
exercício 2017;  
- CONSIDERANDO que o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas foi pela aprovação das contas do Poder Executivo; 
- CONSIDERANDO que o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas, foi pela manutenção do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais;  
- CONSIDERANDO que o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas foi aprovado por todos os membros da Comissão; 
- CONSIDERANDO que o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara 

Municipal; 

 

A Câmara Municipal RESOLVE: 
 
Art. 1º Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo, relativas ao exercício de 
2017, prevalecendo o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais. 
 
Art. 2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala Vereador Cícero Barbosa, 10 de março de 2020. 

 
NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

- Presidente da Câmara Municipal - 

 
- Publicada no Espaço Cultural Vereador Aguinaldo Pereira Baeta do Paço 
Legislativo Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza, em 10 de março de 2020. 
Ver. Pedro Marconi de Sousa Rodrigues - Secretário. 
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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM VINTE E SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

VINTE. 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois e vinte, às dezenove horas e vinte 

minutos, a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida 

peloVereador Naamã Neil Resende da Rocha e secretariado pelo Vereador Pedro 

Marconi de Sousa Rodrigues. O Presidente convidou a todos para a execução do 

Hino Nacional. Na chamada inicial, feita peloSecretário constatou-se a presença de 

todos os edis. Havendo número regimental o Presidente declarou aberta a sessão e 

passou a palavra ao Secretário para leitura da ata da 3ª Reunião Ordinária. Em 

única discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. O Presidente 

passou a palavra ao Secretário para que procedesse a leitura do expediente do dia. 

PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:O 

Vereador Valério Domingos, Líder do Poder Executivo, solicitou a retirada de 

tramitação dos Projetos de Leis Complementares 196, 197, 198 e 199/2019, sendo o 

pedido deferido pelo Presidente. Ofício 042/2020, do Gabinete do Prefeito, 

apresentando o Projeto de Lei 2197/2020 – Institui o Plano de Cargos e 

Vencimentos dos Servidores, dispõe sobre a organização administrativa da 

Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí e contém outras providências; o 

Projeto de Lei 2198/2020 – Dispõe sobre a estrutura administrativa e o plano de 

cargos e carreiras aplicável aos servidores públicos da autarquia instituto de 

previdência social do município de Carandaí – CARANDAÍ-PREV e dá outras 

providências; o Projeto de Lei 2199/2020 – Dispõe sobre o Plano de Cargos e 

Carreiras aplicável ao Magistério Municipal e dá outras providências; e o Projeto de 

Lei 2200/2020 – Dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras aplicável aos 

servidores públicos municipais, promove adequação à estrutura administrativa e dá 

outras providências. Ofício n.º 41/2020 do Vereador Pedro Marconi de Sousa 

Rodrigues, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n.º 559/2019 – 

Dispõe sobre a proibição da suspensão de serviços básicos de fornecimento de 

água tratada e energia elétrica em finais de semana e vésperas de feriados no 

município de Carandaí e dá outras providências. Ofício n.º 1/2020, da Emater 

Minas Gerais, para apresentação do Relatório Anual de Atividades dia 19 de março 

às 9h. Comunicado da Câmara dos Deputados, informando acerca dos Recursos 

da União Pagos ao Município de Carandaí. DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente colocou à disposição todas as 

correspondências recebidas, informando que estariam na Secretaria.Encaminhou os 

Projetos de Leis 2197/2020, 2198/2020 e 2200/2020 às Comissões de Legislação, 
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Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Encaminhou o 

Projeto de Lei 2199/2019 às Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, 

Turismo e Juventude. Deferiu o Ofício 41/2020 do Vereador Pedro Marconi e retirou 

de tramitação o Projeto de Lei 559/2019. Encaminhou o Ofício 1/2020 da 

EMATER/MG à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Sustentável. SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a leitura 

dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do Projeto de Lei 560/2020 – 

Concede Revisão Geral nos vencimentos dos servidores públicos ativos e inativos 

da Câmara Municipal, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Em 

primeira e segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O 

Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação do 

Projeto de Lei 561/2020 – Concede Revisão Geral anual nos subsídios dos agentes 

políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores), do Município de Carandaí, nos 

termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.  Em primeira e segunda 

discussão e votação, o projeto foi aprovado por 9 (nove) votos favoráveis e 1 (um) 

voto contrário. O Secretário procedeu a leitura dos pareceres das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas pela 

aprovação do Projeto de Lei 562/2020 – Concede reajuste nos vencimentos dos 

servidores públicos ativos da Câmara Municipal. Os Vereadores Éder Damasceno e 

Valério Domingos solicitaram abstenção de votação ao projeto. Em primeira e 

segunda discussão e votação, o projeto foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis e 2 

