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IMPRENSA OFICIAL 
DO MUNICÍPIO 

 

ÓRGÃO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO 
DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 – LEI Nº 3.131 DE 22 DE MAIO DE 2009 ANO 2021 Nº 049 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
DECRETO Nº 366 DE 18 DE AGOSTO DE 2021. 

 
“ALTERA OS SUBITENS 1.1 E 1.2, DO ITEM 1, DO ART. 1º, 
DO DECRETO Nº 257, DE 10 DE MAIO DE 2021, QUE “FIXA O 
CALENDÁRIO FISCAL APLICÁVEL AOS TRIBUTOS 
MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.” 

 
O Prefeito Municipal de Coromandel/MG, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal e em atenção ao disposto no art. 111 do Código 
Tributário Municipal, instituído pela Lei Complementar Nº.124, 
de 18 de dezembro de 2013, 

 
DECRETA: 
Art. 1º Fica alterado os subitens 1.1 e 1.2, do item 1, do 

art. 1º, do Decreto nº 257, de 10 de Maio de 2021, que “FIXA O 
CALENDÁRIO FISCAL APLICÁVEL AOS TRIBUTOS 
MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2021”, que passam a 
vigorar com os seguintes termos: 

 
 Art. 1º ............ 

1. ........... 
    1.1 Pagamento em parcela única com 10% (dez 

por cento) de desconto do valor do imposto, até 08/10/2021. 
    1.2 Pagamento em até 3 (três) parcelas sem 

desconto, com acréscimos de 1% (um por cento) de juros 
compensatórios, nas datas a seguir discriminadas: 

PARCELA VENCIMENTO 
1ª (PRIMEIRA) 08/10/2021 
2ª (SEGUNDA) 08/11/2021 
3ª (TERCEIRA) 08/12/2021 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel, 18 de Agosto de 2021. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 367 DE 18 DE AGOSTO DE 2021. 
 
“ALTERA O ANEXO DO DECRETO Nº 112 DE 30 DE MAIO 
DE 2019, QUE APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CASA 
DA CULTURA DE COROMANDEL/MG”. 
 

O Prefeito Municipal de Coromandel/MG, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do disposto no artigo 86, inciso V 
da Lei Orgânica Municipal de Coromandel/MG, 
 

DECRETA: 
Art. 1º Acrescenta-se o inciso XI, ao Art. 18º, no anexo 

do DECRETO Nº 112 DE 30 DE MAIO DE 2019, QUE 
“APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CASA DA CULTURA 
DE COROMANDEL/MG”, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
Art. 18º ....................... 
I - ............................... 
II - ............................... 
III - ............................... 
IV - ............................... 

V - ............................... 
VI - ............................... 
VII - ............................... 
VIII - ............................... 
IX - ............................... 
X - ............................... 
XI – O horário de funcionamento da Biblioteca 

ocorrerá das 07:00h as 18:00h, de segunda a sexta-feira. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel, 18 de Agosto de 2021. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 368 DE 18 DE AGOSTO DE 2021 
 

“DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES 
PÚBLICAS MUNICIPAIS.” 

 
O Prefeito Municipal de Coromandel, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
 
Considerando ser o dia 07 de setembro de 2021, 

terça-feira, feriado nacional, quando é celebrado a 
Independência do Brasil, 

  Considerando que vários servidores aproveitam esta 
ocasião para estar com suas famílias, 

  Considerando que o Governo do Estado de Minas 
Gerais, decretou como Ponto Facultativo o dia 06 de setembro 
de 2021, segunda-feira, e 

  Considerando que o recesso na segunda-feira, não 
prejudicará a prestação do serviço público municipal,  
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica decretado “PONTO FACULTATIVO”, em 

todas as repartições públicas municipais, no dia 06 de 
setembro de 2021, (segunda-feira), exceto os serviços 
considerados essenciais à população, tais como: saúde, 
serviços urbanos, serviços de infraestrutura rural 
considerados urgentes, ou que tenham jornada de trabalho 
estabelecida em regime de plantão ou em escala de 
revezamento ininterrupta. 

 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 18 de agosto de 2021. 
 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 369 DE 30 DE AGOSTO DE 2021 
 

“ALTERA O DECRETO Nº 848 DE 15 DE MAIO DE 2014 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
O Prefeito Municipal de Coromandel, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
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DECRETA: 
 

Art. 1º. As instituições financeiras integrantes do 
Sistema Financeiro Nacional, a que refere a Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964 e aquelas a elas equiparadas na forma do 
parágrafo único do art. 17 da referida Lei, ficam obrigadas a 
apresentar a Declaração de Instituições Financeiras – DES-IF, 
conforme previsto art. 336, da Lei Complementar nº. 124 de 
2013, observando o disposto no presente regulamento.  

