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IMPRENSA OFICIAL 
DO MUNICÍPIO 

 

ÓRGÃO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO 
DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 – LEI Nº 3.131 DE 22 DE MAIO DE 2009 ANO 2022 Nº 010 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
DECRETO Nº 060 DE 18 DE FEVEREIRO 2022. 

 
“CONCEDE PROMOÇÃO A SERVIDORA” 

 
O Prefeito Municipal de Coromandel, no uso de suas 

atribuições, nos termos dos arts. 3º, IX e 7º, "b" da Lei 
Complementar Municipal nº 060, de 29 de setembro de 2005, 
alterada pela LC nº 068 de 17 de novembro de 2006, com 
alterações posteriores, 

 
DECRETA: 
Art. 1º – Fica promovida para o nível abaixo indicado a 

seguinte servidora, com o pagamento da promoção a contar de 
1º de fevereiro. 

 
 

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

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 18 de fevereiro de 2022. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 061, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 
 

''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. Maísa Aparecida Silva, 

matrícula, 615307, para exercer em comissão, a partir desta 
data, o cargo de Assessor do Controle da Alimentação Escolar e 
de Materiais Escolares, 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 Educação, Cultura e Turismo.  

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

Prefeitura municipal de coromandel, 18 de fevereiro de 2022. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
DECRETO Nº 062 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
“DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO, NO MUNICÍPIO, DO GUIA 
PARA ELABORAÇÃO DE REQUISIÇÕES E ORÇAMENTOS 
DESTINADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 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 comando do art. 37, XXI, da 
Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o inteiro teor da Lei 8.666/93; 
CONSIDERANDO as disposições da Lei 10.520/02; 
CONSIDERANDO o teor do Decreto Federal nº. 

10.024/19; 
CONSIDERANDO as disposições da Lei 14.133/21; 
DECRETA: 

  Art. 1º Fica implantado, no âmbito do município de 
Coromandel, o Guia para elaboração de requisições e 
orçamentos destinados à operacionalização de procedimentos 
licitatórios, conforme consta do anexo único do presente 
decreto, bem como dos artigos que se seguem. 

  
  § 1º. Cada secretaria municipal será responsável pelas 

seguintes etapas no âmbito de suas atribuições internas: 
I – Pedidos;  
II – Elaboração de Termos de Referência; 
III – Orçamentos detalhados dos gastos;  
IV – Revisão dos recursos orçamentários; 
V – Alinhamento com os setores de licitação e 
procuradoria jurídica acerca da modalidade de licitação 
ainda na fase interna de cada procedimento.    
 

  § 2º. Dentro do item “pedido”, caberá a cada secretaria 
definir, de forma detalhada, o objeto a ser contratado e a 
justificativa da contratação, de acordo com diretrizes 
interpretativas dos Tribunais de Contas Estaduais e da União.  

 § 3º. Dentro do item “Termo de Referência”, caberá a 
cada secretaria elaborá-lo, de forma minuciosa, utilizando-se, 
inclusive, do modelo que consta do anexo único do presente 
Decreto, devendo também fazer constar elementos como 
projetos básicos e memoriais descritivos, quando for o caso, em 
consonância com diretrizes interpretativas dos Tribunais de 
Contas Estaduais e da União. 

 
§ 4º. Dentro do item “orçamentos”, caberá a cada 

secretaria providenciar planilhas orçamentárias, cotações e 
bases referenciais de preços, em consonância com diretrizes 
interpretativas dos Tribunais de Contas Estaduais e da União. 

 
 § 5º. Dentro do item “revisão dos recursos 

orçamentários”, caberá a cada secretaria providenciar a correta 
fonte de recursos e dotações orçamentárias para cada pedido 
deflagrado internamente, em conjunto com o departamento 
contábil do município.  

 
 § 6º. Dentro do item “modalidades de licitação”, caberá a 

cada secretaria alinhar, juntamente com os setores de licitação e 
jurídico, qual a modalidade aplicável ao pedido externado pela 
pasta, em consonância com diretrizes interpretativas dos 
Tribunais de Contas Estaduais e da União. 

