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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO 11/2020. Será realizado no  dia 20 de Julho de 
2020 às 14:00 hs o Processo Licitatório de n° 096/2020, na Modalidade de 
Pregão Eletrônico de n° 11/2020, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto 
é a aquisição de medicamentos para atender mandado judicial, conforme 
especificações do termo de referência. Editais e inf. no e-mail licitacao@
coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.
com.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à 
Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 06 de Julho de 2020. Nilda 
Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 12/2020 - SRP. Será realizado no  dia 14 de Julho de 2020 às 14:00 
hs o Processo Licitatório de n° 097/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 
12/2020-SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de medica-
mentos em caráter de emergência para atender a Secretaria Municipal de Saúde nas 
ações relacionadas a prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 
saúde pública, a fim de evitar a disseminação da pandemia de importância interna-
cional decorrente do CORONAVÍRUS-COVID-19, conforme Art. 4° da Lei Federal n° 
13.979 de 06/02/2020, Art. 3° do Decreto Estadual NE n° 113 DE 12/03/2020, Decreto 
Municipal n° 058 de 19/03/2020, Medida Provisória n° 926 de 20 de Março de 2020, 
Art. 4°-G e Protocolo Municipal de Tratamento Precoce( com foco na fase 01). Editais 
e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e 
www.licitanet.com.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal 
à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 06 de Julho de 2020. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 - SRP. Será realizado no  dia 21 de Julho 
de 2020 às 9:00 hs o Processo Licitatório de n° 098/2020, na Modalidade de 
Pregão Eletrônico de n° 13/2020-SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto 
é a aquisição de materiais médico hospitalares para a Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura de Coromandel-MG, conforme especificações do termo de 
referência. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.
coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na 
sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 06 
de Julho de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 14/2020. Será realizado no  dia 15 de Julho de 2020 às 9:00 hs o Pro-
cesso Licitatório de n° 099/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 14/2020, 
do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de proteção 
individual em caráter de emergência em saúde pública, para atender a UPA- Unidade 
de Pronto Atendimento Municipal Dr. Sebastião Machado, para custeio das ações de 
saúde relacionadas à prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 
saúde pública, a fim de evitar a disseminação da pandemia de importância interna-
cional decorrente do CORONAVÍRUS-COVID-19, conforme Art. 4° da Lei Federal n° 
13.979 de 06/02/2020, Art. 3° do Decreto Estadual NE n° 113 DE 12/03/2020, Decreto 
Municipal n° 058 de 19/03/2020 e Medida Provisória n° 926 de 20 de Março de 2020, 
Art. 4°-G. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coro-
mandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da 
prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 22 de Junho de 
2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 15/2020 - SRP. Será realizado no  dia 22 de Julho de 2020 às 9:00 
hs o Processo Licitatório de n° 100/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 
15/2020-SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de medicamen-
tos para atender a Farmácia de Todos, relacionadas na Remume- relação de medica-
mentos especiais, para atender os usuários do SUS- Sistema Único de Saúde, da Sec-
retaria Municipal de Saúde, conforme especificações do termo de referência. Editais 
e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e 
www.licitanet.com.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal 
à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 06 de Julho de 2020. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO.  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020. Será realizado no  dia 07 de Agosto de 2020 
às 9:00 hs o Processo Licitatório de n° 101/2020, na Modalidade de Concorrência 
Pública de n° 01/2020, do Tipo Maior Oferta, cujo objeto é a doação com encargos 
de bens imóveis públicos, de propriedade do município, para fomento da atividade 
econômica, em conformidade com a Lei Complementar n° 154 de 17 de Novembro de 
2017 e Lei Complementar n° 162 de 18 de Setembro de 2018, nos termos constantes 
do instrumento convocatório e seus anexos. Editais e inf. no e-mail licitacao@coro-
mandel.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 
Julho de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Presidente da CPL.
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O corpo social é constituído de partes. 
Aglomeração comum de problemas centra-
lizados numa facção. Desarticulada à socie-
dade brasileira aparenta estar condenado 
ao suicídio partidário. Existe uma descom-
pressão entre os problemas da sociedade 
e sua falta de representatividade. Gerando 
com isto a intocabilidade dos obstáculos que 
impede o avanço democrático.