Parágrafo Único. A obrigação acessória estabelecida 
no caput atinge também as pessoas jurídicas estabelecidas no 
Município através de agência, posto de atendimento, unidade 
econômica ou profissional, ainda que a escrituração ou 
contabilização das receitas provenientes as das rendas dos 
serviços geradas em Coromandel/ MG sejam promovidas em 
outros municípios. 

Art. 2º. A DES-IF é um documento fiscal digital 
destinado a registrar as operações e a apuração do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN das instituições 
financeiras, indicadas no artigo 1º . 

§ 1º Deverá ser entregue uma Declaração para cada 
estabelecimento prestador. 

§ 2º As informações dos serviços prestados por 
postos de atendimento bancário deverão ser prestadas pela 
agência bancária a que ele pertença ou esteja vinculado, 
segundo as regras constantes no Plano Contábil de Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional – COSIF. 

§ 3º As informações prestadas por meio da DES-IF 
têm caráter declaratório, constituindo o imposto apurado com 
base nelas como confissão de dívida e instrumento hábil e 
suficiente para inscrição do valor devido, que não tenha sido 
recolhido, em Dívida Ativa e para sua exigência administrativa 
ou judicial. 

§ 4º A obrigação de entrega da DES-IF somente 
cessa com o encerramento das atividades no Município, 
devendo ser comunicada essa alteração, formalizado o pedido 
de baixa da inscrição municipal, conforme determina a lei 
124/2013. 

Art. 3º A geração e entrega da DES-IF será on-line, 
por meio da Internet. 

Parágrafo único. O aplicativo para geração e entrega 
da DES-IF, juntamente com suas funcionalidades, forma de 
acesso e orientações, estarão disponíveis no endereço 
eletrônico da Prefeitura de Coromandel, em 
www.coromandel.mg.gov.br 

Art. 4º O cumprimento da presente obrigação 
acessória importa na geração e entrega ao Fisco das 
informações e documentos integrantes da DES-IF na forma, 
prazo e periodicidade ora estabelecidos, bem como na guarda 
da DES-IF e os respectivos recibos de entrega até que tenha 
transcorrido o prazo decadencial ou prescricional. 

Parágrafo Único. A obrigação acessória será 
considerada cumprida com o encerramento de cada 
competência nas funcionalidades específicas do aplicativo e 
gerados os Recibos de Entrega. 

Art. 5º O sistema para geração e entrega da DES-IF 
observará o Modelo Conceitual definido pela Associação 
Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF, 
conforme versão indicada no aplicativo próprio, disponibilizado 
pelo Município, servindo o Modelo Conceitual da Declaração 
Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF), 
constante do site da ABRASF, de fonte de consulta e 
esclarecimento quanto a conceitos e correto preenchimento da 
DES-IF, no que não conflitar com a legislação municipal, ficando 
resguardado ao Município promover atualizações de versões e 
implementar as adequações que entender necessárias para 
atendimento das normas e preceitos da legislação. 

Art. 6º Os registros que compõem a DES-IF, 
indicados nos incisos I a IX deste artigo, serão apresentados 
necessariamente observando o detalhamento correspondente: 

I - Identificação da declaração: informações que 
identificam a Instituição, competência da declaração e registros 
que a compõem. 

II - Plano Geral de Contas comentado: Plano de 
Contas analítico, com as contas adotadas pela instituição dos 

Grupos contábeis 7.0.0.00.00-9 e 8.0.0.00.00-6 do COSIF 
independentemente da incidência do imposto, contendo: 

 a vinculação de cada conta interna à codificação do 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
– COSIF; 

o enquadramento de cada conta contábil interna 
adotada pela instituição na Lista de Serviços anexa à Lei 
Complementar 116/03 (LC 116/03) quando destinadas ao 
lançamento de receitas de serviços tributáveis pelo ISSQN; 

a descrição detalhada da natureza das operações 
registradas nos subtítulos de nível mais analítico de todas as 
contas adotadas pela instituição, de forma clara e suficiente para 
identificar todos os tipos de operações nelas contabilizadas, 
sendo obrigatório o detalhamento dos respectivos subgrupos, 
desdobramento do subgrupo, título e subtítulo. 

III – A Tabela de Tarifas: Tabela de Tarifas de 
produtos e serviços da instituição com as vinculações à conta 
contábil interna adotada pela instituição e seus subtítulos de 
nível mais analítico destinados aos lançamentos contábeis 
pertinentes, independente de que essas contas tenham 
lançamentos tributados pelo ISSQN, quando se tratar de 
instituição com o dever de possuir a tabela conforme 
regulamentação do Banco Central do Brasil – BACEN.  

IV - Identificação de outros produtos e serviços: 
identificação dos subtítulos onde são escrituradas as receitas 
dos serviços prestados potencial ou efetivamente, ainda que não 
no Município de Coromandel, de forma a evidenciar, 
especialmente, produtos e serviços não integrantes da Tabela 
de Tarifas.  