 
  Art. 2º Dentro da estrutura funcional do município, os 

servidores abaixo nominados são os responsáveis pela 
elaboração da documentação de que trata o art. 1º, bem como 
pelo acompanhamento da tramitação de todo procedimento nas 
atribuições internas afetas a cada secretaria, a saber: 

 
  I – Gestão de educação, cultura e turismo: 
a) Lucas Félix Monteiro – matrícula nº. 267600 

(educação); 
b) Maísa Aparecida da Silva – matrícula nº. 615307 

(educação); 
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c) Eduardo dos Santos Mariano – matrícula nº. 92010 
(cultura); 

d) Wagner Maurílio Honorato Pereira – matrícula nº. 
405971 (cultura); 

e) Dayse Menezes Dairell – matrícula 498645 (turismo). 
 
II – Gestão de inclusão social e esportes:     
a) Sebastiana Aparecida da Silva – matrícula nº. 28720 

(inclusão social); 
b) Fabiana Calazans de Brito Rosa – matrícula nº. 

17418 (inclusão social); 
c) Guilherme Ramos – matrícula nº. 406619 (esportes).  
 
III – Gestão de saúde: 
a) Sandriane Graziele Sucupira – matrícula nº. 525715;  
b) Daniela Machado da Cunha – matrícula nº. 59692. 

 
IV – Gestão de agronegócio e meio ambiente:  
a) Clênia Nogueira Faria Silva – matrícula nº. 222810 

(agronegócio); 
b) Denise Maria Rodrigues Barbosa – matrícula nº. 

18422 (meio ambiente); 
 
V – Gestão de obras e infraestrutura rural: 
a) Nádya Camila Pereira – matrícula nº. 551007;  
b) Luiz Fernando Valadares – matrícula nº. 136530.  
 
VI – Gestão de governo, desenvolvimento 
econômico, inovação e comunicação:  
a) Letícia Pereira da Cruz Corrêa – matrícula nº. 59684;  
b) Luís Carlos Rodrigues Pereira – matrícula nº. 

466727. 
 
VII – Gestão de finanças e administração: 
a) Mara Resende da Silveira – matrícula nº. 223310;  
b) Carine Dias Reis – matrícula nº. 45934.  
 
VIII – Gestão de assuntos jurídicos e PROCON 
municipal:  
a) Amanda Caroline Lacerda Borges – matrícula nº. 

58882; 
b) Ana Caroline Gomes Valadares – matrícula nº. 

58823.  
 

   Art. 3º Constitui responsabilidade do setor de compras 
do município as seguintes ações e atribuições:     
    I – efetuar o planejamento integrado entre compras e 
orçamentos;  
    II – operar o sistema informatizado de compras e 
licitações; 
    III – manter cadastro de potenciais fornecedores de 
materiais e serviços devidamente atualizado;  
    IV – promover a execução prévia aos procedimentos de 
licitação para a aquisição de materiais, contratação de serviços 
e de obras e alienações de bens para todos os órgãos da 
Administração Direta;  
    V – efetuar pesquisas de mercado.    

 
Art. 4º Constitui responsabilidade do setor de licitações 

do município as seguintes ações e atribuições: 
I – condução da Comissão de Licitação nos moldes das 

legislações de regência desta matéria;  
II – recebimento e exame de documentos e propostas no 

âmbito de cada procedimento licitatório;  
III – elaboração de editais de licitação e 

credenciamentos, bem como seus respectivos anexos.  
IV – condução da fase externa de cada procedimento 

licitatório, em consonância com a legislação de regência desta 
matéria, bem como de acordo com diretrizes interpretativas dos 
Tribunais de Contas Estaduais e da União.  

Art. 5º Constitui responsabilidade do setor jurídico do 
município, no que respeita à matéria objeto do presente Decreto, 
a elaboração de parecer jurídico, no estrito sentido técnico da 
expressão, conforme disposições legais pertinentes, bem como 
de acordo com diretrizes interpretativas dos Tribunais de Contas 
Estaduais e da União.  

 
Art. 6º Cada ponto objeto de regulamentação no 

presente Decreto objetiva garantir que, na administração pública 
municipal, os processos de trabalho ou fluxos operacionais 
referentes à aquisição de produtos/materiais e serviços tramitem 
de forma harmônica e coerente, conduzindo à melhor 
contratação para o poder público. 

