
 

Chefia de Gabinete/ASCOM 

 

Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93, solicitamos de 

Vossa Senhoria providenciar a publicação da matéria abaixo, no jornal responsável pelas publicações 

oficiais do Governo, pelo que e desde já muito agradecemos. 

                                                                     

                                                                                             Conselheiro Lafaiete, 04 de Março de 2020. 

 

67/2020 – Retificação extrato 66/2020, onde se lê: “Contrato de Prestação de Serviços nº 24/2020 – 

Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - Contratada: Inês de Medeiros Alvim. - Objeto: 

Constitui objeto do presente contrato o cumprimento de liminar judicial em favor de Celso Giovani 

Domingos, para realização do procedimento de Artroplastia Total de Conversão do Quadril, referente ao 

processo judicial 5004518-80.2019.8.13.0183. -  Data de Assinatura: 21/02/2020  – Prazo: 180 dias - 

Valor: R$ 25.900,00 - Amparo Legal: artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 - Procedimento 

Licitatório 002/2020 – Dispensa 002/2020.” Lê-se: Contrato de Prestação de Serviços nº 24/2020 – 

Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - Contratada: Fundação Benjamin Guimarães – Hospital 

da Baleia. - Objeto: Constitui objeto do presente contrato o cumprimento de liminar judicial em favor de 

Celso Giovani Domingos, para realização do procedimento de Artroplastia Total de Conversão do 

Quadril, referente ao processo judicial 5004518-80.2019.8.13.0183. -  Data de Assinatura: 21/02/2020  – 

Prazo: 180 dias - Valor: R$ 25.900,00 - Amparo Legal: artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 - 

Procedimento Licitatório 002/2020 – Dispensa 002/2020. 

 

68/2020 – 1º termo aditivo contrato nº 29/2019 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratada: Distribuidora Irmãos Santana Ltda. – EPP. - Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto 

a prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento nº 29/2019 cujo objeto é a aquisição 

parcelada de material de limpeza e higiene pessoal para atender as demandas e necessidades das 

secretarias municipais, neste Município. -  Data de Assinatura: 21/02/2020  – Prazo: 12 meses - Amparo 

Legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, ambos 

da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 059/2017 – Pregão 035/2017 - Registro de Preço 027/2017. 

 

69/2020 – 1º termo aditivo contrato nº 30/2019 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratada: Exata Indústria e Comércio Ltda. - Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a 

prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento nº 30/2019 cujo objeto é a aquisição 

parcelada de material de limpeza e higiene pessoal para atender as demandas e necessidades das 

secretarias municipais, neste Município. -  Data de Assinatura: 21/02/2020  – Prazo: 12 meses - Amparo 

Legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, ambos 

da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 059/2017 – Pregão 35/2017 - Registro de Preço 027/2017. 

70/2020 - 1º termo aditivo contrato nº 34/2019 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratada: Ideal Química Indústria de Detergentes Ltda.- Objeto: O presente termo aditivo tem por 

objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento nº 34/2019 cujo objeto é a 

aquisição parcelada de material de limpeza e higiene pessoal para atender as demandas e necessidades das 

secretarias municipais, neste município. -  Data de Assinatura: 21/02/2020  – Prazo: 12 meses - Amparo 

Legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, ambos 

da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 059/2017 – Pregão 035/2017 - Registro de Preço 027/2017. 

71/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 38/2019 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete - Contratado: Dental Open – Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. - EPP. - 

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 

fornecimento nº 38/2019 cujo objeto é a aquisição parcelada de material de limpeza e higiene pessoal para 

atender as demandas e necessidades das secretarias municipais, neste município.  -  Data de Assinatura: 

21/02/2020  – Prazo: 12 meses - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, 

nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, ambos da Lei nº. 8.666/93 – Processo Licitatório 059/2017 – Pregão 

035/2017 - Registro de Preço 027/2017. 

 



72/2020 - Contrato de Fornecimento nº 26/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratado: Supermercado Vidigal Ltda - ME. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição 

de materiais de consumos diversos para atender a Secretaria Municipal de Educação, deste município, 

conforme especificações contidas neste Termo de Referência - Anexo I com a utilização dos recursos 

oriundos do Programa de apoio financeiro Suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação 

infantil.-  Data de Assinatura: 27/02/2020  – Prazo: 12 meses - Valor: R$28.250,00 - Amparo Legal no 

inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei n° 8.666/93, em especial seu art. 

24, inciso IV - Processo Licitatório 092/2019 – Pregão 042/2019. 

