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IMPRENSA OFICIAL 
DO MUNICÍPIO 

 

ÓRGÃO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO 
DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 – LEI Nº 3.131 DE 22 DE MAIO DE 2009 ANO 2021 Nº 045 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
DECRETO Nº 306, DE 1° DE JULHO DE 2021. 

 
''REGULAMENTA NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL, 

OS DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL N° 13.874, DE 20 DE 
SETEMBRO DE 2019, E DO DECRETO ESTADUAL N° 48.036 
DE 10 DE SETEMBRO DE 2020, QUE TRATAM DA 
LIBERDADE ECONÔMICA”. 

 
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: 

CAPITÚLO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Fica regulamentada no âmbito do Município de 

Coromandel os dispositivos da Lei Federal nº 13.874, de 20 de 
setembro de 2019, que tratam de direitos de liberdade 
econômica. 

Art. 2º Para fins do disposto no art. 1º, este decreto 
estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre 
exercício de atividade econômica e dispõe sobre a atuação do 
Poder Público municipal como agente normativo e regulador. 

Art. 3º São princípios que norteiam o disposto neste 
Decreto: 

I - a liberdade como uma garantia no exercício de 
atividades econômicas; 

II - a boa-fé do particular perante o poder público; 
III - a intervenção subsidiária e excepcional do estado 

sobre o exercício de atividades econômicas; e 
IV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular 

perante o estado. 
Art. 4º Será afastado o reconhecimento da vulnerabilidade 

do particular perante a Prefeitura Municipal, em conformidade 
com o parágrafo único do art. 2º da Lei Federal 13.874 de 2019 
quando: 

I - constatada má-fé perante os órgãos municipais, 
estaduais ou federais; 

II - constatada reincidência de infração à legislação 
municipal, estadual ou federal aplicável à instalação ou ao 
funcionamento da atividade econômica; 

III – hipersuficiência. 
Art. 5º Este decreto tem como finalidade: 
I – assegurar a todos, o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de 
órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei; 

II – assegurar a observância dos direitos previstos no art. 
3º da Lei Federal nº 13.874, de 2019, no que couber; 

III – reduzir a interferência do poder público municipal na 
atividade empresarial e abreviar a eficiência na solução dos 
casos em que a interferência do Poder Executivo na atividade 
empresarial se fizer necessária, mediante a simplificação do 
trabalho administrativo e a eliminação de formalidades e 
exigências desproporcionais ou desnecessárias, que não 
decorram de exigência legal. 

Parágrafo único – Os atos e decisões administrativos 
referentes a atos de liberação da atividade econômica deverão 
permanecer disponíveis para acesso na página eletrônica do 
respectivo órgão ou entidade, para garantia da transparência e 
publicidade, em conformidade com o inciso IV do art. 3º da Lei 
Federal nº 13.874, de 2019. 

Art. 6º Fica instituído o Programa “Coromandel Livre para 
Crescer”, que estabelecerá a política de desburocratização e 
cumprimento das diretrizes de liberdade econômica, em 
consonância com o Programa Estadual de Desburocratização 
“Minas Livre Para Crescer”, conforme regulamento editado pelo 
Município. 

CAPÍTULO II 
DOS ATOS DE LIBERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

 
Art. 7º Para fins do disposto neste decreto, consideram-se 

atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, 
a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o 
credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos 
exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da 
administração pública na aplicação de legislação, como 
condição para o exercício de atividade econômica. 

 
CAPÍTULO III 

DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS E SEUS EFEITOS 

 
Art. 8º O órgão ou a entidade responsável pela decisão 

administrativa acerca do ato administrativo de liberação 
classificará o risco da atividade econômica em: 

I – nível de risco I: baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, 
irrelevante ou inexistente: a classificação de atividades para os 
fins do art. 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 13.874, de 20 de 
setembro de 2019, cujo efeito específico e exclusivo é dispensar 
a necessidade de todos os atos públicos de liberação da 
atividade econômica para plena e contínua operação e 
funcionamento do estabelecimento; 

II – nível de risco II: médio risco, “baixo risco B” ou risco 
moderado: a classificação de atividades cujo grau de risco não 
seja considerado alto e que não se enquadrem no conceito de 
nível de risco I, baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, irrelevante 
ou inexistente, disposto no inciso I deste artigo, cujo efeito é 
permitir, automaticamente após o ato do registro, a emissão de 
licenças, alvarás e similares de caráter provisório para início da 
operação do estabelecimento, conforme previsto no art. 7º, 
caput, da Lei Complementar nº 123, de 14 de novembro de 
2006, e no art. 6º, caput, da Lei nº 11.598, de 03 de dezembro 
de 2007; 

III – nível de risco III: alto risco, aquelas assim definidas por 
outras resoluções do CGSIM e pelos respectivos entes 
competentes, em atendimento aos requisitos de segurança 
sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra 
incêndios. 

§ 1º – O exercício de atividades classificadas no nível de 
risco I dispensa a solicitação de qualquer ato público de 
liberação. 

§ 2º – As atividades de nível de risco II permitem vistoria 
posterior ao início da atividade, garantido seu exercício contínuo 
e regular, desde que não haja previsão legal em contrário e não 
sejam constatadas irregularidades. 

§ 3º – As atividades de nível de risco III exigem vistoria 
prévia para início da atividade econômica. 

§ 4º – A classificação das atividades econômicas de que 
trata este artigo observará a estabelecida na Classificação 
Nacional de Atividade Econômica – CNAE da Comissão 
Nacional de Classificação – Concla. 

§5º Para fins do disposto do caput deste artigo, o município 
adotará a classificação de riscos das atividades econômicas do 
Comitê Gestor da REDESIM-MG, coordenada pela Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG. 
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Art. 9º Para fins do disposto neste decreto, considera-se: 
I – requerente: toda pessoa, natural ou jurídica, essencial 

para o desenvolvimento e crescimento econômico do Estado, 
que requeira a liberação de atividade econômica ao concedente, 
observado o disposto no art. 3º da Lei Federal nº 13.874, de 
2019; 

II – concedente: órgãos e entidades do Poder Executivo 
responsáveis pela emissão de ato público de liberação de 
atividade econômica. 

Art. 10 – Para aferir o nível de risco da atividade econômica, 
o concedente considerará, no mínimo: 

I – a probabilidade de ocorrência de evento danoso: 
a) à saúde; 
b) ao meio ambiente; 
c) à propriedade de terceiros; 
II – a extensão, a gravidade, o grau de reparabilidade, o 

histórico, a recorrência e o impacto social de eventos danosos 
associados à atividade econômica. 