  
§ 1º. Cada secretaria deverá formalizar, por intermédio 

de Portaria, a designação de um ou mais servidores para 
atuarem na função de fiscal(is) de contrato, que poderá coincidir, 
ou não, com os servidores titulares e suplentes nominados no 
art. 2º do presente Decreto, em consonância com as regras 
estabelecidas neste artigo. 

 
§ 2º. Quando a prestação dos serviços ou a aquisição 

dos bens ocorrer concomitantemente em mais de uma 
Secretaria Municipal, cada qual deverá designar representantes 
nesses locais para atuarem como "Fiscais Setoriais", visando a 
fiscalização e o acompanhamento técnico da execução do 
contrato dentro do seu setor, devendo se reportar ao Gestor da 
Secretaria que firmou o ajuste. 

 
§ 3º. São responsabilidades do Fiscal de Contrato em 

cada secretaria:  
I - certificar, sob o aspecto qualitativo e quantitativo, a 

entrega do objeto contratado ou serviço executado, atestando 
essas informações em sistemas específicos;  

II - registrar as ocorrências sobre o objeto e/ou serviço 
contratado;  

III - adequar os serviços prestados à rotina de execução 
estabelecida, definindo as atividades a serem executadas;  

IV - efetuar cadastros, alterações, indicações e 
solicitações em sistemas específicos de acordo com o objeto do 
contrato;  

V - informar imediatamente aos setores de licitação e 
jurídico qualquer execução da parte contratada em desacordo às 
exigências contratuais;  

VI - requisitar, quando aplicado, todos os insumos 
atinentes ao objeto, recepcionar os mesmos e atestar sua 
qualidade e quantidade;  

VII - certificar-se da utilização diária de uniformes, EPI e 
EPC, de acordo com a função, atendendo às normas vigentes, 
quando o contrato a ser fiscalizado envolver a prestação de 
serviços com mão-de-obra; 

 VIII - aferir a compatibilidade da execução com o 
ajustado no contrato, bem como nos respectivos termos de 
referência ou projetos básicos/executivos;  

 IX - verificar se o objeto do contrato está sendo 
executado corretamente e dentro do padrão de qualidade 
exigido no ajuste, com vistas ao cumprimento do princípio 
constitucional da eficiência;  

 X - exigir a apresentação, pelo contratado ou partícipe 
do ajuste, dos comprovantes de recolhimentos de todos os 
encargos inerentes à execução da atividade, tais como guias 
comprobatórias do pagamento de contribuições previdenciárias, 
de tributos, de encargos salariais, sob pena de retenção dos 
pagamentos devidos;  

XI - verificar se o contratado mantém compatíveis, 
durante toda a vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a celebração do ajuste 
com as obrigações assumidas pela signatária;  

XII - verificar se a signatária está atendendo às normas 
trabalhistas e se os empregados estão usando os Equipamentos 
de Proteção Individual - EPI, emitindo, se necessário, notificação 
para regularização dos problemas;  

XIII - verificar se os responsáveis técnicos da signatária 
estão efetivamente atuando na execução do contrato;  

XIV - conferir se a signatária está utilizando os materiais 
e insumos ajustados;  

XV - comunicar ao gestor da pasta, por escrito e 
imediatamente, a ocorrência de atrasos e irregularidades na 
execução do ajuste;  

XVI - atestar o recebimento do objeto, utilizando-se de 
especialista ou comissão de servidores, quando necessário;  
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XVII - outras atribuições necessárias à fiscalização dos 
contratos.  

 
§ 4º Para o exercício da função, o fiscal deverá receber 

cópias dos documentos essenciais da contratação e 
indispensáveis para a fiscalização do contrato.  

 
§ 5º O recebimento provisório dos serviços ficará a 

cargo do fiscal, quando houver, e o recebimento definitivo, a 
cargo do gestor de cada secretaria, ou da comissão designada 
pelo mesmo, em caso de contratações de objetos complexos 

 
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se, desde logo, eventuais disposições 
em sentido contrário. 

 
Coromandel, 22 de fevereiro de 2022. 

