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IMPRENSA OFICIAL 
DO MUNICÍPIO 

 

ÓRGÃO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO 
DIA 30 DE JULHO DE 2021 – LEI Nº 3.131 DE 22 DE MAIO DE 2009 ANO 2021 Nº 034 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
 

LEI Nº 4.603 DE 20 DE ABRIL DE 2021. 
 

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE COROMANDEL A FIRMAR 
ACORDO DE COOPERAÇÃO COM INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - 
MANTENEDOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O Povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU, e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
 Art. 1º Fica o Município de Coromandel autorizado a 

celebrar o acordo de cooperação em anexo com o INSTITUTO 
DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL LTDA – 
IMEPAC, entidade mantenedora do Centro Universitário 
IMEPAC, para os fins neles estabelecidos. 

 
Parágrafo Único - Fica também autorizado o Município 

de Coromandel a celebrar os atinentes termos aditivos a que se 
refere ao acordo de cooperação mencionado no caput deste 
artigo, inclusive para prorrogação do prazo de vigência. 

 
Art. 2º Correrão à conta de dotações próprias do 

orçamento municipal, os gastos com a execução da presente Lei 
que, revogadas as disposições em contrário entra em vigor na 
data da sua publicação. 

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

publicação. 
 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 
a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.  
 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 20 de Abril de 2021. 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

LEI Nº 4.604 DE 20 DE ABRIL DE 2021. 
 
“INSTITUI A COMENDA MÉRITO ESPORTIVO NIVALDO 
UMBERTO DA SILVA.” 
 

O povo do município de Coromandel – MG, por seus 
representantes na Câmara Municipal, decretou e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1° - Fica Instituída no Município de Coromandel a 

COMENDA MÉRITO ESPORTIVO “NIVALDO UMBERTO DA 
SILVA”, para homenagear o Mérito Esportivo pessoas físicas, 
como atletas, treinadores, dirigentes, amadores e/ou 
profissionais, ex-esportistas e incentivadores do esporte nas 
diversas modalidades esportivas, e pessoas jurídicas e 
entidades filantrópicas que se destacarem em contribuição na 
área esportiva, de forma expressiva e notável com o 
engrandecimento do Município de Coromandel. 

Parágrafo único - É de competência da Câmara 
Municipal a iniciativa e concessão da Comenda Mérito Esportivo 
Nivaldo Umberto da Silva. 

Art. 2 – A homenagem de que trata esta lei será 
prestada mediante a concessão de uma condecoração 
constituída de medalha acompanhada de diploma, a ser 
conferida em cerimônia solene que acontecerá anualmente no 
mês de dezembro de cada ano. 

 
§ 1 – A condecoração prevista no caput deste artigo 

será representada por uma medalha, onde deverão estar 
insculpidos em relevo: 

 
I – a efígie do rosto do cidadão Nivaldo Umberto da 

Silva; 
II – Comenda Mérito Esportivo Nivaldo Umberto da 

Silva. 
§ 2 – O diploma a ser conferido na forma deste artigo, 

além de contar com a mesma imagem prevista para a medalha, 
deverá conter o nome da comenda, a data da concessão e ser 
assinado pelo autor da indicação e pela Mesa Diretora. 

 
Art. 3 – Poderão ser condecorados até 10 (dez) 

homenageados anualmente. 
Art. 4 – As outorgas das homenagens serão feitas por 

Decreto Legislativo, mediante indicação de qualquer vereador 
escolhidos pela maioria de seus membros em sessão secreta. 

Art. 5 – A homenagem de que trata esta lei é pessoal e 
intransferível, e quando se tratar de pessoas físicas, somente 
admitirá representante quando o homenageado estiver impedido 
por motivo de força maior de comparecer à cerimônia de 
entrega. 

Parágrafo Único – Tratando-se de homenagem a 
pessoas jurídicas, instituições e entidades filantrópicas, será 
entregue a honraria ao seu representante máximo ou pessoa por 
ele indicada. 

