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IMPRENSA OFICIAL 
DO MUNICÍPIO 

 

ÓRGÃO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO 
DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 – LEI Nº 3.131 DE 22 DE MAIO DE 2009 ANO 2021 Nº 039 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
DECRETO Nº 217, DE 05 DE ABRIL DE 2021. 

 
''NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO'' 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

COROMANDEL, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 
9º, inciso II, da Lei Complementar nº 055 de 12 de fevereiro de 
2004, 

DECRETA: 
Art. 1º – Fica nomeada a Sra. 

Sulamita De Moura Lemes, matrícula 557609, para exercer em 
comissão, a partir desta data, o cargo de Coordenador de 
Creche, símbolo CC9-A, a que se refere a Lei Complementar nº 
152 de 02 de outubro de 2017, alterada pela Lei Complementar 
nº 181 de 1º de fevereiro de 2021, lotada na Gestão Municipal 
de Educação, Cultura e Turismo.  

 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, 05 DE ABRIL 
DE 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 218, DE 05 DE ABRIL DE 2021. 
 

''NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO'' 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
COROMANDEL, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 
9º, inciso II, da Lei Complementar nº 055 de 12 de fevereiro de 
2004, 

DECRETA: 
Art. 1º – Fica nomeada a Sra. 

Izabela Monteiro Moreira, matrícula 279439, para exercer em 
comissão, a partir desta data, o cargo de Coordenador de 
Creche, símbolo CC9-A, a que se refere a Lei Complementar nº 
152 de 02 de outubro de 2017, alterada pela Lei Complementar 
nº 181 de 1º de fevereiro de 2021, lotada na Gestão Municipal 
de Educação, Cultura e Turismo.  

 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, 05 DE ABRIL 
DE 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 219, DE 05 DE ABRIL DE 2021. 
 

''NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO'' 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
COROMANDEL, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 
9º, inciso II, da Lei Complementar nº 055 de 12 de fevereiro de 
2004, 

DECRETA: 

Art. 1º – Fica nomeada a Sra. 
Carolina Dalci de Fatima Borges, matrícula 514241, para 
exercer em comissão, a partir desta data, o cargo de 
Coordenador de Creche, símbolo CC9-A, a que se refere a Lei 
Complementar nº 152 de 02 de outubro de 2017, alterada pela 
Lei Complementar nº 181 de 1º de fevereiro de 2021, lotada na 
Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo.  

 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, 05 DE ABRIL 
DE 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 220, DE 05 DE ABRIL DE 2021. 
 

''NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO'' 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
COROMANDEL, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 
9º, inciso II, da Lei Complementar nº 055 de 12 de fevereiro de 
2004, 

DECRETA: 
                    Art. 1º – Fica nomeada a Sra. Larissa Maria 

Rodrigues Alves, matrícula 59790, para exercer em comissão, 
a partir desta data, o cargo de Coordenador da Divisão de 
Zoonoses, símbolo CC8, a que se refere a Lei Complementar 
nº 152 de 02 de outubro de 2017, alterada pela Lei 
Complementar nº 181 de 1º de fevereiro de 2021, lotada na 
Gestão de Saúde.  

 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, 05 DE ABRIL 
DE 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 221 DE 05 DE ABRIL DE 2021 
 
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DO 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL RIVEIRA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COROMANDEL, Estado 
de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal e, 

 
Considerando que foram dados em garantia lotes para 

a execução das obras de infraestrutura, caucionados em nome 
da Prefeitura Municipal de Coromandel perante o Cartório de 
Registro de Imóveis de Coromandel; 

 
Considerando o Requerimento apresentado pelos 

proprietários da EMPRESA MACHADO E RODRIGUES 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, perante a Gestão 
Municipal de Obras, no qual requer a substituição dos lotes 
caucionados por outros do mesmo loteamento; 
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Considerando a avaliação e parecer exarado pelo 
engenheiro da Gestão Municipal de Obras no sentido que os 
lotes oferecidos para substituição dos caucionados apresenta o 
mesmo valor, não havendo risco de dano ou prejuízo para o 
Município; 

DECRETA: 
 
Art. 1º – Fica autorizada a substituição do lote do 

Loteamento Residencial Riveira, de terreno Nr 250, da quadra 
032, setor 007, dado em garantia/caução para a execução das 
obras de infraestrutura, pelo lote de Nr 80, da quadra 030, setor 
007 do mesmo loteamento. 