 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO Nº 063, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
“REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 4.717, DE 24 DE 
JANEIRO DE 2022, QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO DE 
COROMANDEL FIRMAR PARCERIAS COM O SETOR 
PRIVADO DURANTE O PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA 
PREVIAMENTE DECRETADO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
CONSIDERANDO a necessidade de atuação ágil 

e permanente do Poder Público na solução dos vários 
problemas encontrados pela atual Administração Municipal; 

 
CONSIDERANDO que os momentos de crise, com 

a falta de recursos financeiros da Prefeitura obriga a 
Administração a buscar soluções urgentes e criativas; 

 
CONSIDERANDO que é fundamental ao Poder 

Público municipal o desenvolvimento de parcerias entre setor 
privado e governo na prestação de serviços do interesse do 
cidadão, visando o pleno desenvolvimento do Município; 

 
CONSIDERANDO, enfim, o disposto na Lei 

Municipal nº 4.717, de 24 de janeiro de 2022, que “autoriza o 
Município de Coromandel–MG, durante o período de calamidade 
pública provocada pelas fortes chuvas na região, firmar 
parcerias com o setor privado, visando a realização de obras de 
recuperação/reconstrução das estradas e vias municipais e dá 
outras providências”;  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

COROMANDEL, no uso de suas atribuições legais, com base 
no art. 86, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, e na Lei Municipal 
nº 4.717, de 24 de janeiro de 2022,  

 
DECRETA: 
Art. 1º - Este Decreto regulamenta o regime de 

parceria instituído pela Lei Municipal nº 4.717/2022, a ser 
realizado entre o setor privado e a Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta, por meio do recebimento de bens 
em doação e/ou serviços prestados diretamente por terceiros ou 
pessoa interposta, com o objetivo de desenvolver projetos de 
interesse público.  

 
Parágrafo Único - Considera-se cooperante a 

pessoa física ou jurídica que celebra termo de cooperação com 
o Poder Público, desde que atendidas as disposições 
constantes na Lei Municipal nº 4.717, de 24 de janeiro de 2022, 
e neste Decreto.  

 
Art. 2º -Todos aqueles que pretenderem realizar 

doação de bens móveis e/ou serviços, sem encargo para o 
Município de Coromandel/MG, poderão apresentar sua proposta 

para análise diretamente nas Secretarias Municipais/Gabinete 
do Prefeito, aos quais caberá a análise jurídica da proposta. 

 
§ 1º - O doador poderá indicar a destinação 

específica do bem ou serviço doado, desde que atendido o 
interesse público. 

 
§ 2º - É vedado a colocação pelo cooperador 

privado de qualquer publicidade institucional em locais/prédios 
públicos, sendo autorizado à Administração Pública constar o 
nome ou logomarca da empresa/pessoa física no objeto doado 
ou em material de divulgação do evento ou projeto, obedecidas 
as restrições legais aplicáveis ao caso concreto, em especial no 
que diz respeito ao uso de bens públicos e à proteção da 
paisagem urbana. 

 
Art. 3º - Os interessados em desenvolver parcerias 

com o Poder Público poderão encaminhar suas propostas às 
Secretarias Municipais/Gabinete do Prefeito, para análise, 
devendo os ajustes delas decorrentes atender à legislação em 
vigor e à forma cabível. 

 
§ 1º - Em casos de propostas visando a execução 

por particular de serviços públicos, realização de obras, 
construção, reformas, melhoramento, conservação, ampliação 
de imóveis e bens públicos, deverá obrigatoriamente ser 
apresentado pelo cooperado privado projeto de 
engenharia/plano de trabalho, compatível com a complexidade 
do serviço a ser assumido.  

 
§ 2º - O parceiro particular deverá se 

responsabilizar por todos os custos diretos e indiretos 
decorrentes do serviço, bem como por sua prestação eficiente, 
sendo vedada qualquer remuneração do parceiro privado que 
aderir ao programa de cooperação.  

 
§ 3º - Caberá à Administração Municipal o controle 

e fiscalização dos termos de cooperação, acompanhando os 
prazos, cronogramas, enfim, adotando-se todas as medidas 
necessárias para resguardar o interesse público.  

 
§4º - Eventual apoio logístico a ser oferecido pelo 

Poder Público Municipal, nos termos do art. 3º da Lei Municipal 
nº 4.717 de 24 de janeiro de 2022, deverá constar 
expressamente do termo de cooperação.  