Parágrafo único – Os parâmetros utilizados na 
classificação de nível de risco devem observar os critérios 
objetivos de segurança sanitária, prevenção e combate a 
incêndio e controle ambiental estabelecidos pelos órgãos 
competentes. 

Art. 11 A aplicação dos arts. 1º ao 4º da Lei Federal nº 
13.874/2019, que estabelece normas de proteção à livre 
iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, dar-se-á 
na forma deste Decreto, ficando estabelecido quanto a tais 
dispositivos da lei federal que: 

I - serão observados pela administração municipal na 
aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, 
econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que 
se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação 
pública sobre localização e funcionamento de atividades, 
proteção ao meio ambiente, controle do uso e da ocupação do 
solo, ordenamento territorial e todas as demais atividades de 
fiscalização e regulação; 

II – não se aplicam ao direito tributário e ao direito 
financeiro; 

III – constituem norma geral de direito econômico e serão 
observados para todos os atos públicos de liberação da 
atividade econômica executados pelo Município. 

Art. 12 O direito à dispensa de ato público de liberação da 
atividade econômica não isenta o responsável legal pelo 
empreendimento da observância dos critérios legais de 
localização do empreendimento dispostos no Plano Diretor 
Municipal, bem como das normas ambientais, de segurança, 
sanitárias e de posturas aplicáveis. 

Art. 13 Os estabelecimentos dispensados de atos públicos 
de liberação da atividade econômica ficam submetidos à 
fiscalização pelos órgãos de controle federal, estadual ou 
municipal, com a finalidade de resguardar os direitos coletivos e 
o cumprimento das normas em conformidade com o § 2º do art. 
3º da Lei federal nº 13.874, de 2019. 

 
CAPÍTULO IV 

PRAZOS 
 

Art. 14 Ato próprio do dirigente máximo do órgão ou da 
entidade concedente fixará prazo não superior a 60 (sessenta) 
dias, para resposta aos requerimentos de liberação de atividade 
econômica. 

§ 1º Decorrido o prazo previsto no caput, a ausência de 
manifestação conclusiva do órgão ou da entidade implicará sua 
aprovação tácita. 

§ 2º A aprovação tácita: 
I – não exime o requerente de cumprir as normas aplicáveis 

à exploração da atividade econômica que realizar; 
II – não afasta a sujeição à realização das adequações 

identificadas pela Administração Pública em fiscalizações 
posteriores. 

§ 3º O disposto no caput não se aplica: 
I – a ato público de liberação relativo a questões tributárias 

de qualquer espécie; 
II – quando a decisão importar em compromisso financeiro 

da Administração Pública; 

III – quando se tratar de decisão sobre recurso interposto 
contra decisão denegatória de ato público de liberação; 

IV – aos processos administrativos de licenciamento 
ambientalna hipótese de exercício de competência supletiva nos 
termos do disposto no § 3º do art. 14 da Lei Complementar 
Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011; 

V – aos demais atos públicos de liberação de atividades 
com impacto significativo ao meio ambiente, conforme 
estabelecido pelo órgão ambiental competente no ato normativo 
a que se refere o caput. 

§4ºO concedente poderá estabelecer prazos específicos 
para fases do processo administrativo de liberação da atividade 
econômica, desde que respeitado o prazo máximo previsto no 
caput. 

§5º O ato normativo de que trata o caput conterá a indicação 
de todos os atos públicos de liberação de competência do órgão 
ou da entidade concedente não sujeitos a aprovação tácita por 
decurso de prazo. 

§6º Poderão ser estabelecidos prazos superiores ao previsto 
no caput, em razão da natureza dos interesses públicos 
envolvidos e da complexidade da atividade econômica a ser 
desenvolvida pelo requerente, mediante fundamentação da 
autoridade máxima do órgão ou da entidade. 

Art. 15. Para fins de aprovação tácita, o prazo para decisão 
administrativa acerca do ato público de liberação do exercício de 
atividade econômica inicia-se na data da apresentação de todos 
os elementos necessários à instrução do processo. 

§1º O particular será cientificado, expressa e imediatamente, 
sobre o prazo para a análise de seu requerimento, presumida a 
boa-fé das informações prestadas. 

§2ºO concedente deverá priorizar a adoção de mecanismos 
automatizados e/ou eletrônicos para recebimento das 
solicitações de ato público de liberação. 

§3ºO concedente deve disponibilizar em meio físico ou 
digital a relação simplificada, clara e objetiva das exigências e 
requisitos legais que devem ser providenciados pelo requerente. 

Art. 16. Para fins de aprovação tácita, o prazo para a 
decisão administrativa acerca do ato público de liberação do 
exercício de atividade econômica poderá ser suspenso por 
períodos de até 60 (sessenta) dias, se houver necessidade de 
complementação da instrução processual, devidamente 
justificada pelo concedente. 

§1º O requerente será informado, de maneira clara acerca 
de todos os documentos e condições necessárias para 
complementação da instrução processual. 

§ 2º Poderá ser admitida nova suspensão do prazo na 
hipótese da ocorrência de fato novo durante a instrução do 
processo. 

Art. 17 O requerente poderá solicitar documento 
comprobatório da liberação da atividade econômica a partir do 
primeiro dia útil subsequente ao término do prazo. 

§1ºO concedente buscará automatizar ou se valer de meios 
eletrônicos para a emissão do documento comprobatório de 
liberação da atividade econômica, especialmente nos casos de 
aprovação tácita. 

§2º O documento comprobatório do deferimento do ato 
público de liberação não conterá elemento que indique a 
natureza tácita da decisão administrativa. 

Art. 18 Na hipótese de a decisão administrativa acerca do 
ato público de liberação de atividade econômica não ser 
proferida no prazo estabelecido, o processo administrativo será 
encaminhado à chefia imediata do servidor responsável pela 
análise do requerimento, que poderá: 

I – proferir a decisão de imediato; 
II – remeter o processo administrativo corregedoria para 

apuração da responsabilização. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRÂNSITÓRIAS 
 

 
Art. 19 As disposições deste decreto aplicam-se ao trâmite 

do processo administrativo dentro de um mesmo órgão ou 
entidade, ainda que o pleno exercício da atividade econômica 
requeira ato administrativo adicional ou complementar cuja 
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responsabilidade seja de outro órgão ou entidade da 
Administração Pública de qualquer ente federativo. 