V - Identificação da dependência: informações que 
identificam as dependências na estrutura da Instituição, o 
detalhamento, os dados cadastrais, o tipo e, em casos de 
Postos de Atendimento com contabilidade centralizada em 
agência bancária, a agência unificadora. 

VI - Balancete Analítico Mensal: balancetes 
analíticos mensais constando todas as contas de resultado 
credoras  por CNPJ de cada dependência localizada no 
Município, incluindo todas as contas com movimentação no 
período, devendo os balancetes de cada CNPJ unificador, se for 
o caso, integrar os registros das operações das unidades a eles 
vinculadas.  

VII - Demonstrativo da Apuração da Receita 
Tributável e do ISSQN Mensal Devido por Subtítulo: 
informações que demonstram a apuração, por subtítulo contábil, 
da receita mensal tributável, por alíquota, e o ISSQN devido, 
observando que todas as subcontas referentes a receitas de 
serviços tributáveis devem ser informadas, independentemente 
de terem sido movimentadas ou não no período declarado em 
sendo o caso, deve ser informada a ausência de movimento por 
dependência ou instituição 

VIII - Demonstrativo da Apuração do ISSQN 
Mensal a Recolher: é o resultado da consolidação dos registros 
do Demonstrativo da Apuração da Receita Tributável e do 
ISSQN Mensal Devido por Subtítulo (DAS) que demonstra a 
apuração do imposto a recolher com as devidas deduções e 
ajustes na receita declarada, incentivos que venham a ser 
autorizados em lei e depósitos judiciais, ficando compensações 
limitadas ao valor do imposto recolhido a maior em 
competências anteriores ao aproveitamento do crédito, na forma 
da legislação municipal vigente.  

IX - Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos 
Contábeis: informações do Razão Analítico ou Ficha de 
Lançamentos na sua forma mais primitiva, ou seja, individual por 
operação/evento, com as informações das partidas dos 
lançamentos contábeis, devendo, para um mesmo lançamento, 
a soma das partidas a débito ser igual à soma das partidas a 
crédito. 

§1º As instituições cujas atividades estiveram 
paralisadas, de acordo com as normas do Banco Central do 
Brasil, estão dispensadas do envio do Balancete Analítico 
Mensal correspondente ao período. 

§2º O layout e orientações para importação de dados, 
geração e entrega dos registros da DES-IF estarão disponíveis 
no aplicativo da DES-IF através do link: 
coromandelmg.ereceita.net.br. 
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Art. 7º Os prazos e periodicidade para envio dos 
registros que compõem a DES-IF são estabelecidos por 
módulos, conforme disposto nos incisos I a IV: 

I - Módulo de Apuração Mensal do ISSQN: de 
periodicidade mensal, deve ser entregue até o dia 15 do mês 
subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores; 

II - Módulo Demonstrativo Contábil: de 
periodicidade semestral, deve ser entregue até o 30 do mês de 
julho referente ao primeiro semestre e ate o dia 30 do mês de 
janeiro do exercício posterior referente ao segundo semestre. 

III - Módulo de Informações Comuns aos 
Municípios: de periodicidade anual, deve ser entregue até o dia 
31 de janeiro de cada ano de referência e sempre que houver 
modificação ou atualização dos dados. 

IV – O Módulo Demonstrativo das Partidas dos 
Lançamentos: por demanda mediante Intimação escrita ou 
Notificação, respeitando o prazo, periodicidade e abrangência de 
dados indicados. 

§1º A obrigatoriedade de envio da DES-IF abrange os 
fatos geradores a partir de Agosto de 2021 

 Art. 8º A não entrega da DES-IF ou sua entrega com 
qualquer incorreção ou omissão, ou fora dos prazos, forma ou 
periodicidade estabelecidos, sujeita o contribuinte – instituições 
financeiras e equiparadas indicadas no artigo 1º - às infrações 
previstas na legislação municipal. 

§1º Deverá ser encaminhada declaração retificadora 
sempre que verificado qualquer erro ou omissão, ou no caso de 
alteração ou substituição de quaisquer documentos pertinentes.  

§2º. A entrega da declaração retificadora após 
iniciado qualquer procedimento fiscal não exime o sujeito 
passivo das penalidades cabíveis. 

Art. 9º O cumprimento das obrigações constantes 
neste Decreto não desobriga o contribuinte de apresentar 
documentos ou prestar quaisquer outras informações relativas a 
fatos geradores do ISSQN e não alcançados pela decadência ou 
prescrição do crédito tributário. 

Parágrafo Único. A autoridade competente poderá 
dar ciência de Intimações, Notificações e Autos de Infração ao 
contribuinte através do aplicativo da DES-IF. 