Art. 6 – O Poder Legislativo manterá livro próprio para 
registro de outorga das homenagens de que trata esta lei e 
poderá fornecer mediante requerimento do homenageado a 
respectiva certidão. 

Art. 7 – Ficará a cargo da Escola do Legislativo e da 
Coordenação de Comunicação da Câmara toda a logística e 
organização da Cerimônia Solene de outorga das homenagens 
de que trata esta lei. 

Art. 8 – As despesas decorrentes do Projeto de Lei que 
cria a Comenda prevista no caput do art. 1, bem como os custos 
referentes à concessão da honraria correrão por conta das 
dotações orçamentárias previstas no orçamento da Câmara 
Municipal e/ ou remanejamento de dotações orçamentárias para 
adequar a presente lei. 

Art. 9° – Revogam-se as disposições em contrário. 
Art.10 - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém.  

 
 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 20 de Abril de 2021. 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 4.605 DE 20 DE ABRIL DE 2021. 
 
“PROMOVE ALTERAÇÕES NA LEI Nº 3.135 DE 23 DE 
JUNHO DE 2009, QUE AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL 
A IMPLANTAR POLÍTICA DE CONTROLE DE NATALIDADE 
DE CÃES E GATOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

O povo do município de Coromandel, por seus 
representantes na Câmara Municipal, decretou e eu, em nome, 
sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei 

nº 3.135 de 23 de junho de 2009. 
 
Art. 1º - (....) 
 
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado 

a realizar parceria com a Faculdade Cidade de Coromandel – 
FCC, mais especificamente com o curso de Medicina 
Veterinária, objetivando a implementação de projetos de controle 
populacional de cães e gatos domiciliados e /ou errantes, da 
zona rural e urbana do Município de Coromandel/MG. 

 
Art. 2º - Acrescenta parágrafo único ao artigo 4º da 

Lei nº 3.135 de 23 de junho de 2009. 
 
Art. 4º - (....) 
 
Parágrafo Único - O cadastramento dos cães e gatos 

domiciliados ou não, do município de Coromandel, será de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, no setor 
competente. 

 
 Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém.  

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 20 de Abril de 2021. 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

LEI Nº 4.606 DE 04 DE MAIO DE 2021. 
 
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO E 
REPASSAR CONTRIBUIÇÃO COM A SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE COROMANDEL “DR. SEBASTIÃO 
MACHADO” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

 
O Povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU, e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 

convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Coromandel 
“Dr. Sebastião Machado”, entidade sem fins lucrativos, inscrita 
no CNPJ sob o n° 19.849.462/0001-06, sediada na Praça Dom 
Eduardo, nº 259, Coromandel – MG.  

 §1º O Convênio a ser formalizado entre o Município e a 
entidade sem fins lucrativos previsto no Caput deste artigo será 
regido pela Lei 8.666/93 e conterá as obrigações, limites e 
demais características de cooperação, visando dar o apoio na 
implantação de 05 (cinco) leitos de UTI, expandindo assim os 
leitos oferecidos para internação, o que contribuirá com o 
atendimento à saúde de modo geral, mas em especial ao 
combate à pandemia do COVID-19.  

§2º O Convênio será celebrado de acordo com o Plano 
de Trabalho e aplicação constante do Anexo I desta Lei. 

 
Art. 2º O Município de Coromandel fica autorizado a 

repassar contribuição no montante de R$ 478.203,00 
(quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e três reais), para 

atender as finalidades do Convênio tratado no art. 1º da 
presente Lei. 

§1º O Termo de Convênio terá a vigência até 31 de 
Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por meio de 
aditivos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, mediante 
acordo entre os partícipes. 

§2º O valor estabelecido no Convênio poderá ser 
reajustado através de termo aditivo, mediante proposta 
devidamente justificada, obedecido o índice anual de reposição 
da inflação medido pelo INPC do IBGE, ou qualquer outro que 
vier a substituí-lo.  