Art. 20. A aplicação deste decreto independe de o ato 
público de liberação de atividade econômica: 

I - estar previsto em lei ou em ato normativo infralegal; 
II - referir-se a: 
a) início, continuidade ou finalização de atividade 

econômica; 
b) liberação de atividade, de serviço, de estabelecimento, de 

profissão, de instalação, de operação, de produto, de 
equipamento, de veículo e de edificação, dentre outros; 

c) atuação de ente público ou privado. 
Art. 21 O disposto neste decreto não se aplica ao ato ou ao 

procedimento administrativo de natureza fiscalizatória 
decorrente do exercício de poder de polícia pelo órgão ou pela 
entidade após o ato público de liberação. 

Art. 22 O disposto neste decreto não se aplica ao direito 
tributário e ao direito financeiro. 

Art. 23 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, 1° DE 
JULHO DE 2021. 

 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
DECRETO Nº 307, DE 05 DE JULHO DE 2021. 

 
“REGULAMENTA O PROGRAMA JURO ZERO 

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.622 DE 09 DE 
JUNHO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG, no 

uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 86, inciso 
V, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações municipais, 

 
DECRETA: 
 
.Art. 1 O programa Juro Zero de Coromandel será regido 

pela Lei Municipal n°4.622/2021, por este Decreto e demais 
normas jurídicas federais, estaduais e municipais aplicáveis à 
espécie, com vigência até 31/12/2024. 

Art. 2° O Programa de que trata este Decreto tem por 
objetivo 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. 

§ 1º São considerados Pequenos Negócios do Município de 
Coromandel, todos os negócios, independentemente de serem 
formais e informais, incluindo os Microempreendedores 
Individuais, as Microempresas e as Empresas de Pequeno 
Porte, autônomos, profissionais liberais e artesãos que 
promovam a geração de trabalho e renda no Município. 

§ 2º O subsídio financeiro de que trata o Programa Juro 
Zero destina-se exclusivamente ao custeio dos valores 
correspondentes aos juros remuneratórios das operações 
de crédito realizadas no âmbito do Programa Juro Zero de 
Coromandel, os quais serão repassados diretamente às 
instituições financeiras cadastradas. 

Art. 3° O Programa Juro Zero obedecerá aos seguintes 
parâmetros:  

I – Taxa de juros a ser cobrada pela instituição 
financeira credenciada será limitada em até 0,5% ao mês; 

II – Prazo máximo de amortização até 36 meses; 
III – Carência até 06 meses; 
IV – Limite individual de financiamento até R$25.000,00; 
V – Credenciamento de todas as instituições financeiras 

instaladas em Coromandel que atendam os requisitos do 
Programa Juro Zero previsto neste decreto. 

Art. 4° Poderão ser credenciadas, por meio de 
procedimento administrativo de credenciamento, 
Cooperativas de Crédito, Bancos Públicos ou Privados que 
apresentarem ao Município proposta de taxa de juros até o 
limite fixado no art. 3º, inciso I deste decreto. 

§1º O Município firmará contrato com as instituições 
financeiras credenciadas, as quais definirão os direitos e 
deveres das partes no que tange à operacionalização do 
Programa Juro Zero. 

§2º Às instituições financeiras é vedado cobrar 
quaisquer valores inerentes à integralização de capital 
social sobre a operação de crédito. 

Art. 5° Para aderir ao Programa Juro Zero o interessado 
deverá apresentar requerimento em conjunto com os seguintes 
documentos: 

I - apresentar documentos pessoais: RG, CPF, 
comprovante de endereço e documentos do cônjuge, no caso 
de sociedade entre os mesmos; 

II - Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
(CNPJ); 

III - Contrato Social e suas alterações; 
IV - Comprovante de regularidade para com as Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal; 
V - Cópia do Alvará de Localização e tempo de 

permanência no Município; 
VI - Declaração do objeto e finalidade de aplicação do 

recurso financeiro a ser captado; 
VII - comprovar atividades voltadas para comércio, indústria 

ou prestação de serviços; 
VIII – Outros documentos solicitados pelo Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de 
Coromandel – COMDES, instituído pela Lei Municipal nº 4.610 
de 04 de maio de 2021. 

Parágrafo único. A apresentação dos documentos de que 
trata este artigo não impede que a instituição financeira os 
solicite novamente e/ou requeira outros. 

Art. 6° O requerimento será encaminhado ao Secretário 
Municipal da Gestão Municipal de Governo, Desenvolvimento 
Econômico, Comunicação e Inovação, ao qual caberá a 
formalização dos requerimentos recepcionados, mediante 
relatório e encaminhamento à instituição financeira. 

Art. 7° Os interessados que tiverem seus requerimentos 
aprovados receberão uma Certidão de Aptidão, documento 
este que habilitará a operação de crédito a ter os respectivos 
juros remuneratórios subsidiados pelo Município e que será 
encaminhada à instituição financeira cadastrada para que 
faça a análise da concessão do crédito nos moldes deste 
Programa. 

Art. 8° A decisão final quanto à concessão do crédito, caso 
a caso, caberá às instituições financeiras, que terá o prazo 
máximo de 30 dias para análise e liberação dos recursos, 
contados do protocolo perante a financeira, prorrogável por igual 
período, mediante ato fundamentado apresentado junto à 
Administração Municipal. 

 
Art. 9° O subsídio financeiro do Programa Juro Zero fica 

limitado em até R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ano e limitado 
em R$300.000,00 (trezentos mil reais) durante a vigência do 
programa, que serão liberados mensalmente e de forma 
proporcional para amortização dos juros. 

Parágrafo único. Os subsídios a serem pagos pelo 
Município serão de 100% (cem por cento) dos valores 
calculados como juros de empréstimos contratados pelos 
empreendedores junto à instituição financeira credenciada. 

Art. 10 Os empréstimos serão quitados mensalmente 
pelos beneficiários do programa, sendo observado eventual 
período de carência. 

Art. 11 Será de total responsabilidade dos beneficiados a 
quitação do capital financiado, bem como possíveis juros e 
multas decorrentes de atrasos no pagamento das parcelas. 

Parágrafo único. No caso de inadimplemento, o 
beneficiário perderá o benefício de que trata o Programa Juro 
Zero e passará a ser responsável pelo pagamento de todos os 
encargos. 