Art. 10. A Secretaria Municipal de Fazenda poderá 
expedir outras instruções complementares e normativas 
necessárias à implementação deste regulamento. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 30 de agosto de 2021. 
 

 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

DECRETO Nº 370 DE 31 DE AGOSTO DE 2021 
 
 

“DECRETA LUTO OFICIAL PELO 
FALECIMENTO DA SENHORA LÍGIA 
RABELO”. 
 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG, 

no uso de suas atribuições legais e considerando: 
 
O profundo sentimento de pesar que se apossa da 

população de Coromandel pelo falecimento de LÍGIA RABELO, 
ocorrido na data 31/08/2021; 

 
Dona LÍGIA RABELO, dedicou anos da sua vida como 

professora e diretora na Escola Estadual Osório de Morais, 
educando várias famílias coromandelenses com maestria, 
compromisso, solidariedade e conquistando a admiração de 
todos que conviveram com ela. 

 
Finalmente o dever cívico do Município de prestar-lhe 

esta última homenagem; 
 

DECRETA: 

 
Art. 1º Fica declarado como “LUTO OFICIAL” no 

Município de Coromandel, por três dias, contados da data de 
publicação deste decreto, face ao falecimento de LÍGIA 
RABELO, ocorrido na data 31/08/2021. 

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

publicação. 
 

          Prefeitura Municipal de Coromandel, 31 de agosto de 
2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 371, DE 31 DE AGOSTO DE 2021. 
 

“EXONERA SERVIDORA 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, 

a Sra. Emely Pereira Rosa, matrícula 489549, do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Administrativo, símbolo 
CC10, 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 Saúde.  

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

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, 31 DE 
AGOSTO DE 2021. 

 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 372, DE 1º DE SETEMBRO 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. Emely Pereira 

Rosa, matrícula 489549, para exercer em comissão, a partir 
desta data, o cargo de Coordenador da Seção do 
Almoxarifado e Medicamentos, símbolo CC9, 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 Saúde.  

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, 1º DE 
SETEMBRO DE 2021. 

 
 
 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 
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DECRETO Nº 372, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021. 
 
“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 
001/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL-
MG 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, e 

CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso III, da 
Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO as disposições do artigo 10 da Lei 
Complementar Federal nº 173, de 27 de Maio de 2020, e pelo 
Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020, em 
razão da pandemia COVID-19, as quais suspenderam o prazo 
de validade do presente certame entre os meses de maio e 
dezembro de 2020; 

CONSIDERANDO o juízo de conveniência e 
oportunidade afeto à administração pública municipal com 
relação à presente matéria;  

CONSIDERANDO as disposições constantes do 
Decreto Municipal nº 020, de 1º de fevereiro de 2019, o qual 
homologou o resultado do certame em destaque; 

CONSIDERANDO o item 11.1 do Processo Seletivo 
Simplificado Edital nº 001/2018. 

DECRETA: 
Art. 1º Fica prorrogado por 02 (dois) anos, o prazo de 

validade do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 
001/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL-
MG, homologado pelo Decreto Municipal nº 020, de 1º de 
fevereiro de 2019. 

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

 
Coromandel, 1º de setembro de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 373, DE 08 DE SETEMBRO 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 partir desta data, 
por motivo de aposentadoria, a Sra. Linda Meire da Rocha 
Lemes, matrícula 1512-1, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Nivel Superior, exercendo a função de Assistente 
Social, lotada 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, 08 DE 

SETEMBRO DE 2021. 
 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 374, DE 08 DE SETEMBRO 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. Emely Pereira 

Rosa, matrícula 489549, para exercer em comissão, a contar 
de 1º de Setembro de 2021, o cargo de Coordenador da 
Seção do Almoxarifado e Medicamentos, símbolo CC9, 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 Saúde.  

Art. 2º – Fica nomeada a Sra. Jéssica 
Veluma Marques Borges, para exercer em comissão, a partir 
desta data, o cargo de Assessor de Fiscalização Tributária, 
símbolo CC10, 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 
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, 08 DE 

SETEMBRO DE 2021. 
 
 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

DECRETO Nº 375 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 
 

“DECRETA LUTO OFICIAL PELO FALECIMENTO DO 
SENHOR FERDINANDO DE MOURA”. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG, 
no uso de suas atribuições legais e considerando: 

 
O profundo sentimento de pesar que se apossa da 

população de Coromandel pelo falecimento do senhor 
FERDINANDO DE MOURA, ocorrido na data 09/09/2021; 

 
O senhor FERDINANDO DE MOURA, dedicou anos da 

sua vida como compositor de varias canções, dentre elas 
“AVANTE COROMANDEL” e do “HINO OFICIAL DE 
SANT’ANA”. Um artista apaixonado por sua terra e que foi 
símbolo de amor e exaltação da cultura local, conquistando a 
admiração e respeito de todos que conviveram com ele. 