§3º O Poder Executivo poderá firmar termo aditivo ao 
convênio de que trata esta lei, que tenha por objeto ajustes e 
adequações direcionadas para a consecução de suas 
finalidades. 

§4º Farão face às despesas desta Lei os recursos do 
orçamento financeiro do exercício respectivo e os recursos 
serão depositados em conta específica, aberta para esta 
finalidade. 

Art. 3º O repasse previsto nesta Lei somente será 
concedido mediante o atendimento das seguintes condições:  

I - apresentação de prova de regularidade do mandato 
de sua diretoria;  

II - comprovação da regularidade fiscal da entidade 
relativa à Seguridade Social (CND do INSS), Trabalhista (CNDT 
Trabalhista) e ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (CRF 
do FGTS).  

Art. 4º A entidade deverá prestar contas de forma 
detalhada dos recursos recebidos do Município de Coromandel, 
segundo normativas da Gestão Municipal de Finanças e 
Administração e TCEMG, até 30 (trinta) dias após a utilização 
dos recursos, sendo vedado o repasse de novo recurso sem a 
devida prestação de contas no valor ora repassado. 

§1º Na eventual existência de valores obtidos com 
rendimentos de aplicação financeira ou saldo de recurso 
transferido pelo Município, os mesmos deverão ser devolvidos 
por ocasião da prestação de contas. 

§2º A prestação de contas de forma detalhada, também 
deverá ser apresentada à plenária do Conselho Municipal de 
Saúde para apreciação, aprovação ou rejeição e 
encaminhamentos que o mesmo julgar necessários. 

§3º É vedado o repasse de novo recurso, sem a devida 
prestação de contas do que foi repassado. 

Art. 5º Os repasses dos recursos financeiros serão 
efetuados em conta corrente a ser informada pela entidade à 
Gestão Municipal de Finanças e Administração, sendo que toda 
a movimentação do recurso recebido deve ser realizada dentro 
desta conta bancária, através de transferência direta (DOC ou 
TED) ou emissão de cheques, os quais deverão estar nominais 
à associação. 

Art. 6º As despesas resultantes desta Lei correrão à 
conta da seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.09.02.10.302.0006.2.0057.33.50.41.00.00 – Contribuições – 
Ficha 354, podendo ser suplementada se necessário for. 

Art. 7º A pessoa jurídica beneficiada com recursos 
públicos transferidos na forma desta Lei submeter-se-á à 
fiscalização do Município de Coromandel-MG com a finalidade 
de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais 
recebeu os recursos.  

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 
a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.  

 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel, 04 de Maio de 2021. 
 
 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Prefeitura Municipal de Coromandel 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público para 
o conhecimento dos interessados a  seguinte ratificação 
da DISPENSA, nos termos do art. 24 Inc. II da Lei 
8.666/93: 
 
Dispensa de n° 034/2021 - Processo Licitatório de n° 
139/2021. Objeto: Contratação de empresa para a prestação 
de serviço de Pulverização de Sanitizante, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal da Gestão de 
Educação, Cultura e Turismo, do município de Coromandel-
MG. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, 
no site www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-
1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur 
Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 29 de julho de 2021. 
Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
Dispensa de n° 035/2021 - Processo Licitatório de n° 
140/2021. Objeto: Aquisição de Persianas, Toldos e Cortinas 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal da 
Gestão de Educação, Cultura e Turismo e Gestão Municipal 
de Obras, Serviços Públicos e Planejamento Urbano da 
Prefeitura Municipal de Coromandel-MG. Editais e inf. no e-
mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG, 29 de julho de 2021. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles – Presidente da CPL. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público para 
o conhecimento dos interessados os avisos de licitações 
a seguir: 
A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, realizará no dia 17 
de agosto de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 
0132/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de n° 
041/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a 
contratação de empresa para a prestação de serviços de 
controle de pragas urbanas e higienização e desinsetização e 
limpeza de reservatórios de água, para atender as Secretarias 
e setores da Administração Municipal, conforme termo de 
referência, com participação exclusiva de Micro Empresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 
Individual. Editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG, 29 de julho de 2021. Patrick César Sucupira 
– Pregoeiro. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, realizará no dia 17 
de agosto de 2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 
133/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de n° 
042/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço de propaganda de mídias de radiofusão para atender 
as Secretarias e setores da Administração Municipal, 
conforme termo de referência. Editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG, 29 de julho de 2021. Patrick César Sucupira 
– Pregoeiro. 
A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, realizará no dia 18 
de agosto de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 
0134/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de n° 
043/2021-SRP, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a 
contratação de empresa para fornecimento de massa asfáltica 
aplicada em cbuq-concreto betuminoso usinado a quente, 
incluindo preparação de buracos, pintura de ligação, 
transporte, espalhamento e compactação com rolo liso para 
operação tapa buracos  e construção de travessias elevadas 
no perímetro urbano, distritos e povoados do municipio de 