(duas) abstenções. O Secretário procedeu a leitura do parecer de redação final da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2191/2019 – Altera a 

lei 2258/2017 de 04 de dezembro de 2017, que institui a política municipal de 

saneamento básico e dá outras providências e ao Projeto de Lei 2180/2019 – Altera 

a lei 2295/2018 - Institui o estatuto dos servidores públicos civis do município de 

Carandaí e dá outras providências. Em terceira discussão e votação, ambos os 

projetos de leis foram aprovados por unanimidade. Pela Ordem, a Vereadora Maria 

Imaculada comentou sobre os projeto de leis de autoria do Poder Executivo, que 

dispõem sobre a estrutura administrativa, plano de carreira, cargos e vencimentos 

dos servidores. Indicação 15/2020, do Vereador Valério Domingos de 

Sousa,sugerindo a construção de cabine para os taxistas nos pontos de taxis 

próximo ao Hospital e na Praça Maria Pontes.  Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 16/2020, do Vereador Pedro Marconi de 
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Sousa Rodrigues, apontando a necessidade de melhoria em via pública no Bairro 

Vale Verde. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 17/2020, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a 

necessidade de limpeza no entorno de escola no Distrito de Pedra do Sino.Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 18/2020, do 

Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de capina e 

roçada nas ruas do Distrito de Pedra do Sino.Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 19/2020, do Vereador Milton Euzébio de 

Oliveira, apontando a necessidade de recomposição de manilhas em rua do Distrito 

de Pedra do Sino.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 20/2020, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a 

necessidade de colocação de grades em bueiro de rua do Distrito de Pedra do 

Sino.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

22/2020, do Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, apontando a 

necessidade de reforma no prédio da Estação Ferroviária do Distrito de Hermilo 

Alves.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 

23/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, apontando a necessidade de 

criação de cargos para autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí.Em única 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Indicação 24/2020, do 

Vereador Milton Euzébio de Oliveira, apontando a necessidade de retirada de 

entulho em Rua do Bairro Acampamento.Em única discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Indicação 25/2020, do Vereador Milton Euzébio de 

Oliveira, apontando a necessidade de manutenção da estrada que dá acesso a 

localidade do Córrego do Meio.Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 26/2020, do Vereador Milton Euzébio de Oliveira, 

apontando a necessidade de providências quanto a desmoronamento de barranco 

na localidade do Capão Grande.Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 27/2020, do Vereador Pedro Marconi de Sousa 

Rodrigues, apontando a necessidade de canalização de águas pluviais em ruas do 

Bairro Vila Real.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Requerimento 13/2020, da Vereadora Maria Imaculada Wamser, requisitando à 

Presidência da Câmara Municipal que solicite ao Poder Executivo, a tabela de níveis 

de vencimento de todos os servidores municipais.Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. A Vereadora Maria Imaculada solicitou a retirada 

depauta do Requerimento 15/2020, onde requisitava à Presidência da Câmara 

Municipal que solicite ao Poder Executivo informações para instrução do Projeto de 

Lei Complementar 199/2019, sendo o pedido deferido pelo Presidente. 

Representação n.º 03/2020, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, a ser 
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encaminhada a Copasa/Carandaí, solicitando informações quanto à informações 

que circulam, relatando contaminação da água fornecida à população de 

Carandaí.Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Não 

havendo Vereador inscrito na Palavra Livre, o Presidente passou à TERCEIRA 

PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem do Dia seria afixada no quadro de 

publicidade e solicitou ao Secretário para que procedesse a chamada final, 

constatando-se a presença de todos os edis. OPresidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a reuniãoàs vinte e duas horas e dez minutos.O 

conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. 

Eu, VereadorPedro Marconi de Sousa Rodrigues, Secretário, solicitei a lavratura da 

presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa 

Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 27 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 

– Presidente – 

 

 

MILTON EUZÉBIO DE 

OLIVEIRA 

–Vice-Presidente– 

PEDRO MARCONI DE SOUSA 

RODRIGUES 

– Secretário – 

 

 

 

ATA DA QUINTAREUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA TRIGÉSIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ, REALIZADA EM DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE. 

Aos dois dias do mês de março de dois e vinte, às dezenove horas e dez minutos, a 

Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se ordinariamente, presidida peloVereador 



 
 
 

        

EDIÇÃO Nº 558 – Sexta – Feira, 13 de Março de 2020                       Página 29 de 31 

EDIÇÃO Nº 558 – Sexta – Feira, 13 de Março de 2020 

Naamã Neil Resende da Rocha e secretariado pelo Vereador Pedro Marconi de 

Sousa Rodrigues. O Presidente convidou a todos para a execução do Hino Nacional. 