Art. 4º - As propostas de parcerias aceitas serão 
registradas e os interessados convocados para a definição do 
plano de trabalho ou conclusão do projeto a serem assumidos 
pela iniciativa privada. 

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal poderá 
elaborar e propor a eventuais cooperados projetos oficiais, na 
busca de parcerias entre o setor privado e o poder público, 
visando despertar interesse de parcerias para eventos 
específicos no âmbito de suas competências. 

 
Parágrafo Único – Em havendo projetos oficiais 

propostos pela Administração Municipal, os mesmos serão 
objeto de chamamento público resumido, devidamente publicado 
no Diário Oficial do Município com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, designando-se audiência pública para apresentação 
de propostas por interessados. 

 
Art. 6º - As parcerias serão formalizadas por termo, 

conforme minuta constante do Anexo I deste Decreto, em 
consonância com os princípios básicos da Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade, Igualdade, Publicidade e Probidade 
Administrativa. 

 
Art. 7º - A Administração Municipal deverá manter 

registros atualizados dos projetos oficiais e das propostas de 
parceria apresentadas, acessíveis ao público em geral. 

Art. 8º- São vedadas as parcerias com pessoas 
físicas ou jurídicas em débito fiscal com a Fazenda Municipal. 

 
Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário.  
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Prefeitura do Município de Coromandel/MG, 22 de fevereiro de 2022 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
DECRETO Nº 064, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
“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. Anna Luiza Silva, matrícula 57975, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Secretaria, lotada 
na Gestão Municipal de Inclusão Social e Esportes.  

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

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Prefeitura municipal de coromandel, 21 de fevereiro de 2022. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
DECRETO Nº 065, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
“DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR A 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA 
(SRS)” 
 

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 da L.C. 055/2004 e alterações 
posteriores; 

Considerando a requisição do servidor Marcelo José 
Pires Ferreira, matricula 14664, ocupante do cargo de Técnico de 
Nível Superior I, na função de Odontólogo B, para prestar serviços 
na Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia (SRS), com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), através do 
Ofício SES/AC nº. 54/2022, de 23 de fevereiro de 2022; 

Considerando o permissivo legal constante no art. 114 da 
LC 055/2004 quanto à cessão de servidores públicos municipais 
para terem exercício em outro órgão público; 

 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica cedido o servidor Marcelo José Pires 

Ferreira, matricula 14664, ocupante do cargo de Técnico de Nível 
Superior I, na função de Odontólogo B, com ônus para o Município 
de Coromandel, para prestar serviços na Superintendência 
Regional de Saúde de Uberlândia (SRS), com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), a partir desta data. 

Art. 2º – A cessão será até o dia 31 de dezembro de 2022, 
podendo ser prorrogada mediante termo aditivo e poderá ser 
extinta a qualquer tempo por conveniência ou necessidade. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
  
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, 23 de fevereiro de 2022. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL - 

MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 
cidade na Rua Arthur Bernardes 170, Centro, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 18.591.149/0001-58, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. Fernando Breno Valadares Vieira, brasileiro, 
solteiro, advogado, CPF/MF sob o nº 090.207.926-36, residente e 
domiciliado nesta cidade, torna público, nos termos do artigo 31 da 
Lei Federal nº 13.019/2014 (Estabelece o regime jurídico das 
parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da 
Sociedade Civil,...) alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, 
JUSTIFICA a ausência da realização do chamamento público, vez 
que o referido recurso é oriundo de Lei Autorizativa do Legislativo 

Municipal, nº 4.664 de 30 de Setembro de 2021, para realização da 
parceria com a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA 
LOCALIDADE DO MATEIRO entidade civil sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ nº 22.224.505/0001-72, para o desempenho de 
atividades estatutárias.  Para mais informações consulte o Setor de 
Licitações na Rua Arthur Bernardes, 170, centro, Coromandel-MG, 
ou pelo telefone 34-3841.1344. 

 
Coromandel-MG, 25 de fevereiro de 2022. 