Coromandel-MG. Editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG, 29 de julho de 2021. Patrick César Sucupira 
– Pregoeiro. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, realizará no dia 18 
de agosto de 2021 às 13:00 hs o Processo Licitatório de n° 
0135/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 
042/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a 
contratação de empresa para prestação de serviço de locação 
de tablets, através de recursos do informatiza sus – atenção 
primaria saúde, para atender as unidades básicas de saúde 
do município de Coromandel – MG, com participação 
exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e 
micro empreendedor individual. Editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG, 29 de julho de 2021. Patrick César Sucupira 
– Pregoeiro. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, realizará no dia 20 
de agosto de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 
0136/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 
043/2021-SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a 
aquisição de materiais de informática, através de recursos da 
resolução SES/MG nº 5250 de 2016, recursos federais do 
IGD – PDF – Fundo Municipal de Assistência Social,BL GNF 
FNAS atender o programa bolsa família, repasse SIGTV – 
Sistema  de Gestão de Transferências Voluntárias e recurso 
proprio, para atender Secretarias e setores da Prefeitura 
Municipal de Coromandel-MG, com participação exclusiva de 
micro empresas, empresas de pequeno porte e equiparadas. 
Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no 
site www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, 
ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 29 de julho de 2021. Patrick César 
Sucupira – Pregoeiro. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, realizará no dia 20 
de agosto de 2021 às 09:00 hs o Processo Licitatório de n° 
0137/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 
044/2021-SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a 
aquisição de equipamentos de informática para atender as 
Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Coromandel-
MG, com participação exclusiva de micro empresas, 
empresas de pequeno porte e equiparadas. Editais e inf. no e-
mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG, 29 de julho de 2021. Patrick César Sucupira 
– Pregoeiro. 
A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, realizará no dia 19 
de agosto de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 
0138/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 
045/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a 
aquisição de equipamentos e materiais para atender o Centro 
de Zoonoses do Município de Coromandel-MG, através de 
recursos da resolução SES/MG Nº 4138/2014 e recurso, com 
participação exclusiva de micro empresas, empresas de 
pequeno porte e equiparadas. Editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG, 29 de julho de 2021. Patrick César Sucupira 
– Pregoeiro. 
 

A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o extrato do Contrato a seguir, conforme 
Art. 25 da Lei 8.666/93. 
Inexigibilidade/Credenciamento nº 003/2021 - Processo: 
116/20201 Objeto: credenciamento de instituições financeiras, 
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incluindo Cooperativas de Crédito, Bancos Públicos ou 
Privados, autorizadas pelo Banco Central do Brasil para 
funcionar como operadoras financeiras para concessão de 
credito, conforme Lei Municipal nº. 4.622 de 09 de Junho de 
2021 e o Decreto Municipal 307 de 05 de julho de 2021, por 
meio do Programa COROMANDEL JURO ZERO, o qual visa 
possibilitar o acesso ao crédito, incentivar a geração de 
emprego, renda, investimento produtivo e a promoção da 
inclusão social, por intermédio da concessão de subsidio 
financeiro pelo município aos Pequenos Negócios do 
Município, referente ao contrato nº 298/2021. Partes: 
Município de Coromandel e Cooperativa De Crédito 
Coopacredi Ltda – SICOOB COOPACREDI - CNPJ: 
65.229.254/0001-21. Vigência 29/07/2021 á 31/12/2021. 
Informações no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, pelo 
telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à 
Rua Artur Bernardes n° 170 – Centro.  Coromandel-MG, 29 
de julho de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – 
Presidente da CPL. 
 