 
Finalmente o dever cívico do Município de prestar-lhe 

esta última homenagem; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado como “LUTO OFICIAL” no 
Município de Coromandel, por três dias, contados da data de 
publicação deste decreto, face ao falecimento de FERDINANDO 
DE MOURA, ocorrido na data 09/09/2021. 

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

publicação. 
 

          Prefeitura Municipal de Coromandel, 09 de setembro de 
2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 376, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

“NOMEAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DO 
IDOSO ''. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COROMANDEL, Estado 

de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, conforme 
disposto na Lei Orgânica Municipal. 
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Considerando o art. 17, §§ 1º e 3º, do Art 19, da Lei 
Ordinária Municipal nº 3.934 de 17 de maio de 2018, que 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DO IDOSO E DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º – Fica nomeado o Sr. Sebastião Cassimiro Filho, 

matrícula 33582-7, ocupante do cargo de Secretário Municipal 
da Gestão de Inclusão Social e Esportes, como Gestor do 
Fundo Municipal do Idoso, a que se refere a Lei Ordinária 
Municipal nº 3.934 de 17 de Maio de 2018. 

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, 09 DE 
SETEMBRO DE 2021. 

 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
DECRETO Nº 377 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 

 
“DISPÕE SOBRE PROIBIÇÃO DIRIGIDA A PESSOAS 
QUANTO À PRÁTICA DE QUAISQUER ATIVIDADES 
AQUÁTICAS E ATOS SIMILARES DENTRO DA FONTE 
LUMINOSA INSTALADA E EM FUNCIONAMENTO NO 
ÂMBITO DA PRAÇA “ABEL FERREIRA”, BEM COMO A 
INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E SUBSTÂNCIAS 
ENTORPECENTES EM SUA ÁREA TERRITORIAL, 
EXTENSIVA A TODOS OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
LOCALIZADOS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO 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, e 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 30, inciso I, da Lei 

Complementar Municipal nº. 34, de 1º de dezembro de 2001, a 
qual institui o Código de Posturas do Município de Coromandel; 

CONSIDERANDO a possibilidade de ocorrência de 
crime de dano em sua forma qualificada, o que se intenta evitar, 
nos moldes do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Decreto-
Lei nº. 2.848/40 – Código Penal; 

CONSIDERANDO o poder de polícia afeto à 
municipalidade, bem como o dever de zelo e preservação do 
patrimônio público municipal, além da observância quanto à 
preservação da higiene das vias públicas, em situações tais 
como a explicitada no presente Decreto; 

CONSIDERANDO que a questão da fiscalização 
referente ao consumo de bebidas alcoólicas e outras 
substâncias similares consubstanciam-se em matéria de saúde 
pública e estão delineadas dentro do plexo de objetivos e 
atribuições do Sistema Único de Saúde, a exemplo do comando 
normativo insculpido no art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.080/90; 

CONSIDERANDO as proibições normatizadas no art. 
81, incisos II e III, da Lei nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). 

DECRETA: 
Art. 1º Fica determinada a proibição de quaisquer 

práticas de atividades aquáticas e/ou de higienização pessoal 
dentro da fonte luminosa instalada e em funcionamento na área 
da Praça “Abel Ferreira”, região central do perímetro urbano 
deste município. 

 
Parágrafo Único – Para fins do disposto no “caput”, 

deverá ser afixada respectiva placa alusiva à proibição em local 
visível o bastante para a ciência de toda a coletividade.  

 
Art. 2º O desrespeito ou inobservância ao comando 

inserto no artigo anterior sujeitará o(a) infrator(a) a multa de 200 
(duzentas) UPFC’s (Unidade Padrão Fiscal de Coromandel), nos 
moldes do art. 31 da Lei Complementar Municipal nº. 34/01 – 
Código de Posturas do Município de Coromandel. 

 
Art. 3º A ordem de proibição estende-se à ingestão e 

consumo de bebidas alcoólicas e/ou substâncias químicas 
entorpecentes nos limites territoriais da área da Praça “Abel 
Ferreira”, bem como no âmbito de todos os espaços públicos 
municipais, em qualquer horário do dia, exceto quando da 
realização de atividades ou festividades organizadas pela 
Administração Pública Municipal. 

 
Art. 4º O desrespeito ou inobservância ao comando 

inserto no artigo 3º sujeitará o(a) infrator(a) a multa de 12 (doze) 
UPFC’s (Unidade Padrão Fiscal de Coromandel), consoante art. 
217 da Lei Complementar Municipal nº. 34/01 – Código de 
Posturas do Município de Coromandel – e demais legislações 
correlatas. 

 
Art. 5º A fiscalização acerca das proibições constantes 

deste diploma normativo ficará a cargo dos fiscais 
funcionalmente vinculados ao município tendo o destacamento 
do 98º Batalhão de Polícia Militar autorização para também fazer 
cumprir os mencionados dispositivos. 