73/2020 – 2° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 108/2019 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete - Contratado: Supermercado Vidigal LTDA – ME. - Objeto: O presente termo 

aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato que tem por objeto a aquisição de 

gêneros alimentícios com entrega parcelada para atender as demandas das escolas e creches da rede 

municipal de ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, neste Município. -  Data 

de Assinatura: 27/02/2020  – Prazo: 90 dias - Amparo Legal nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 

8.666/93 - Processo Licitatório 033/2017 – Pregão 020/2017 - Registro de Preço 016/2017. 

  

74/2020 – 3° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 118/2018 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete - Contratado: Supermercado Vidigal LTDA - ME - Objeto: O presente termo 

aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato que tem por objeto a aquisição de 

gêneros alimentícios com entrega parcelada para atender as demandas das escolas e creches da rede 

municipal de ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, neste Município.  -  Data 

de Assinatura: 27/02/2020  – Prazo: 90 dias - Amparo Legal nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 

8.666/93 - Processo Licitatório 033/2017 – Pregão 020/2017 - Registro de Preço 016/2017. 

 

75/2020 – 7° Termo Aditivo do Contrato de Locação nº 23/2011 – Locatário: Município de Conselheiro 

Lafaiete - Locador: Geraldo de Assis Campos - Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a 

renovação de prazo do contrato de imóvel, utilizado para o funcionamento da Escola Municipal “Paraíso 

da Criança” na rua Argeu José Ferreira, nº. 10, Bairro Amaro Ribeiro. -  Data de Assinatura: 28/02/2020  

– Prazo: 12 meses - Valor Mensal: R$ 820,00  - Amparo Legal na Lei nº. 8.245/91 e, subsidiariamente, 

inciso X do artigo 24 c/c o artigo 65 e seguintes e artigo 57, todos da Lei Federal 8.666/93 - Dispensa 

02/2011. 

 

76/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 35/2019 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete - Contratado: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis  Ltda. - Objeto: O 

presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento nº 

35/2019 cujo objeto é a aquisição parcelada de material de limpeza e higiene pessoal para atender as 

demandas e necessidades das secretarias municipais, neste município.  -  Data de Assinatura: 28/02/2020  

– Prazo: 12 meses – Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos do 

art. 65 c/c art. 57, § 1º, ambos da Lei nº. 8.666/93 -  Processo Licitatório 059/2017 – Pregão 035/2017 - 

Registro de Preço 027/2017. 

 

77/2020 – Ata de Registro de Preços nº 18/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete -  

Contratado: Industrial Ferragem Ltda-ME. - Objeto: A presente Ata tem por objeto o Registro de preços 

para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s para atender a demanda 

das Secretarias do Município de Conselheiro Lafaiete, conforme especificações relacionadas no item 18 

do edital. -  Data de Assinatura: 28/02/2020  – Prazo: 12 meses - Valor: R$7.145,25- Amparo Legal no 

inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei 10.520/02, subsidiariamente a Lei 

n° 8.666/93, em especial seu art. 15, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007, Decreto Municipal nº. 

366/2008, Lei Complementar nº 123/2006 e pelas demais normas e condições estabelecidas no edital de 

convocação e em face à classificação das propostas apresentadas no pregão supramencionado - Processo 

Licitatório 108/2019 – Pregão 049/2019 - Registro de Preço 038/2019. 

 

78/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 36/2019 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete - Contratado: Organizações Ouro Clean Ltda. - Objeto: O presente termo aditivo 

tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento nº 36/2019 cujo objeto é a 

aquisição parcelada de material de limpeza e higiene pessoal para atender as demandas e necessidades das 

secretarias municipais, neste município.  -  Data de Assinatura: 28/02/2020  – Prazo: 12 meses - Amparo 

Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, 

ambos da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 059/2017 – Pregão 035/2017 - Registro de Preço 

027/2017. 



 

79/2020 - Contrato de Fornecimento nº 28/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete -  

Contratado: Organizações Ouroclean Ltda-ME. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

contratação de empresas para aquisição de materiais de consumos diversos para atender a Secretaria 

Municipal de Educação, com a utilização dos recursos oriundos do Programa de Apoio Financeiro 

Suplementar à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Infantil, conforme especificações 

relacionadas no item 18 e Anexo I deste Edital. -  Data de Assinatura: 03/02/2020  – Prazo: 12 meses - 

Valor: R$108.340,00 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos 

termos da Lei 10.520/02, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, em especial seu art. 54 seguintes, bem como 

o Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão) - Processo Licitatório 092/2019  Pregão 042/2019. 

 

  