A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o extrato do Contrato a seguir, conforme art. 
24 Inc. II da Lei 8.666/93. 
Dispensa nº 034/2021 - Processo: 139/20201 Objeto: 
Contratação de empresa para a prestação de serviço de 
Pulverização de Sanitizante, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal da Gestão de Educação, Cultura e 
Turismo, do município de Coromandel-MG, referente ao 
contrato nº 299/2021. Partes: Município de Coromandel e 
Equilíbrio Saúde Ambiental Ltda-ME - CNPJ: 
08.598.911/0001-74 – Valor Global: R$ 3.600,00. Vigência 
29/07/2021 á 29/10/2021. Informações no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, 
ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170 – Centro.  Coromandel-MG, 29 de julho de 2021. Nilda 
Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
Dispensa nº 035/2021 - Processo: 140/20201 Objeto: 
Aquisição de Persianas, Toldos e Cortinas para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal da Gestão de 
Educação, Cultura e Turismo e Gestão Municipal de Obras, 
Serviços Públicos e Planejamento Urbano da Prefeitura 
Municipal de Coromandel-MG, referente ao contrato nº 
300/2021. Partes: Município de Coromandel e Moura & 
Nunes Ltda - ME - CNPJ: 21.996.053/0001-84 – Valor 
Global: R$ 13.803,00. Vigência 29/07/2021 á 29/09/2021. 
Informações no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, pelo 
telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à 
Rua Artur Bernardes n° 170 – Centro.  Coromandel-MG, 29 
de julho de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – 
Presidente da CPL. 
 

A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados os extratos dos Contratos a seguir, 
conforme art. 61 da Lei 8.666/93 e Lei Federal nº 
13.019/2014. 
Pregão Presencial 034/2021 – Processo: 121/2021. Objeto: 
Contratação de empresa para confecção de Busto em Bronze 
do Musico Clarinetista Abel Ferreira, através de recursos dos 
FUMPAC – Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio 
Cultural para atender a Secretaria Municipal da Gestão de 
Educação, Cultura e Turismo, do Município de Coromandel-
MG, com participação exclusiva de Micro Empresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 
Individual, referente ao contrato nº 313/2021. Partes: 
Prefeitura Municipal de Coromandel e Carlos Alves da 
Silva Ateliê - ME - CNPJ: 06.264.094/0001-92 – Valor 
Global: R$27.950,00. Vigência: 30/07/2021 a 31/10/2021.  
Informações: Setor de Licitações à Rua Arthur Bernardes, 170 
– Centro – Fone: (0xx34) 3841-1344. Coromandel, 30 de julho 
de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira. 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o extrato da Ata de Registro de Preços a 
seguir, conforme art. 61 da Lei 8.666/93 e Lei Federal nº 
13.019/2014. 