 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel, 13 de Setembro de 2021. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 378 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DO 
LOTEAMENTO JARDIM DE DONA LUCINHA III, 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 IRMÃOS GOULART EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, perante a Secretaria 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 Secretaria Municipal de Obras no sentido que os 
lotes oferecidos para substituição dos caucionados apresentam 
o mesmo valor, não havendo risco de dano ou prejuízo para o 
Município;  
 

DECRETA: 
 

Art. 1º – Fica autorizada a substituição dos lotes de 
terreno do Loteamento Jardim de Dona Lucinha III, de Nr 070 e 
080 da quadra 006, setor 18 – etapa III, dados em 
garantia/caução para a execução das obras de infraestrutura, 
pelos lotes de Nr 160 e 170 da quadra 002, setor 018 – etapa III, 
todos 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. 
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 § 2.º Os lotes caucionados, descritos no novo TERMO DE 
GARANTIA, somente serão liberados quando da conclusão 
integral de todas as obrigações pactuadas com o Município, 
conforme Decreto n.º  4.763 de 12 de novembro de 2012, 
devendo serem 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, 13 de 

setembro de 2021. 
 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 379 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

“DISPÕE SOBRE ANEXAÇÃO 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 – Ficam ANEXADOS os lotes nº 304 e 312 da 

quadra 056, setor 020, de propriedade de LORENA 
DORNELAS PEREIRA E OUTRO, situados à Rua Jaderson 
Murilo da Costa, e após a ANEXAÇÃO, a área ficará com as 
seguintes medidas: 

 
Lote 312: 16,08m de frente pela Rua Jaderson Murilo 

da Costa, 16,00m de fundo, lateral direita mede 24,58, e lateral 
esquerda mede 26,20m, com área total de 405,63m2 
(quatrocentos e cinco metros e sessenta e três centímetros 
quadrados). 

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

publicação. 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel, 13 de setembro de 2021. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 380 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO 
DO LOTEAMENTO JARDIM DE DONA LUCINHA 
III, 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 IRMÃOS GOULART EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, perante a Secretaria 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 Secretaria Municipal de Obras no sentido que os 
lotes oferecidos para substituição dos caucionados apresentam 
o mesmo valor, não havendo risco de dano ou prejuízo para o 
Município;  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º – Fica autorizada a substituição dos lotes de 

terreno do Loteamento Jardim de Dona Lucinha III, de Nr 276 e 
286 da quadra 007, E Nr 202, da quadra 006, todos do setor 18 
– etapa III, dados em garantia/caução para a execução das 
obras de infraestrutura, pelos lotes de Nr 275 e 285, da quadra 
018, e lote 360, da quadra 009, setor 012 – etapa III, todos 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 Os lotes caucionados, descritos no novo TERMO DE 
GARANTIA, somente serão liberados quando da conclusão 
integral de todas as obrigações pactuadas com o Município, 
conforme Decreto n.º 4.763 de 12 de novembro de 2012, 
devendo serem 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, 13 de 

setembro de 2021. 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

DECRETO Nº 381 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DO 
LOTEAMENTO JARDIM DE DONA LUCINHA III, 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 IRMÃOS GOULART EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, perante a Secretaria 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 Secretaria Municipal de Obras no sentido que os 
lotes oferecidos para substituição dos caucionados apresentam 
o mesmo valor, não havendo risco de dano ou prejuízo para o 
Município;  
 

DECRETA: 
 

Art. 1º – Fica autorizada a substituição dos lotes de 
terreno do Loteamento Jardim de Dona Lucinha III, de Nr 192 da 
quadra 006, do setor 18 – etapa III e Nr 208 da quadra 007, do 
setor 12 – etapa II, dados em garantia/caução para a execução 
das obras de infraestrutura, pelos lotes de Nr 428 da quadra 
003, do setor 12 – etapa III e Nr 220 da quadra 008, do setor 12 
– etapa II, todos 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 Os lotes caucionados, descritos no novo TERMO DE 
GARANTIA, somente serão liberados quando da conclusão 
integral de todas as obrigações pactuadas com o Município, 
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conforme Decreto n.º 4.763 de 12 de novembro de 2012, 
devendo serem 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, 13 de 
setembro de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 
DECRETO Nº 382 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
“DISPÕE SOBRE 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 050, quadra 004, setor 

012, medindo: 46,15m com projeção de frente, 88,92m da lateral 
esquerda, 69,69m da lateral esquerda, com 1.961,29m2 (mil 
novecentos e sessenta e um metros e vinte e nove centímetros 
quadrados) para ser anexado ao lote 170, quadra 004, setor 
012. 