Art. 12 Os recursos subsidiados pelo Município, na forma 
estabelecida por esta Lei, não poderão ser utilizados para o 
pagamento de: 

I - multas e os juros moratórios devidos pelos beneficiários 
aos agentes financeiros, por atraso no cumprimento das 
obrigações contratuais; 

II - subsídios financeiros de operações de crédito 
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inadimplidas ou em inadimplemento; 
III - subsídios financeiros de operações de crédito 

renegociadas ou refinanciadas, bem como as que a estas 
sucederem;  

IV - subsídios financeiros de operações de crédito que 
prevejam a incidência de tarifa de abertura de crédito - TAC, 
tarifa de cobrança, tarifa de boleto ou quaisquer outras taxas ou 
tarifas; 

V – Cotas no caso de cooperativas de crédito. 
 
Art. 13 Para fins de acompanhamento e fiscalização do 

valor correspondente aos juros subsidiados pelo Município, a 
Gestão Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, 
Comunicação e Inovação encaminhará à Gestão Municipal de 
Finanças e Administração, mensalmente, relatório 
pormenorizado dos financiamentos concedidos no âmbito do 
Projeto Juro Zero, que detalhará: 
 
I - o número e a data do contrato; 
II - o valor do crédito concedido; 
III - o valor dos juros remuneratórios subsidiados; 
IV - a data do pagamento do subsídio; 
V - a instituição financeira concedente; 
VI - a indicação do CNPJ ou CPF e nome dos beneficiários. 
Art. 14 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Prefeitura municipal de coromandel, 05 de julho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 308 DE 07 DE JULHO DE 2021 
 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS EMERGENCIAIS E 
RESTRITIVAS EM DECORRÊNCIA DA DOENÇA 
INFECCIOSA VIRAL RESPIRATÓRIA COVID-19, EM TODO O 
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO”. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG, no 

uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 86, inciso 
V, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações municipais, e 

 
 CONSIDERANDO que o Município de Coromandel continua 

alinhado com as orientações deliberativas do Comitê Estadual 
da COVID-19; 

 
CONSIDERANDO que o Município de Coromandel continua 

com medidas restritivas e fiscalização intensa no combate ao 
COVID-19; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º A realização de eventos familiares com até 30 (trinta) 

pessoas ficará condicionada a análise e deferimento do setor de 
Vigilância em Saúde / Epidemiologia da Gestão Municipal de 
Saúde. 

 
Parágrafo único. O responsável pela organização do 

evento previsto no caput deste artigo deve apresentar 
requerimento prévio com, no mínimo, 10 (dez) dias de 
antecedência ao evento. 

 
Art. 2º As demais normas de proteção e prevenção ao 

Covid-19 devem ser observadas, tais como uso de máscaras e 
distanciamento social. 

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

publicação. 
 
 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 07 de julho de 2021. 

 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

DECRETO Nº 309, DE 07 DE JULHO DE 2021. 
 

“EXONERA A PEDIDO, SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO 
DE PROVIMENTO EFETIVO” 

 
O Prefeito Municipal de Coromandel, no uso 

de suas atribuições, nos termos do Art.34, da Lei Complementar 
Municipal nº 055, de 12 de fevereiro de 2004, 

DECRETA: 
 

Art. 1º – Fica exonerada A PEDIDO a partir 
desta data, a Sra. Raihane Aparecida Caetano Costa, 
matrícula 57754, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Auxiliar de Manutenção e Reparos, lotada na Gestão 
Municipal de Obras, Serviços Públicos e Planejamento Urbano.  

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, 07 DE JULHO 
DE 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 310 DE 07 DE JULHO DE 2021. 
 

“DISPÕE SOBRE ANEXAÇÃO E FRACIONAMENTO DE 
LOTE URBANO”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COROMANDEL, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 
2.053 DE 21 DE JANEIRO DE 2016 E DA LEI FEDERAL Nº 
6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º – Fica FRACIONADO o lote nº 175 da quadra 

007, setor 010, de propriedade de MARIA DOMINGAS 
BORGES E OUTROS, situado à Rua José Alberto Figueiredo. 

 
Art. 2º - Após o FRACIONAMENTO, os lotes ficarão 

com as seguintes medidas: 
 
Fração 1: 8,00m de frente pela Rua José Alberto 

Figueiredo, 5,90m de fundo, 30,50m da lateral direta e 31,40m 
da lateral esquerda, com 214,68m2 (duzentos e catorze metros 
e sessenta e oito centímetros quadrados). 

 
Fração 2: 12,00m de frente pela Rua José Alberto 

Figueiredo, 10,70 de fundo, 31,40m da lateral direita, e 33,00m 
da lateral esquerda, com 364,10m2 (trezentos e sessenta e 
quatro metros e dez centímetros quadrados) 

 
Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel, 07 de Julho de 2021. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 311, DE 09 DE JULHO DE 2021. 
 

“EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE 
PROVIMENTO EM COMISSÃO” 

 
O Prefeito Municipal de Coromandel, no uso 

de suas atribuições, nos termos do Art.35, inciso I, da Lei 
Complementar Municipal nº 055, de 12 de fevereiro de 2004, 

DECRETA: 
 

Art. 1º – Fica exonerado a partir desta data, 
o Sr. Carlos Rafael Borges Peres, matrícula 46086, do cargo 
de provimento em comissão de Assessor Administrativo, 
símbolo CC10, a que se refere a Lei Complementar nº 152 de 
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02 de outubro de 2017, alterada pela Lei Complementar nº 181 de 
1º de fevereiro de 2021, lotado na Gestão Municipal de Saúde.  

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
Prefeitura municipal de coromandel, 09 de julho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 312 DE 09 DE JULHO DE 2021. 
 

“ALTERA A REDAÇÃO DA ALÍNEA 3, DO INCISO II, DO ART. 
1º, DO DECRETO Nº 176 DE 1º DE MARÇO DE 2021, QUE 
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO 
DELIBERATIVO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE 
COROMANDEL/MG – CODEMPACC.” 

 
O Prefeito Municipal de Coromandel/MG, no uso de 

suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 
4.600 de 14 de Abril de 2021, 

 
DECRETA: 

Art. 1º – A Alínea 3, do inciso II, do Art. 1º, do Decreto nº 
176 de 1º de março de 2021, que NOMEIA MEMBROS PARA 
COMPOR O CONSELHO DELIBERATIVO MUNICIPAL DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE COROMANDEL/MG – 
CODEMPACC”, passa a viger com a seguinte redação: 
I – MEMBROS TITULARES: 

● ..........; 
● ..........; 
● ..........; 
● ..........; 
● ..........; 
● ..........; e 
● ........... 
 