Pregão Eletrônico nº 030/2021 - Processo: 097/20201-SRP. 
Objeto: Aquisição de medicamentos, para atender a Gestão 
Municipal de Saúde da Prefeitura de Coromandel-MG, 
referente às Atas de Registros de Preços: 
Ata de Registro de Preços nº 301/2021. Partes: Município 
de Coromandel e Med Center Comercial Ltda - CNPJ: 
00.874.929/0001-40 – Valor: R$ 73.710,00. 
Ata de Registro de Preços nº 302/2021. Partes: Município 
de Coromandel e Nunesfarma Distribuidora de Produtos 
Farmaceuticos Ltda - CNPJ: 75.014.167/0001-00 – Valor: 
R$ 136.000,00. 
Ata de Registro de Preços nº 303/2021. Partes: Município 
de Coromandel e Biohosp Produtos Hospitalares S/A - 
CNPJ: 18.269.125/0001-87 – Valor: R$ 446.026,00. 
Ata de Registro de Preços nº 304/2021. Partes: Município 
de Coromandel e Pró-Remédios Distr. de Prod. 
Farmaceuticos e Cosméticos Eireli - ME - CNPJ: 
05.159.591/0001-68 – Valor: R$ 355.578,00. 
Ata de Registro de Preços nº 305/2021. Partes: Município 
de Coromandel e DRM – Distribuidora Regional de 
Medicamentos Ltda - CNPJ: 26.760.171/0001-02 – Valor: 
R$ 518.497,50. 
Ata de Registro de Preços nº 306/2021. Partes: Município 
de Coromandel e NSA Distribuidora de Medicamentos 
Eirelli - CNPJ: 34.729.047/0001-02 – Valor: R$ 451.652,50.  
Ata de Registro de Preços nº 307/2021. Partes: Município 
de Coromandel e A2 Distribuidora Brasil Ltda - CNPJ: 
38.140.640/0001-70 – Valor: R$ 171.395,00.  
Ata de Registro de Preços nº 308/2021. Partes: Município 
de Coromandel e Loger Distribuidora de Medicamentos e 
Materiais Hospitalares Eireli - CNPJ: 27.600.270/0001-90 – 
Valor: R$ 11.340,00. 
Ata de Registro de Preços nº 309/2021. Partes: Município 
de Coromandel e CLM Farma Comércio e Distribuidora de 
Medicamento Ltda - CNPJ: 40.274.237/0001-85 – Valor: R$ 
99.860,00. Vigência 29/07/2021 à 29/07/2022. Informações no 
e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-
3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur 
Bernardes n° 170 – Centro.  Coromandel-MG, 29 de julho de 
2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira. 
 
Pregão Eletrônico nº 039/2021 - Processo: 117/20201-SRP. 
Objeto: Ata Registro de Preço para eventual e futura 
aquisição de materiais odontológicos para atender o Centro 
Odontológico da Gestão Municipal de Saúde do município de 
Coromandel-MG, com participação exclusiva de Micro 
Empresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual, referente às Atas de Registros 
de Preços: 
Ata de Registro de Preços nº 310/2021. Partes: Município 
de Coromandel e Dental Open – Comércio De Produtos 
Odontolódicos Ltda - EPP - CNPJ: 08.849.206/0001-00 – 
Valor: R$ 195,00. 
Ata de Registro de Preços nº 311/2021. Partes: Município 
de Coromandel e Dental Premium Ltda - EPP - CNPJ: 
35.215.257/0001-45 – Valor: R$ 5.510,01. 
Ata de Registro de Preços nº 312/2021. Partes: Município 
de Coromandel e Nova Dental Comercio de Produtos 
Odontológicos Eireli - ME - CNPJ: 18.962.982/0001-68 – 
Valor: R$ 14.797,70. Vigência 29/07/2021 à 29/07/2022. 
Informações no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, pelo 
telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à 
Rua Artur Bernardes n° 170 – Centro.  Coromandel-MG, 29 
de julho de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira. 
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	“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE COROMANDEL A FIRMAR ACORDO DE COOPERAÇÃO COM INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - MANTENEDOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
	 Art. 1º Fica o Município de Coromandel autorizado a celebrar o acordo de cooperação em anexo com o INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL LTDA – IMEPAC, entidade mantenedora do Centro Universitário IMEPAC, para os fins neles estabelecidos.
	Parágrafo Único - Fica também autorizado o Município de Coromandel a celebrar os atinentes termos aditivos a que se refere ao acordo de cooperação mencionado no caput deste artigo, inclusive para prorrogação do prazo de vigência.