 
Art. 2º - Após fracionado e anexado, os lotes medirão: 
- Lote 050: 10,00m de frente pela Rua Antônio de Moura 

Ramos, 10,00m de fundo, 40,20m de cada lateral, com 
402,04m2. (quatrocentos e dois metros e quatro centímetros 
quadrados) 

- Lote 170: 10,00m de frente pela Rua Dante Pereira dos 
Santos, 88,92m de fundo, lateral direita mede; 30,00m com um 
quebramento de 49,69m, lateral esquerda mede: 30,00m com 
um quebramento de 10,00m, depois maios 46,15m, com área 
total de 2.261,32m2. (dois mil duzentos e sessenta e um metros 
e vinte e trinta e dois centímetros quadrados) 

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

publicação. 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 04 de 
Agosto de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados os avisos de licitação a seguir: 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 77/2021- 
SRP. Será realizado no dia 26 de novembro de 2021 às 13:30 
hs o Processo Licitatório de n° 198/2021, na Modalidade de 
Pregão Presencial de n° 77/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço 
Por Item, cujo objeto é aquisição e instalação de divisória, porta 
de madeira e kit porta de correr, para atender as necessidades 
da Gestão Municipal de Obras, Serviços Públicos e  
Planejamento Urbano. Edital 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, 09 de novembro de 2021. Patrick César 
Sucupira – Pregoeiro. 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIALnº 79/2021. 
Será realizado no dia 02 de dezembro de 2021 às 08:00hs o 

Processo Licitatório de n° 202/2021, na Modalidade de Pregão 
Presencial de n° 79/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo 
objeto é contratação de empresa especializada em Engenharia 
Civil para prestação de serviços de consultoria técnica e 
elaboração de projetos executivos complementares de 
engenharia, da obra de reforma, ampliação e adequação do 
prédio que abrigará a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, 
conforme projeto arquitetônico hospitalar da referida edificação, 
aprovado pelos órgãos competentes, no Município de 
Coromandel-MG, com participação exclusiva de Micro 
Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 
Individual. Licitação regionalizada conforme Decreto Municipal 
n° 104 de 15 de Junho de 2020. 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICOnº 78/2021. 
Será realizado no dia 02 de dezembro de 2021 às 13:30hs o 
Processo Licitatório de n° 201/2021, na Modalidade de Pregão 
Eletrônico de n° 78/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo 
objeto é a aquisição de equipamento de informática, para 
atender a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento. 
Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br no site 
www.coromandel.mg.gov.br, www.licitanet.com.br ou pelo 
telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à 
Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 16 de novembro 
de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro. 
 
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° 064/2021 - Processo 
Licitatório de n° 230/2021.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 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 à Associação de Pequenos Produtores 
Recanto dos Pássaros, através da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, visando custear a 
aquisição de macaco hidráulico, compressor, lavadora de alta 
pressão, peças pneus, óleos diesel e lubrificantes para 
manutenção em máquinas e implementos agrícolas para auxiliar 
nas atividades desenvolvidas pela associação, conforme Plano 
de Trabalho, em favor da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS 
PRODUTORES RECANTO DOS PASSAROS – 
CNPJ:07.736.894/0001-21 - Valor:R$23.831,00 (vinte e três 
mil oitocentos e trinta e um reais), 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, 09 de novembro de 2021. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público para o 
conhecimento dos interessados ratificação das 
DISPENSAS, nos termos do art. 24 da lei 8.666/93: 
 
Dispensa n° 63/2021 - processo licitatório de n° 227/2021. 
Objeto contratação de empresa para a prestação de serviços de 
curso profissionalizante e qualificação profissional para os 
servidores da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, 
em favor da  ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE 
COROMANDEL – AEC -  CNPJ: 03.327.571/0001-23 – 
R$14.812,00. 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, 03 de novembro de 2021. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL 
 
Dispensa n° 65/2021 - processo licitatório de n° 232/2021. 
Objeto aquisição de materiais e acessórios para manutenção 
das atividades da banda de música – Corporação Musical 

mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
http://www.coromandel.mg.gov.br/
mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
http://www.coromandel.mg.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
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Maestro Dede Gomes com recursos do FUMPAC, lei municipal 
n° 3.259 de 14 de dezembro de 2010 para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura E 
Turismo, em favor da empresa ROYALLE IMPORTAÇÕES 
COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI – ME – 
CNPJ: 36.066.399/0001-50 – R$ 7.069,28. 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, 12 de novembro 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, INC. Ida lei 
8.666/93: 
 
Inexigibilidade n° 36/2021 - processo licitatório de n° 
231/2021. Objetoaquisição de material pedagógicos 
semiestruturados para projeto de melhoria de proficiência em 
escrita, leitura e compreensão destinados aos alunos e 
professores do 3 ao 5 ano e livros didáticos para 1 e 2 ano do 
Ensino Fundamental da rede de Ensino Municipal e a aquisição 
de materiais didáticos semiestruturados, sendo coleção 
brincando e aprendendo para atender os Pré-escolares, 
Creches, e Centros de Educação Infantis Municipais, em favor 
da empresa  PRENOTARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – 
ME - CNPJ: 16.670.214/0001-05 – R$ 692.208,00. 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, 09 de novembro 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: 
 