II – MEMBROS SUPLENTES 
● ..........; 
● ..........; 
● Maria Abadia Rodrigues de Sousa Pereira; 
● ..........; 
● ..........; 
● ..........; e 
● ........... 
 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

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

Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 09 de Julho de 2021. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
DECRETO Nº 313 DE 09 DE JULHO DE 2021. 

 
“LIBERA DA CAUÇÃO DOS LOTES DO EMPREENDIMENTO 
RESIDENCIAL GRAMADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
O Prefeito Municipal de Coromandel/MG, no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal e 
 

CONSIDERANDO o Laudo de Vistoria das 
obras do Empreendimento Residencial Gramado, emitido pelo 
Diretor Técnico de Engenharia da Gestão Municipal de Obras, 
Serviços Públicos e Planejamento Urbano; 

 
DECRETA: 
Art. 1º – Ficam liberados da caução os lotes, 

constantes do termo de garantia, conforme Decreto nº 4.106 de 26 
de Maio de 2010 e Decreto nº 1.275 de 27 de fevereiro de 2015, 
referente ao Residencial Gramado, de propriedade de AVS 
Empreendimentos Imobiliários LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ 10.954.839/0001-12 e CEAL Empreendimentos Imobiliários 
LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 11.648.586/0001-11. 

 

Art. 2º - Fica autorizado o cancelamento das 
averbações das cauções à margem dos registros dos loteamentos 
referidos no artigo 1º deste decreto no Cartório de Registro de 
Imóveis local. 

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

sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 09 de Julho de 2021. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
DECRETO Nº 314, DE 09 DE JULHO DE 2021. 

 
“DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO AO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
DE COROMANDEL/MG.” 

 
 O Prefeito Municipal de Coromandel/MG, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Artigo 86 inciso V da lei Orgânica 
de Coromandel, Artigo 114 inciso II e § 2.º da Lei Complementar 
055/2004.  
 
 DECRETA: 
 Art. 1º – Fica cedida a servidora 
SÔNIA MARIA DOS SANTOS, matrícula 296902, ao Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Coromandel/MG, a 
contar de 07 de Janeiro de 2021. 
 Art. 2º – Caberá ao Município o ônus com as despesas 
relativas ao vencimento mensal da servidora e demais encargos 
sociais e trabalhistas.  
 Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
prefeitura municipal de coromandel, 09 de julho 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 os avisos de licitações a 
seguir: 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
PRESENCIALnº 48/2021. A Prefeitura Municipal de Coromandel 
torna público aos interessados a prorrogação do Processo 
Licitatório de n° 144/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de 
n° 48/2021, 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 para o dia 25/10/2021 ás 15:30 horas. 
Motivo: Licitação Deserta.  
 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
PRESENCIALnº 55/2021 - SRP. A Prefeitura Municipal de 
Coromandel torna público aos interessados a prorrogação do 
Processo Licitatório de n° 155/2021, na Modalidade de Pregão 
Presencial de n° 55/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço Global, cujo 
objeto é a aquisição de calcário dolomítico para atender os 
pequenos produtores rurais do Município de Coromandel-MG para 
o dia 25/10/2021 ás 14:00 horas. Motivo: Licitação Deserta.  Editais 
e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na 
sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG,08 de outubro de 2021. Patrick César Sucupira – 
Pregoeiro. 
 
 AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
PRESENCIALnº 57/2021 - SRP. A Prefeitura Municipal de 
Coromandel torna público aos interessados a prorrogação do 
Processo Licitatório de n° 159/2021, na Modalidade de Pregão 
Presencial de n° 57/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, 
cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços 
de guincho de veículos e máquinas, para atender a Prefeitura 

mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
http://www.coromandel.mg.gov.br/
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Municipal de Coromandel – MG, com participação exclusiva de 
Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual para o dia 22/10/2021 ás 14:00 
horas. Motivo: Licitação Deserta. Editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na 
sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG,07 de outubro de 2021. Patrick César Sucupira – 
Pregoeiro. 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALnº 66/2021. Será 
realizado no dia 27 de outubro de 2021 às 08:00hs o Processo 
Licitatório de n° 178/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de 
n° 66/2021, do Tipo Menor Global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em engenharia para execução de obra de 
tabuleiro da ponte Levi Matos na comunidade de Santo Inácio, no 
município de Coromandel-MG. Editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na 
sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG,08  de outubro de 2021. Patrick César Sucupira – 
Pregoeiro. 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALnº 67/2021. Será 
realizado no dia 27 de outubro de 2021 às 13:30hs o Processo 
Licitatório de n° 180/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de 
n° 67/2021, do Tipo Menor Por Item, cujo objeto é a aquisição de 
mudas frutíferas e ornamentais para repasse aos produtores rurais 
do município de Coromandel-MG, conforme termo de referência. 
Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na 
sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG,08  de outubro de 2021. Patrick César Sucupira – 
Pregoeiro. 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOSnº 02/2021. Será 
realizado no dia 05 de novembro de 2021 às 08:00hs o Processo 
Licitatório de n° 179/2021, na Modalidade de Tomada de Preços de 
n° 02/2021, do Tipo Menor Global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em engenharia para execução de obras de 
ampliação No CEI Maria Lucia Felizardo Da Cunha no bairro Brasil 
Novo, no Município de Corromandel-MG.Editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na 
sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG,08  de outubro de 2021. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles – Presidente da CPL. 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2021. 
Será realizado no dia 17 de dezembro de 2021 às 08:00hs o 
Processo Licitatório de n° 181/2021, na Modalidade de 
Concorrência Pública de n° 01/2021, do Tipo Técnica e Preço, cujo 
objeto é a contratação de empresa de publicidade e propaganda 
para prestação de serviços profissionais de comunicação social 
aos órgãos da administração direta e indireta do Município de 
Coromandel – MG.Editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na 
sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG,08  de outubro 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. 25 da lei 8.666/93: 
 