 
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA 

Prefeito Municipal 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL - 
MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 
cidade na Rua Arthur Bernardes 170, Centro, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 18.591.149/0001-58, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. Fernando Breno Valadares Vieira, brasileiro, 
solteiro, advogado, CPF/MF sob o nº 090.207.926-36, residente e 
domiciliado nesta cidade, torna público, nos termos do artigo 31 da 
Lei Federal nº 13.019/2014 (Estabelece o regime jurídico das 
parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da 
Sociedade Civil,...) alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, 
JUSTIFICA a ausência da realização do chamamento público, vez 
que o referido recurso é oriundo de Lei Autorizativa do Legislativo 
Municipal, nº 4.725/2022, para realização da parceria com o 
GRUPO OÁSIS DE COROMANDEL, entidade civil sem fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ nº 20.230.590/0001-56, para o 
desempenho de atividades estatutárias.  Para mais informações 
consulte o Setor de Licitações na Rua Arthur Bernardes, 170, 
centro, Coromandel-MG, ou pelo telefone 34-3841.1344. 

 
Coromandel-MG, 25 de Fevereiro de 2022. 

 
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA 

Prefeito Municipal 
 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados a aplicação de penalidade a seguir: 
 
APLICAÇÃO DE PENALIDADE – MULTA e SUSPENSÃO - Pela 
inexecução da Ata de Registro de Preços nº113/2021 -  Processo 
Licitatório 037/2021, Pregão Eletrônico 012/2021 - decorrente da 
não entrega dos itens constantes em ordem de fornecimento 
14198, fica aplicada a empresa Distribuidora Dom Cabral Ltda  – 
CNPJ: 25.555.046/0001-06,  MULTA de 100 % (cem por cento) do 
valor do documento de empenhamento, com fulcro no artigo 87, 
inciso II da Lei 8666/93, bem como a SUSPENSÃO do direito de 
participar de licitações e de contratar com o Município de 
Coromandel pelo prazo de 02 (dois) anos. Informações 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, 25 de fevereiro de 2022. Antônio Eustáquio 
Lemes – Secretário Municipal de Finanças. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o extrato do termo aditivo a seguir: 
Extrato do 4º  Termo Aditivo ao contrato 17/2018,  referente a 
Inexigibilidade 02/2018 – Processo 024/2018. Partes: Município 
de Coromandel-MG e LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA – EPP - 
CNPJ:03.725.725/0001-35. Objeto: Contratação de empresa para 
cessão de uso de software compreendendo a implantação, 
consolidação por dentro do texto, compilação, versionamento dos 
atos oficiais de efeito externo do Município com a publicação em 
sistema de pesquisa online e acesso exclusivo a bancos de dados 
compreendidos a legislação de municípios e estados brasileiros em 
um único ambiente de pesquisa. O presente Termo Aditivo tem por 
finalidade a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 
17/2018. Nova vigência 25/02/2021  à 28/02/2023. Informações no 
e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-
1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes, 
170. Coromandel-MG, 25 de fevereiro de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL 
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A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público 
aos interessados o aviso de revogação a seguir: 
AVISO DE REVOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 
04/2022 – PROCESSO nº 06/2022. Contratação de 
empresa  para ministrar cursos de capacitação para 
docentes do Ensino Fundamental e Infantil da Rede e 
Ensino Municipal.  MOTIVO: Reavaliação da especificação 
do objeto. E-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br no site 
www.coromandel.mg.gov.br, ou pelo telefone 34-3841-
1344. Coromandel-MG, 22  de fevereiro de 2022. Patrick 
César Sucupira – Pregoeiro. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público 
para o conhecimento dos interessados a seguinte 
ratificação da INEXIGIBILIDADE, nos termos do art.25 
da lei 8.666/93 
Inexigibilidade nº: 12/2022, Processo nº: 54/2022. 
Objeto: SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, 
SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS 
DA LEI FEDERAL Nº 13.019 DE 2014, ALTERADA PELA 
LEI FEDERAL Nº 13.204 DE 2015 E DECRETO 
MUNICIPAL Nº 194 DE 15/03/2021, EM REGIME DE 
MUTUA COOPERAÇÃO, PARA CONSECUÇÃO DE 
FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, 
MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OU DE 
PROJETOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS EM 
PLANOS DE TRABALHO INSERIDOS EM TERMO DE 
FOMENTO, OBJETIVANDO A TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS FINANCEIROS AO CONSEP - CONSELHO 
COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE 
COROMANDEL, ATRAVÉS DA GESTÃO DO GABINETE 
DO PREFEITO NO VALOR DE R$ 27.650,00 EM 
PARCELAS UNICA, VISANDO CUSTEAR A AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA, 
ALEM DE SUPRIMENTOS VISANDO O 
APERFEICOAMENTO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL DA 
POLICIA CIVIL, BEM COMO PROMOVER PEQUENOS 
REPAROS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA UNIDADE, 
CONFORME PLANO DE TRABALHO, em favor do 
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE 
COROMANDEL - CNPJ 03.170.267/0001-15. Valor: R$ 
27.650,00. 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, 25 de fevereiro de 
2022. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público 
para o conhecimento dos interessados os extratos dos 
contratos a seguir: 
 