 
§ 1º A empresa loteadora terá prazo de 10 (dez) dias, 

contados da publicação deste Decreto, para proceder a devida 
averbação perante o Registro de Imóveis. 

 
§ 2.º O lote caucionado, descrito no novo TERMO DE 

GARANTIA, somente será liberado quando da conclusão 
integral de todas as obrigações pactuadas com o Município, 
conforme Decreto n.º 140 de 15 de julho de 2020, devendo ser 
liberados somente após a apresentação de laudo técnico 
comprovando tal circunstância. 

 
Art. 2.º – Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 05 de Abril de 2021. 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 222, DE 05 DE ABRIL DE 2021. 
 

''NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO'' 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COROMANDEL, no uso 
de suas atribuições, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei 
Complementar nº 055 de 12 de fevereiro de 2004, 

 
DECRETA: 
Art. 1º – Fica nomeado o 

Sr. Vinicius Mateus Pereira de Araújo, matrícula 574708, para 
exercer em comissão, a partir desta data, o cargo de Assessor 
de Atendimento ao Público, símbolo CC12, a que se refere a 
Lei Complementar nº 152 de 02 de outubro de 2017, alterada 
pela Lei Complementar nº 181 de 1º de fevereiro de 2021, lotado 
no Gabinete de Gestão do Prefeito. 

 
Art. 2º – Fica nomeado o Sr. Jefferson Dias dos Santos, 

matrícula 5982-0, para exercer em comissão, a partir desta 
data, o cargo de Assessor de Informática e Manutenção de 
Rede, símbolo CC12, a que se refere a Lei Complementar nº 
152 de 02 de outubro de 2017, alterada pela Lei Complementar 
nº 181 de 1º de fevereiro de 2021, lotado na Gestão Municipal 
de Finanças e Administração.  

 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Prefeitura municipal de coromandel, 05 de abril de 2021. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 221 DE 05 DE ABRIL DE 2021 
 
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DO 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL RIVEIRA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COROMANDEL, Estado 
de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal e, 

Considerando que foram dados em garantia lotes para 
a execução das obras de infraestrutura, caucionados em nome 
da Prefeitura Municipal de Coromandel perante o Cartório de 
Registro de Imóveis de Coromandel; 

 
Considerando o Requerimento apresentado pelos 

proprietários da EMPRESA MACHADO E RODRIGUES 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, perante a Gestão 
Municipal de Obras, no qual requer a substituição dos lotes 
caucionados por outros do mesmo loteamento; 

 
Considerando a avaliação e parecer exarado pelo 

engenheiro da Gestão Municipal de Obras no sentido que os 
lotes oferecidos para substituição dos caucionados apresenta o 
mesmo valor, não havendo risco de dano ou prejuízo para o 
Município; 

DECRETA: 
 
Art. 1º – Fica autorizada a substituição do lote do 

Loteamento Residencial Riveira, de terreno Nr 250, da quadra 
032, setor 007, dado em garantia/caução para a execução das 
obras de infraestrutura, pelo lote de Nr 80, da quadra 030, setor 
007 do mesmo loteamento. 

 
§ 1º A empresa loteadora terá prazo de 10 (dez) dias, 

contados da publicação deste Decreto, para proceder a devida 
averbação perante o Registro de Imóveis. 

 
§ 2.º O lote caucionado, descrito no novo TERMO DE 

GARANTIA, somente será liberado quando da conclusão 
integral de todas as obrigações pactuadas com o Município, 
conforme Decreto n.º 140 de 15 de julho de 2020, devendo ser 
liberados somente após a apresentação de laudo técnico 
comprovando tal circunstância. 

 
Art. 2.º – Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 05 de Abril de 

2021. 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 222, DE 05 DE ABRIL DE 2021. 
 

''NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO'' 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COROMANDEL, no uso 
de suas atribuições, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei 
Complementar nº 055 de 12 de fevereiro de 2004, 

 
DECRETA: 
Art. 1º – Fica nomeado o 

Sr. Vinicius Mateus Pereira de Araújo, matrícula 574708, para 
exercer em comissão, a partir desta data, o cargo de Assessor 
de Atendimento ao Público, símbolo CC12, a que se refere a 
Lei Complementar nº 152 de 02 de outubro de 2017, alterada 
pela Lei Complementar nº 181 de 1º de fevereiro de 2021, lotado 
no Gabinete de Gestão do Prefeito. 