Inexigibilidaden° 33/2021 - processo licitatório de n° 212/2021. 
Objeto:contratação de pessoa Jurídica para a prestação de 
serviços hospitalares complementares para atender aos usuários 
do SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
COROMANDEL – MG, através da Secretaria Municipal de Saúde 
conforme Plano de Trabalho e Operativo Firmado entre o Município 
de Coromandel - MG e o Hospital Santa Casa de Misericórdia de 
CoromandelDR. Sebastião Machado, em favor da HOSPITAL 
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COROMANDEL DR. 
SEBASTIÃO MACHADO – CNPJ: 19.849.462/0001-06 – Valor: 
R$ 435.000,00que será pago em 03 (três) parcelas. 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, 07 de outubro 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, II, da Lei 13.019/2014: 
 
Inexigibilidade de Chamamento Público n° 034/2021 - processo 
licitatório de n° 214/2021. Objeto:seleção de entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, qualificada como organização da 
sociedade civil, nos termos de 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 mútua cooperação, para 
consecução de finalidades de interesse público e reciproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em Planos de Trabalho inseridos em Termo de 
Fomento, através da Secretaria Municipal de Inclusão Social e 
Esporte, objetivando a transferência de Recursos Financeiros para 
a Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de 
Coromandel/MG – APAE, que tem por finalidade dar continuidade 
ao projeto de musicalização musica para a vida, conforme Plano de 
Trabalho, em favor daASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE COROMANDEL - APAE,-  CNPJ: 
22.238.505/0001-21, Valor – R$ 14.945,00que será pago a 
vista.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, 06 de outubro de 2021. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles – Presidente da CPL. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados a ratificação da DISPENSA, nos termos do art. 29 
da Lei 13.019/2014. 
Dispensa de Chamamento Público n° 060/2021 - Processo 
Licitatório de n° 213/2021.Objeto:Seleção de entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, qualificada como organização da 
sociedade civil, nos termos de 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 público 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, objetivando a transferência de 
recursos financeiros ao Sindicato Rural de Coromandel, através da 
Secretaria de Gestão de Agronegócio e meio Ambiente, visando 
custear os reparos e manutenção do Parque de Exposição Antônio 
Daguer, conforme Plano de Trabalho, em favor do SINDICATO 
RURAL DE COROMANDEL-  CNPJ:19.849.454/0001-60 - 
Valor:R$19.064,80 (dezenove reais e sessenta e quatro reais e 
oitenta centavos) que será pago em parcela única. 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, 06 de outubro de 2021. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles – Presidente da CPL. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o extrato dos Contratos a seguir: 
Inexigibilidade n° 33/2021 - processo licitatório de n° 212/2021. 
Objeto:contratação de pessoa Jurídica para a prestação de 
serviços hospitalares complementares para atender aos usuários 
do SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
COROMANDEL – MG, através da Secretaria Municipal de Saúde 
conforme Plano de Trabalho e Operativo Firmado entre o Município 
de Coromandel - MG e o Hospital Santa Casa de Misericórdia de 
CoromandelDR. Sebastião Machado, referente ao Contrato nº 
370/2021. Partes: Município de Coromandel eHOSPITAL SANTA 
CASA DE MISERICORDIA DE COROMANDEL DR. SEBASTIÃO 
MACHADO – CNPJ: 19.849.462/0001-06 – Valor: R$ 435.000,00 
que será pago em 03 (três) parcelas. Vigência: 07/10/2021 a 
31/12/2021. 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, 07 de outubro de 2021. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles – Presidente da CPL. 
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A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o extrato dos Contratos a seguir, conforme Lei 
Federal 13.019/2014: 
Inexigibilidade de Chamamento Público n° 034/2021 - processo 
licitatório de n° 214/2021. Objeto:seleção de entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, qualificada como organização da 
sociedade civil, nos termos de 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 mútua cooperação, para 
consecução de finalidades de interesse público e reciproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em Planos de Trabalho inseridos em Termo de 
Fomento, através da Secretaria Municipal de Inclusão Social e 
Esporte, objetivando a transferência de Recursos Financeiros para 
a Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de 
Coromandel/MG – APAE, que tem por finalidade dar continuidade 
ao projeto de musicalização musica para a vida, conforme Plano de 
Trabalho, referente ao Contrato nº 367/2021 – Termo de Fomento 
nº 26/2021:Partes: Município de Coromandel e ASSOCIAÇÃO 
DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COROMANDEL - 
APAE,  -  CNPJ: 22.238.505/0001-21, Valor – R$ 14.945,00que 
será pago a vista.Vigência: 06/10/2021 a 31/12/2021. 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, 06 de outubro de 2021. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles – Presidente da CPL. 
 
Dispensa de Chamamento Público n° 060/2021 - Processo 
Licitatório de n° 213/2021.Objeto:Seleção de entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, qualificada como organização da 
sociedade civil, nos termos de 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 público 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, objetivando a transferência de 
recursos financeiros ao Sindicato Rural de Coromandel, através da 
Secretaria de Gestão de Agronegócio e meio Ambiente, visando 
custear os reparos e manutenção do Parque de Exposição Antônio 
Daguer, conforme Plano de Trabalho, referente ao Contrato nº 
366/2021 – Termo de Fomento nº 25/2021. Partes: Município de 
Coromandel eSINDICATO RURAL DE COROMANDEL-  
CNPJ:19.849.454/0001-60 - Valor:R$19.064,80 (dezenove reais e 
sessenta e quatro reais e oitenta centavos) que será pago em 
parcela única. Vigência: 06/10/2021 a 31/12/2021. 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, 06 de outubro de 2021. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles – Presidente da CPL. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados os extratos da  
Ata de Registro de Preços a seguir, conforme art. 61 da Lei 
8.666/93. 
 