Dispensa de Chamamento Público n° 064/2021 - Processo 
Licitatório de n° 230/2021.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 à Associação de Pequenos Produtores 
Recanto dos Pássaros, através da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, visando custear a 
aquisição de macaco hidráulico, compressor, lavadora de alta 
pressão, peças pneus, óleos diesel e lubrificantes para 
manutenção em máquinas e implementos agrícolas para auxiliar 
nas atividades desenvolvidas pela associação, conforme Plano 
de Trabalho, referente ao Contrato  nº 386/2021 – Termo de 
Fomento nº 29/2021. Partes: Município de Coromandele 
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RECANTO 
DOS PASSAROS – CNPJ:07.736.894/0001-21 - 
Valor:R$23.831,00 (vinte e três mil oitocentos e trinta e um 
reais), que será pago em parcela única. Vigência: 09/11/2021 
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, 09 de novembro de 2021. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 
Pregão Presencial n° 48/2021 - processo licitatório de n° 
144/2021. Objetocontratação 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, referente ao Contratonº 
387/2021. Partes: Município de Coromandele MINUSSI 
FILMES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PRODUÇÕES 
CINEMATOGRAFICAS – EIRELI – EPP –CNPJ: 

37.306.485/0001-56 – R$ 20.000,00 mensais.Vigência: 
09/11/2021 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, 09 de novembro de 2021. Patrick César 
Sucupira - Pregoeiro 
 

Inexigibilidade n° 36/2021 - processo licitatório de n° 
231/2021. Objetoaquisição de material pedagógicos 
semiestruturados para projeto de melhoria de proficiência em 
escrita, leitura e compreensão destinados aos alunos e 
professores do 3 ao 5 ano e livros didáticos para 1 e 2 ano do 
Ensino Fundamental da rede de Ensino Municipal e a aquisição 
de materiais didáticos semiestruturados, sendo coleção 
brincando e aprendendo para atender os Pré-escolares, 
Creches, e Centros de Educação Infantis Municipais, referente 
ao Contrato  nº 388/2021. Partes: Município de Coromandele 
PRENOTARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME - CNPJ: 
16.670.214/0001-05 – R$ 692.208,00.Vigência: 09/11/2021 a 
10/02/2022. 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, 09 de novembro de 2021. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
Dispensa n° 63/2021 - processo licitatório de n° 227/2021. 
Objeto contratação de empresa para a prestação de serviços de 
curso profissionalizante e qualificação profissional para os 
servidores da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, 
referente ao Contrato nº 383/2021. Partes: Município de 
Coromandel e ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE 
COROMANDEL – AEC -  CNPJ: 03.327.571/0001-23 – 
R$14.812,00.Vigência: 03/11/2021 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, 03 de novembro de 2021. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL 
 

Dispensa n° 65/2021 - processo licitatório de n° 232/2021. 
Objeto aquisição de materiais e acessórios para manutenção 
das atividades da banda de música – Corporação Musical 
Maestro Dede Gomes com recursos do FUMPAC, lei municipal 
n° 3.259 de 14 de dezembro de 2010 para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura E 
Turismo, referente ao Contratonº 389/2021. Partes: Município 
de Coromandele ROYALLE IMPORTAÇÕES COMERCIO DE 
INSTRUMENTOS MUSICIAS EIRELI – ME – CNPJ: 
36.066.399/0001-50 – R$ 7.069,28.Vigência: 12/11/2021 a 
12/05/2022. 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, 12 de novembro de 2021. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL 
 

A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o extrato do Termo Aditivo a seguir: 
 

Extrato do 1ºTermo Aditivo de Valor ao Contrato nº 
012/2021, referente aDispensa de licitação nº 11/2021, processo 
nº 021/2021. Partes: Município de Coromandel-MG eImprensa 
Nacional - CCNNPPJJ  0044..119966..664455//00000011--0000. Objeto: CCoonnttrraattaaççããoo  ddaa  
IImmpprreennssaa  NNaacciioonnaall,,  ppaarraa  pprreessttaaççããoo  ddee  sseerrvviiççooss  ddee  ppuubblliiccaaççããoo  nnoo  
DDiiáárriioo  OOffiicciiaall  ddaa  UUnniiããoo,,  ddee  aattooss  ooffiicciiaaiiss  ee  ddeemmaaiiss  mmaattéérriiaass.  O 
presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de 
R$4.096,96 ao valor inicial do contrato. 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, 08 de novembro de 2021.Nilda Maria 
dos Anjos Dorneles. Presidente da CPL 
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