 

Art. 2º – Fica nomeado o Sr. Jefferson Dias dos Santos, 
matrícula 5982-0, para exercer em comissão, a partir desta 
data, o cargo de Assessor de Informática e Manutenção de 
Rede, símbolo CC12, a que se refere a Lei Complementar nº 
152 de 02 de outubro de 2017, alterada pela Lei Complementar 
nº 181 de 1º de fevereiro de 2021, lotado na Gestão Municipal 
de Finanças e Administração.  

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Prefeitura municipal de coromandel, 05 de abril de 2021. 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 221 DE 05 DE ABRIL DE 2021 
 
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DO 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL RIVEIRA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COROMANDEL, Estado 
de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal e, 



Nº 039  IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL  27/08/2021 

 

3 
 

Considerando que foram dados em garantia lotes para a 
execução das obras de infraestrutura, caucionados em nome da 
Prefeitura Municipal de Coromandel perante o Cartório de Registro 
de Imóveis de Coromandel; 

 
Considerando o Requerimento apresentado pelos 

proprietários da EMPRESA MACHADO E RODRIGUES 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, perante a Gestão 
Municipal de Obras, no qual requer a substituição dos lotes 
caucionados por outros do mesmo loteamento; 

 
Considerando a avaliação e parecer exarado pelo 

engenheiro da Gestão Municipal de Obras no sentido que os lotes 
oferecidos para substituição dos caucionados apresenta o mesmo 
valor, não havendo risco de dano ou prejuízo para o Município; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º – Fica autorizada a substituição do lote do 

Loteamento Residencial Riveira, de terreno Nr 250, da quadra 
032, setor 007, dado em garantia/caução para a execução das 
obras de infraestrutura, pelo lote de Nr 80, da quadra 030, setor 
007 do mesmo loteamento. 

 
§ 1º A empresa loteadora terá prazo de 10 (dez) dias, 

contados da publicação deste Decreto, para proceder a devida 
averbação perante o Registro de Imóveis. 

 
§ 2.º O lote caucionado, descrito no novo TERMO DE 

GARANTIA, somente será liberado quando da conclusão integral 
de todas as obrigações pactuadas com o Município, conforme 
Decreto n.º 140 de 15 de julho de 2020, devendo ser liberados 
somente após a apresentação de laudo técnico comprovando tal 
circunstância. 

 

Art. 2.º – Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 05 de Abril de 
2021. 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público para o 
conhecimento dos interessados aseguinte ratificação da DISPENSA, 
nos termos do art. 29 da Lei Federal 13.019/2014: 
Dispensa de Chamamento Público n° 047/2021 - Processo Licitatório 
de n° 175/2021.Objeto:seleção de entidade de direito privado, sem fins 
lucrativos, qualificada como organização da sociedade civil, nos termos 
da Lei Federal nº 13.019 de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204 
de 2015 e Decreto Municipal nº 194 de 15/03/2021, em regime de 
mutua cooperação, para consecução de finalidades de interesse 
publico e reciproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em Termo 
de Fomento, o referido recurso é proveniente de Emenda Impositiva 
Individual do Legislativo Municipal, tem por objetivo a transferencia de 
recursos financeiros para Associação de Estudantes de Coromandel a 
Patrocínio, através da Secretaria de Gestão de Educação, Cultura e 
Turismo, visandocustear o transporte dos estudantes 
coromandelenses que estudam nas instituições de ensino superior na 
cidade de Patrocínio, conforme plano de trabalho, em favor da 
Associação de Estudantes de Coromandel a Patrocínio - AESCP – 
CNPJ: 07.470.890/0001-44 – Valor Global: R$11.915,50.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, 27 de agosto de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – 
Presidente da CPL. 
 

Dispensa de Chamamento Público n° 048/2021 - Processo Licitatório 
de n° 176/2021.Objeto:seleção de entidade de direito privado, sem fins 
lucrativos, qualificada como organização da sociedade civil, nos termos 
da Lei Federal nº 13.019 de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204 
de 2015 e Decreto Municipal nº 194 de 15/03/2021, em regime de 
mutua cooperação, para consecução de finalidades de interesse 
publico e reciproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 

previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em Termo 
de Fomento, o referido recurso é proveniente de Emenda Impositiva 
Individual do Legislativo Municipal, tem por objetivo a transferencia de 
recursos financeiros para Associação de Estudantes de Coromandel a 
Monte Carmelo, através da Secretaria de Gestão de Educação, Cultura 
e Turismo, visandocustear o transporte dos estudantes 
coromandelenses que estudam nas instituições de ensino superior na 
cidade de Monte Carmelo, conforme plano de trabalho, em favor 
daAssociação de Estudantes de Coromandel a Monte Carmelo - 
AESCMC – CNPJ: 10.694.907/0001-51– Valor Global: R$11.915,50. 
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, 27 de agosto de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – 
Presidente da CPL. 
 