Autenticidade na representatividade é 
premissa fundamental que falta aos parti-
dos. A camuflagem ideológica é o nosso 
grande mal. O barroco político traz como 
consequência a estagnação dos problemas 
brasileiros. As ambiguidades dos deputados 
formam um mosaico estático. Tutelar as 
classes órfãs é um ato de razão e necessi-
dade. O profissionalismo dos representan-
tes do povo obriga a tornar-se fisiológico. A 
desconexidade entre os partidos e o povo 
descaracteriza a estrutura partidária. Não 
existe rigidez nas pretensões classistas. Há 
um afrouxamento em busca de soluções 
evasivas. Flexibilidades excessivas fazem 
os problemas permanecerem estáticos. Fal-
ta infraestrutura partidária. Por isto sugiro o 
tripartidarismo, um conservador querendo 
conservar os girassóis do capitalismo como 
a exaustão da produção e consequente-
mente a criação de empregos, outro refor-
mista querendo mudanças profundas, mas 

mantendo a espinha dorsal do capitalismo e 
um terceiro romântico, fantasmagórico como 
PCB. Na adolescência acreditava nesta fic-
ção doutrinária, hoje, totalmente descrente, 
acho apenas válido como facção dentro do 
sistema democrático desde que aceite dis-
putar o poder pelo voto. 

Neste panorama estaria todo universo 
democrático. Três facetas divergentes con-
sistentes que sintetizam todo o pensamento 
político. Dentro deste universo e da disputa 
democrática criaríamos uma sociedade po-
sitivista direcionada homogeneamente num 
sentido liberal focado hegemonicamente em 
substrato legitimado pelo povo.

O pluralismo restrito a três caminhos for-
talece as ideologias, além de favorecer sua 
inserção no pragmatismo do poder, impedin-
do o ressurgimento do fisiologismo partidário 
e criação de pseudo líderes desnecessaria-
mente. Neutraliza o caos de coligações e 
sistematiza o quadro eleitoral mantendo as 
alternativas do poder e toda representativi-
dade da sociedade.

O individualismo ideológico e o perso-
nalismo carismático destroem a estrutura 
partidária brasileira. Geralmente nasce um 
líder e atrás do líder um partido. Sem con-
sistência, sem programa é até sem horizon-
te. As lógicas fisiológicas destroem a lógica 
ideológica. Os deputados são homens de 

conveniências e não seguidores de linhas 
doutrinaria partidária. O pluralismo partidário 
amplo derivado uma pseudo democracia re-
presentativa acarreta anarquismo funcional.

Desprotegida a sociedade brasileira torna 
céptica e consequentemente despolitizada. 
O Brasil é um vazio partidário. A ótica pelo 
que se veem os problemas é inteiramente 
personalista. Uma visão rígida das facções 
tão necessária se perde no aglomerado tão 
flexível do ecletismo unitário.

Discrepância partidária nos limites tra-
çados traz infinidades de soluções. Ao caso 
que divergência partidária na pluralidade 
neutraliza soluções pragmáticas. Discus-
sões prolongadas com forças de argumen-
tações simétricas são soluções reprimidas. 
As ações são as maiores argumentações.

Partidos equidistantes, equipotentes é a 
solução para o Brasil. Restringir o universo 
partidário é estender soluções pragmáticas. 
Não queremos unidades ideológicas e sim 
confronto entre forças iguais. O país dire-
cionado em três direções é mais fácil achar 
uma alternativa certeira de convivência sau-
dável com a oposição próxima e atenta.

O tripartidarismo não é uma solução 
messiânica, mas uma solução inteligente 
que pode transformar as argumentações em 
ações e aprimorar o regime democrático.
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