Pregão Eletrônico 053/2021 – SRP, Processo: 153/2021 – Do Tipo 
Menor Preço Por Item.  Objeto: aquisição de equipamentos médico 
hospitalares, para atender a Gestão Municipal de Sade e setores 
do Município de Coromandel-MG, através de recursos próprios, 
Emendas Parlamentares nº 12157.307000/1200-03 e 
1257.307000/1200-01, Portaria GM/MS 959/2020, Resolução 
SES/MG nº 6820 de 30/08/2019 e SES/MG nº 7461 de 31/03/2021, 
referente as Atas de Registro de Preços: 
Ata de Registro de Preços nº 153/2021 -01. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e  H M Linck - 00.660.664/0001-87 – 
Valor: R$ 17.980,00; 
Ata de Registro de Preços nº 153/2021 -02. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e  M Carrega Com. de Prod. Hosp. - 
32.593.430/0001-50– Valor: R$29.620,00;  
Ata de Registro de Preços nº 153/2021 -03. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e  M.K.R. Com. de Equip. Eireli - 
31.499.939/0001-76– Valor:R$ 2.230,00; 
Ata de Registro de Preços nº 153/2021 -04. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e  Luiz Dias de Castro Filho - 
03.658.257/0001-23 – Valor: R$9.594,80;  

Ata de Registro de Preços nº 153/2021 -05. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e  Visamed Com. de Mat. Hosp. Eireli - 
08.380.296/0001-25– Valor: R$14.000,00;  
Ata de Registro de Preços nº 153/2021 -06. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e  Beaga Hosp. Eireli - 10.478.755/0001-
50 – Valor: R$400,00;  
Ata de Registro de Preços nº 153/2021 -07. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e  Por Sol Energia Solar Com. de Maq. 
Equip. e Locações Eireli - 34.733.705/0001-30 – Valor: 
R$12.440,00; 
Ata de Registro de Preços nº 153/2021 -08. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e  MmhMed - 21.484.336/0001-47– 
Valor:R$6.333,24;  
Ata de Registro de Preços nº 153/2021 -09. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e  Barbalui Comercial Ltda - 
03.944.035/0001-77 – Valor: R$180,00; 
Ata de Registro de Preços nº 153/2021 -10. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e  Hosp-Odonto Com. Atacadista Ltda - 
36.764.774/0001-36 – Valor:R$6.725,00;  
Ata de Registro de Preços nº 153/2021 -11. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e  Max Diagnostica Com. e Locação de 
Artigos Lab. Eireli - 07.776.581/0001-05– Valor:R$23.900,00;  
Ata de Registro de Preços nº 153/2021 -12. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e  Brumed Com. Atacadista e Man. 
deEquip. Hosp. Eireli - 31.770.650/0001-40 – Valor: R$ 3.000,00. 
Vigência: 01/10/2021 a 01/10/2022. Informações: Setor de 
Licitações à Rua Arthur Bernardes, 170 – Centro – Fone: (0xx34) 
3841-1344. Coromandel, 01/10/2021. Patrick Cesar Sucupira- 
Pregoeiro. 
 
Pregão Eletrônico 054/2021 – SRP, Processo: 154/2021 – Do 
Tipo Menor Preço Por Item.  Objeto: contratação de empresa para 
a prestação de serviços de funilaria, lanternagem, pintura , solda e 
torno da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de 
Coromandel-MG, referente a Ata de Registro de Preços  nº 
154/2021 -01. Partes: Prefeitura Municipal de Coromandel e 
 ORGANIZAÇÃO DUARTE CUNHA LTDA – ME – CNPJ: 
02.414.314/0001-66 – Valor: R$576.640,00. Vigência:01/10/2021 a 
01/10/2022. Informações: Setor de Licitações à Rua Arthur 
Bernardes, 170 – Centro – Fone: (0xx34) 3841-1344. Coromandel, 
01/10/2021. Patrick Cesar Sucupira- Pregoeiro. 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados os extratos dos Contratos a seguir, conforme art. 
61 da Lei 8.666/93. 
 
Pregão Presencialde n° 056/2021 -  Processo Licitatório de n° 
156/2021. Objeto:Aquisição de patrulha mecanizada para apoio 
aos produtores rurais e melhoria das estradas do Município de 
Coromandel-MG, através do convênio 909123/2020 e 
908090/2020, firmado entre o MAPA – Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e o Município de Coromandel -MG, 
referente aos Contratos: 
 
Contrato nº364/2021 - Partes: Prefeitura de Coromandel eDEVA 
VEÍCULOS LTDA -  CNPJ:23.762.552/0003-02 – Valor: 
R$655.400,00 ; 
Contrato nº365/2021 - Partes: Prefeitura de Coromandel 
eTRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E 
MÁQUINAS LTDA – CNPJ: 01.563.351/0001-73– Valor: 
R$710.633,00. 
Vigencia: 05/10/2021 a 31/12/2021. 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, 05/10/2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro. 
 

Pregão Presencial de n° 025/2021 -Processo Licitatório de n° 
090/2021. Objeto: 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 Secretaria Municipal de Saúde e 
estabelecimentos de Saúde da Zona Urbana e Rural do município 
de Coromandel- MG, referente ao Contrato nº363/2021 - Partes: 
Prefeitura de Coromandel eKlaudia Rodrigues Pereira e Cia 
Ltda – ME – CNPJ: 11.632.806/0001-19– Valor: R$62.980,01. 
Vigencia: 04/10/2021 a 31/12/2021. 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, 04/10/2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro. 
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Pregão Eletrônicode n° 060/2021 -  Processo Licitatório de n° 
163/2021. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de 
panificação para atender as Secretarias Municipais da 
Administração da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 
referente ao Contrato nº372/2021 - Partes: Prefeitura de 
Coromandel eCRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA – 
COMERCIO EIRELI – ME - CNPJ: 64.317.761/0001-54 – Valor: 
R$350,13. Vigencia: 08/10/2021 a 31/12/2021. 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, 08/10/2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o Extrato da Ata Registro de Preço, Resultado de 
Habilitação e Aviso de homologaçãodo processo a seguir: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, EXTRATO DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Eletrônico 053/2021 – 
SRP, Processo: 153/2021 - Órgão Gerenciador: Município de 
Coromandel-MG. Vigência: 12 meses – Objeto: aquisição de 
equipamentos médico hospitalares, para atender a Gestão 
Municipal de Sade e setores do Município de Coromandel-MG, 
através de recursos próprios, Emendas Parlamentares nº 
12157.307000/1200-03 e 1257.307000/1200-01, Portaria GM/MS 
959/2020, Resolução SES/MG nº 6820 de 30/08/2019 e SES/MG 
nº 7461 de 31/03/2021. Empresas:  H M Linck - 00.660.664/0001-
87 – Valor: R$ 17.980,00;M Carrega Com. de Prod. Hosp. - 
32.593.430/0001-50– Valor: R$29.620,00; M.K.R. Com. de Equip. 
Eireli - 31.499.939/0001-76– Valor:R$ 2.230,00;Luiz Dias de Castro 
Filho - 03.658.257/0001-23 – Valor: R$9.594,80; Visamed Com. de 
Mat. Hosp. Eireli - 08.380.296/0001-25– Valor: R$14.000,00; 
Beaga Hosp. Eireli - 10.478.755/0001-50 – Valor: R$400,00; Por 
Sol Energia Solar Com. de Maq. Equip. e Locações Eireli - 
34.733.705/0001-30 – Valor: R$12.440,00;Mmh Med - 
21.484.336/0001-47– Valor:R$6.333,24; Barbalui Comercial Ltda - 
03.944.035/0001-77 – Valor: R$180,00; Hosp-Odonto Com. 
Atacadista Ltda - 36.764.774/0001-36 – Valor:R$6.725,00; Max 
Diagnostica Com. e Locação de Artigos Lab. Eireli - 
07.776.581/0001-05– Valor:R$23.900,00; Brumed Com. Atacadista 
e Man. deEquip. Hosp. Eireli - 31.770.650/0001-40 – 
Valor:R$3.000,00. Valor total da Ata: R$ 126.403,04. Coromandel, 
01/10/2021. Patrick Cesar Sucupira- Pregoeiro. 
 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO. Pregão Eletrônico 053/2021 – 
SRP, Processo: 153/2021. Empresas habilitadas:  H M Linck; M 
Carrega Com. de Prod. Hosp.;  M.K.R. Com. de Equip. Eireli; Luiz 
Dias de Castro Filho;  Visamed Com. de Material Hosp. Eireli; 
Beaga Hospitalar Eireli;  Por Sol Energia Solar Com. de Maquinas 
Equip. eLocacoesEireli; MMH Med;  Barbalui Comercial Ltda ; 
Hosp-Odonto Com. Atacadista Ltda;  Max Diagnostica Comercio e 
Locacao de Artigos Laboratoriais Eireli; Brumed Com. Atacadista e 
Man. deEquip. Hospitalares Eireli.  Coromandel, 01/10/2021. 
Patrick Cesar Sucupira- Pregoeiro. 