Dispensa de Chamamento Público n° 049/2021 - Processo Licitatório 
de n° 177/2021. Objeto: 
seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada 
como organização da sociedade civil, nos termos da Lei Federal nº 
13.019 de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204 de 2015 e Decreto 
Municipal nº 194 de 15/03/2021, em regime de mutua cooperação, 
para consecução de finalidades de interesse publico e reciproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em Termo de Fomento, 
o referido recurso é proveniente de Emenda Impositiva Individual do 
Legislativo Municipal, tem por objetivo a transferencia de recursos 
financeiros para Associação de Moradores da Localidade do Mateiro, 
através da Secretaria de Inclusao Social e Esporte, visando finalizar a 
construção da sede social da referida associação, conforme plano de 
trabalho, em favor da Associação de Moradores da Localidade de 
Mateiro – CNPJ: 22.224.505/0001-72– Valor Global: R$23.831,00. 
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, 27 de agosto de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – 
Presidente da CPL. 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público para o 
conhecimento dos interessados aseguinte ratificação da 
INEXIGIBILIDADE, nos termos do art. 31, “caput” da Lei 13.019/2014: 
 

Inexigibilidade deChamamento Público n° 026/2021 - processo 
licitatório de n° 174/2021. Objeto:Seleção de entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, qualificada como organização da 
sociedade civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019 de 2014, alterada 
pela Lei Federal nº 13.204 de 2015 e Decreto Municipal nº 194 de 
15/03/2021, em regime de mutua cooperação, para consecução de 
finalidades de interesse publico e reciproco, mediante a execução de 
atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de 
trabalho inseridos em Termo de Fomento, objetivando a transferencia 
de recursos financeiros para oCONSEP– Conselho Comunitario de Seg. 
Coromandel, através do Gabinete do Prefeito, visando auxiliar na 
manutenção das despesas do comando da Policia Militar em 
Coromandel, conforme plano de trabalho, em favor do Conselho 
Comunitario de Segurança de Coromandel - CNPJ: 03.170.267/0001-
15– Valor Global: R$ R$24.000,00. 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, 27 de agosto 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 21 de 
setembro de 2021 às 08:00hso Processo Licitatório de n° 090/2021, 
na Modalidade de Pregão Presencial de n° 025/2021, do Tipo Menor 
Preço Global, cujo objeto éa contratação de empresa para prestação 
de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva com peças 
inclusas e emissão de laudos de calibração nos equipamentos da 
Gestão Municipal de Saúde e estabelecimentos de Saúde da Zona 

Urbana e Rural 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 

mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
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sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG, 27 de agosto de 2021. Patrick César Sucupira – 
Pregoeiro. 
A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, realizará no dia 17 de 
setembro de 2021 às 08:00hso Processo Licitatório de n° 115/2021, 
na Modalidade de Pregão Eletônico de n° 038/2021, do Tipo 
Menor Preço Por Item, cujo objeto équisição de equipamentos para 
montagem de Serraria Portátil, para atender as necessidades da 
Administração Municipal e de  produtores rurais 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, 27 de agosto de 2021. Patrick César Sucupira – 
Pregoeiro. 
A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, realizará no dia 20 de 
setembro de 2021 às 13:00hs oProcesso Licitatório de n° 144/2021, 
na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 048/2021, do Tipo 
Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de Assessoria e 
Consultoria em relações governamentais perante os poderes 
Executivo, e Legislativo Federal, para atender a necessidades do 
Município de Coromandel-MG em relação a Emendas 
Parlamentares e repasse de verbas de Ministérios.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, 27 de agosto de 2021. Patrick César Sucupira – 
Pregoeiro. 
 