Na chamada inicial, feita peloSecretário constatou-se a presença de todos os edis. 

Havendo número regimental o Presidente declarou aberta a sessão e passou a 

palavra ao Secretário para leitura da ata da 4ª Reunião Ordinária. Em única 

discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. O Presidente passou a 

palavra ao Secretário para que procedesse a leitura do expediente do dia. 

PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS:Correspondência do Deputado Estadual Cristiano Silveira, 

solicitando a divulgação da Lei Estadual 23.414/2019, que obriga estabelecimentos 

públicos e privados a incluir o símbolo do autismo nas placas de indicação de 

atendimento prioritário. DESPACHO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente 

colocou à disposição todas as correspondências recebidas, informando que estariam 

na Secretaria.SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 

PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O Secretário procedeu a leitura dos pareceres de 

redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 

560/2020 – Concede Revisão Geral nos vencimentos dos servidores públicos ativos 

e inativos da Câmara Municipal, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição 

Federal; Projeto de Lei 561/2020 – Concede Revisão Geral anual nos subsídios dos 

agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores), do Município de Carandaí, 

nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal; eProjeto de Lei 562/2020 – 

Concede reajuste nos vencimentos dos servidores públicos ativos da Câmara 

Municipal. Em terceira discussão e votação, os Projetos de Leis 560, 561 e 562/2020 

foram aprovados por unanimidade. Indicação 21/2020, do Vereador Éder 

Damasceno, sugerindo a realização de limpeza no entorno da escola da 

comunidade dos Moreiras.  Em única discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Indicação 28/2020, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida 

Baêta, apontando a necessidade de canalização de água pluvial na comunidade do 

Campestre. Em única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O 

Vereador Antônio levantou questão de ordem, quanto à apresentação de 

proposições individualizadas para atender determinada pessoa. Indicação 29/2020, 

da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baêta, apontando a necessidade de 

colocação de poste com luminária em Rua do Bairro Vila Real. Em única discussão 

e votação, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 16/2020, da Vereadora 

Maria da Conceição Aparecida Baêta, requisitando à Presidência da Câmara 

Municipal que convoque o superintendente administrativo da Prefeitura Municipal, 

Senhor Justino Martins Neto e demais responsáveis pela elaboração dos projetos 

referentes aos servidores públicos para prestarem esclarecimentos em reunião da 
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Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em única discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento 17/2020, da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que convite o 

Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos para audiência pública a ser 

realizada no dia 12 de março de 2020.Em única discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Requerimento 18/2020, do Vereador Pedro Marconi de Sousa 

Rodrigues, requisitando à Presidência da Câmara Municipal que sejam acionadas 

as Comissões de Participação Popular e Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana para averiguar fatos relatados nas indicações 22/2020 e 27/2020.Em única 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 19/2020, do 

Vereador Aécio Flávio da Costa, requisitando à Presidência da Câmara Municipal 

que solicite ao Poder Executivo Municipal, informações quanto à aplicação e 

cumprimento da Lei 2327/2019.Em única discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Vereador Aécio Flávio solicitou a retirada de pauta das 

Representações nº 04/2020 e nº 05/2020, onde solicitava informações quanto ao 

cumprimento da Lei Municipal 2327/2019, sendo o pedido deferido pelo Presidente. 

A Vereadora Maria Imaculada informou ao Plenário que apresentará na próxima 

quinta-feira, dia 05/03/2020, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, as 

emendas ao Projeto de Lei 2197/2020, que dispõe sobre o plano de cargos da 

autarquia Hospital Municipal Sant´Ana de Carandaí.Indicação 31/2020, dos 

Vereadores, apontando a necessidade de melhorias na localidade da Caieira. Em 

única discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. A íntegra do conteúdo 

das discussões dos Vereadores durante a apreciação dos projetos e das 

proposições, encontram-se gravadas e arquivadas eletronicamente. Não 

havendo Vereador inscrito na Palavra Livre, o Presidente passou à TERCEIRA 

PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a Ordem do Dia seria afixada no quadro de 

publicidade e solicitou ao Secretário para que procedesse a chamada final, 

constatando-se a presença de todos os edis. OPresidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a reuniãoàs vinte e uma horas e quinze minutos.O 

conteúdo integral desta reunião encontra-se gravado e arquivado eletronicamente. 

Eu, VereadorPedro Marconi de Sousa Rodrigues, Secretário, solicitei a lavratura da 

presente ata que, após aprovada, segue assinada pelos integrantes da Mesa 

Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira”, 2 de março de 2020. 

 

NAAMÃ NEIL RESENDE DA ROCHA 
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