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Eletrônico 053/2021 – SRP, 
Processo: 153/2021, em favor das Empresas: H M Linck; M 
Carrega Com. de Prod. Hosp.;  M.K.R. Com. de Equip. Eireli; Luiz 
Dias de Castro Filho;  Visamed Com. de Material Hosp. Eireli; 
Beaga Hospitalar Eireli;  Por Sol Energia Solar Com. de Maquinas 
Equip. eLocacoesEireli; MMH Med;  Barbalui Comercial Ltda ; 
Hosp-Odonto Com. Atacadista Ltda;  Max Diagnostica Comercio e 
Locacao de Artigos Laboratoriais Eireli; Brumed Com. Atacadista e 
Man. deEquip. Hospitalares Eireli.  Data: 01/10/2021. Fernando 
Breno Valadares Vieira – Prefeito Municipal. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o Extrato da Ata Registro de Preço, Resultado de 
Habilitação e Aviso de homologaçãodo processo a seguir: 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão 
Presencial 054/2021 – SRP, Processo: 154/2021 - Órgão 
Gerenciador: Município de Coromandel-MG. Vigência: 12 meses – 
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
funilaria, lanternagem, pintura, solda e torno da frota de veículos e 
máquinas da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG. Empresa: 
ORGANIZAÇÃO DUARTE E CUNHA LTDA ME – CNPJ: 
02.414.314/0001-66 – Valor: R$ 576.640,00. A íntegra da ata se 
encontra no site www.coromandel.mg.gov.br. Coromandel, 
01/10/2021. Patrick César Sucupira- Pregoeiro. 
 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO. Pregão Presencial 054/2021 – 
SRP, Processo: 154/2021. Empresa habilitada: ORGANIZAÇÃO 
DUARTE E CUNHA LTDA ME. Coromandel, 01/10/2021. Patrick 
César Sucupira- Pregoeiro. 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Presencial 054/2021 – SRP, 
Processo: 154/2021, em favor da Empresa: ORGANIZAÇÃO 
DUARTE E CUNHA LTDA ME. Data: 01/10/2021. Fernando Breno 
Valadares Vieira – Prefeito Municipal. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados a ratificação da DISPENSA a seguir, nos termos 
do art. 29 da Lei 13.019/2014. 
 
Dispensa  n° 062/2021 - Processo Licitatório de n° 218/2021. 
Objeto: Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 
qualificada como organização da sociedade civil, nos termos de 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 
público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos previamente estabelecidos em Plano de Trabalho 
inseridos em Termo de Fomento, o referido recurso é proveniente 
de Emenda Impositiva Individual do Legislativo Municipal, 
objetivando a transferência de recursos financeiros a Santa Casa 
de Misericórdia de Coromandel, através do Fundo Municipal de 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, visando custear a 
adequação do espaço físico para RX Digital, Tomógrafo e 
Mamógrafo, Obras de Edificação para uso hospitalar, bem como 
mão de obra pedreiro, servente, eletricista, insumos, fornecedores 
e prestadores de serviços, conforme Plano de Trabalho, em favor 
da  SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COROMANDEL DR. 
SEBASTIÃO MACHADO – CNPJ: 19.849.462/0001-06 - Valor: 
R$309.803,10. 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, 07/10/2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – 
Presidente da CPL. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o extrato do contrato a seguir: 
 
Dispensa  n° 062/2021 - Processo Licitatório de n° 218/2021. 
Objeto: Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 
qualificada como organização da sociedade civil, nos termos de 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 
público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos previamente estabelecidos em Plano de Trabalho 
inseridos em Termo de Fomento, o referido recurso é proveniente 
de Emenda Impositiva Individual do Legislativo Municipal, 
objetivando a transferência de recursos financeiros a Santa Casa 
de Misericórdia de Coromandel, através do Fundo Municipal de 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, visando custear a 
adequação do espaço físico para RX Digital, Tomógrafo e 
Mamógrafo, Obras de Edificação para uso hospitalar, bem como 
mão de obra pedreiro, servente, eletricista, insumos, fornecedores 
e prestadores de serviços, conforme Plano de Trabalho, referente 
ao Contrato nº 371/2021 – Termo de Fomento nº 27/2021. 
Partes: Prefeitura Municipal de Coromandel e  SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE COROMANDEL DR. SEBASTIÃO 
MACHADO – CNPJ: 19.849.462/0001-06 - Valor: R$309.803,10. 
Vigência: 07/10/2021 a 31/12/2021.  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, 07/10/2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – 
Presidente da CPL. 
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