A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o extrato do Contrato a seguir, conforme art. 29 da 
Lei 13.019/2014. 
Dispensa de Chamamento Público n° 047/2021 - Processo 
Licitatório de n° 175/2021.Objeto:seleção de entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, qualificada como organização da 
sociedade civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019 de 2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204 de 2015 e Decreto Municipal nº 
194 de 15/03/2021, em regime de mutua cooperação, para 
consecução de finalidades de interesse publico e reciproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em Termo de 
Fomento, o referido recurso é proveniente de Emenda Impositiva 
Individual do Legislativo Municipal, tem por objetivo a transferencia 
de recursos financeiros para Associação de Estudantes de 
Coromandel a Patrocínio, através da Secretaria de Gestão de 
Educação, Cultura e Turismo, visandocustear o transporte dos 
estudantes coromandelenses que estudam nas instituições de 
ensino superior na cidade de Patrocínio, conforme plano de 
trabalho,referente ao contrato nº 341/2021, Termo de Fomento nº 
12. Partes: Município de Coromandel e Associação de Estudantes 
de Coromandel a Patrocínio - AESCP – CNPJ: 07.470.890/0001-44 – 
Valor Global: R$11.915,50.Vigência 24/08/2021 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, 24 de agosto de 
2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 

Dispensa de Chamamento Público n° 048/2021 - Processo 
Licitatório de n° 176/2021.Objeto:seleção de entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, qualificada como organização da 
sociedade civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019 de 2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204 de 2015 e Decreto Municipal nº 
194 de 15/03/2021, em regime de mutua cooperação, para 
consecução de finalidades de interesse publico e reciproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em Termo de 
Fomento, o referido recurso é proveniente de Emenda Impositiva 
Individual do Legislativo Municipal, tem por objetivo a transferencia 
de recursos financeiros para Associação de Estudantes de 

Coromandel a Monte Carmelo, através da Secretaria de Gestão de 
Educação, Cultura e Turismo, visandocustear o transporte dos 
estudantes coromandelenses que estudam nas instituições de 
ensino superior na cidade de Monte Carmelo, conforme plano de 
trabalho,referente ao contrato nº 342/2021, Termo de Fomento nº 
13. Partes: Município de Coromandel e Associação de Estudantes 
de Coromandel a Monte Carmelo - AESCMC – CNPJ: 
10.694.907/0001-51– Valor Global: R$11.915,50. Vigência 
25/08/2021 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, 25 de agosto de 2021. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 

Dispensa de Chamamento Público n° 049/2021 - Processo 
Licitatório de n° 177/2021. Objeto: 
seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 
qualificada como organização da sociedade civil, nos termos da Lei 
Federal nº 13.019 de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204 de 
2015 e Decreto Municipal nº 194 de 15/03/2021, em regime de 
mutua cooperação, para consecução de finalidades de interesse 
publico e reciproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho 
inseridos em Termo de Fomento, o referido recurso é proveniente 
de Emenda Impositiva Individual do Legislativo Municipal, tem por 
objetivo a transferencia de recursos financeiros para Associação de 
Moradores da Localidade do Mateiro, através da Secretaria de 
Inclusao Social e Esporte, visando finalizar a construção da sede 
social da referida associação, conforme plano de trabalho,referente 
ao contrato nº 335/2021, Termo de Fomento nº 14. Partes: 
Município de Coromandel e Associação de Moradores da 
Localidade de Mateiro– CNPJ: 22.224.505/0001-72– Valor Global: 
R$23.831,00. Vigência 25/08/2021 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, 25 de agosto de 2021. Nilda Maria 
dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o extrato do Contrato a seguir, conforme art. 31, 
“caput” da Lei 13.019/2014: 
Inexigibilidade deChamamento Público n° 026/2021 - processo 
licitatório de n° 174/2021..Objeto:Seleção de entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, qualificada como organização da 
sociedade civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019 de 2014, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204 de 2015 e Decreto Municipal nº 
194 de 15/03/2021, em regime de mutua cooperação, para 
consecução de finalidades de interesse publico e reciproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em Termo de 
Fomento, objetivando a transferencia de recursos financeiros para 
oCONSEP– Conselho Comunitario de Seg. Coromandel, através do 
Gabinete do Prefeito, visando auxiliar na manutenção das despesas 
do comando da Policia Militar em Coromandel, conforme plano de 
trabalho,referente ao contrato nº 340/2021, Termo de Fomento nº 
11.Partes: Município de Coromandel e Conselho Comunitario de 
Segurança de Coromandel - CNPJ: 03.170.267/0001-15– Valor 
Global: R$ R$24.000,00.Vigência 24/08/2021 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, 24 de agosto de 
2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
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