Inexigibilidade nº: 12/2022, Processo nº: 54/2022. 
Objeto: SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, 
SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS 
DA LEI FEDERAL Nº 13.019 DE 2014, ALTERADA PELA 
LEI FEDERAL Nº 13.204 DE 2015 E DECRETO 
MUNICIPAL Nº 194 DE 15/03/2021, EM REGIME DE 
MUTUA COOPERAÇÃO, PARA CONSECUÇÃO DE 
FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, 
MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OU DE 
PROJETOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS EM 
PLANOS DE TRABALHO INSERIDOS EM TERMO DE 
FOMENTO, OBJETIVANDO A TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS FINANCEIROS AO CONSEP - CONSELHO 
COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE 
COROMANDEL, ATRAVÉS DA GESTÃO DO GABINETE 
DO PREFEITO NO VALOR DE R$ 27.650,00 EM 
PARCELAS UNICA, VISANDO CUSTEAR A AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA, 
ALEM DE SUPRIMENTOS VISANDO O 
APERFEICOAMENTO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL DA 
POLICIA CIVIL, BEM COMO PROMOVER PEQUENOS 
REPAROS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DA UNIDADE, 
CONFORME PLANO DE TRABALHO, referente ao 
Contrato nº 435/2022 – Termo de Fomento nº 12/2022. 
Partes: Prefeitura Municipal de Coromandel e  CONSELHO 
COMUNITARIO DE SEGURANCA DE COROMANDEL - 
CNPJ 03.170.267/0001-15. Valor: R$ 27.650,00. Vigência: 
25/02/2022 a 25/08/2022. 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, 25 de fevereiro de 2022. Nilda 
Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 
Pregão Presencial nº: 02/2022, Processo nº: 02/2022. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUCAO DA COBERTURA DO ESPACO DA 
FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG, 
ATRAVES DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 
202027560011 E PROPRIO, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA, referente ao Contrato nº 436/2022. Partes: 
Prefeitura Municipal de Coromandel e ARNALDINO 
ALBERTO NUNES OLIVEIRA – ME – CNPJ: 
10.601.335/0001-19. Valor: R$ R$95.950,00. Vigência: 
23/02/2022 a 30/06/2022. 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, 23 de fevereiro de 2022. Nilda 
Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 
Pregão Presencial nº: 03/2022-SRP, Processo nº: 
03/2022. Objeto: contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de concreto usinado bombeável e 
lançamento com uso de bomba de concreto em estruturas, 
referente ao Contrato nº 003/2022-01. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e CCA CONCRETOS LTDA – 
EPP - CNPJ: 44.421.207/0001-05. Valor: R$ 159.000,00. 
Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. 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, 24 de fevereiro de 2022. Nilda 
Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público 
para o conhecimento dos interessados o aviso de 
licitação a seguir: 
 
CREDENCIAMENTO nº 01/2022. Será realizado no dia 25 
de março de 2022 às 09:00 hs o Processo de n° 10/2022, 
cujo objeto é seleção e o credenciamento de pessoa 
jurídica para a prestação de serviços médicos, serviços de 
enfermagem, realização de exames e outros, para atender 
a Secretaria Municipal de Saúde de Coromandel - MG. E-
mail licitacao@coromandel.mg.gov.br no site 
www.coromandel.mg.gov.br. Fone 34-3841-1344. 
Coromandel-MG, 24 de fevereiro de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
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