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EDIÇÃO Nº 594 – Segunda - Feira, 11 de Maio de 2020 

 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

ERRATA DE EDITAL 
 
O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Carandaí, Estado de Minas Gerais, no 
uso de sua atribuição legal, torna público 
que foram feitas alterações no edital do 
Processo Licitatório 039/2020 modalidade 
Tomada de Preços 004/2020, disponível 
para consulta no endereço 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo e-mail: 
Compras@carandai.mg.gov.br, decide 
Revogar letra “C” do item  “4.5. QUANTO 
À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA:” do edital inserindo o item 
“28. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL”. O certame ocorrerá em 
nova data, tendo como data limite para 
emissão do CRC – Certificado de Registro 
Cadastro: 25 de maio de 2020; data limite 
para visita técnica até o dia:  25 de maio 
de 2020; data limite para recebimento de 
propostas: 09h30min horas do dia 28 de 
maio de 2020. horário de Brasília. As 
demais informações permanecem 
inalteradas. 
Gustavo Franco dos Santos – Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

 

ERRATA DE EDITAL 
 
O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Carandaí, Estado de Minas Gerais, no 
uso de sua atribuição legal, torna público 
que foram feitas alterações no edital do 
Processo Licitatório 040/2020 modalidade 
Tomada de Preços 005/2020, disponível 
para consulta no endereço 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo e-mail: 
Compras@carandai.mg.gov.br, decide 
Revogar letra “C” do item  “4.5. QUANTO 
À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA:” do edital inserindo o item 
“28. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL”. O certame ocorrerá em 
nova data, tendo como data limite para 
emissão do CRC – Certificado de Registro 
Cadastro: 26 de maio de 2020; data limite 
para visita técnica até o dia:  26 de maio 
de 2020; data limite para recebimento de 
propostas: 09h30min horas do dia 29 de 
maio de 2020. horário de Brasília. As 
demais informações permanecem 
inalteradas. 
Gustavo Franco dos Santos – Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

 
 

ERRATA DE EDITAL 
 
O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Carandaí, Estado de Minas Gerais, no 
uso de sua atribuição legal, torna público 
que foram feitas alterações no edital do 
Processo Licitatório 042/2020 modalidade 
Concorrência 001/2020, disponível para 
consulta no endereço 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo e-mail: 
Compras@carandai.mg.gov.br, o certame 
ocorrerá em nova data, tendo como data 
limite para visita técnica até o dia:  09 de 
junho de 2020; data limite para 
recebimento de propostas: 09h30min 
horas do dia 15 de junho de 2020. horário 
de Brasília. As demais informações 
permanecem inalteradas. 
Gustavo Franco dos Santos – Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – 
Publicação de Edital de Licitação. 
Processo 051/2020 Modalidade Pregão 
Presencial 035/2020, 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 21 de 
maio de 2020, às 09h30min, no auditório 
situado no 5º andar da Prefeitura 
Municipal de Carandaí, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada 
para realização de serviços de conserto e 
lanternagem em um micro-ônibus, marca 
Marcopolo, modelo Volare V8L ON, 
conforme especificações constantes do 
Termo de Referência. Para retirar o Edital 
e informações: site 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo e-mail: 
compras@carandai.mg.gov.br. Gustavo 
Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 
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