
 

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, 08 de Abril de 2020. 

122/2020 - Contrato de Prestação de Serviços nº  40/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete - Contratado: Cooperativa Mista de Consumo e Prestação de Serviço de Transporte dos 

Motoristas de Conselheiro Lafaiete e Locadora Ltda – Cooperlafer. inscrito no CNPJ sob o nº. 

04.016.940/0001-20 – Objeto: O presente contrato tem por objeto o a contratação de empresa para 

prestação de serviço de locação de veículos, com motoristas, para aos profissionais de saúde que se 

deslocarão até residências para administração da vacina contra o vírus influenza aos idosos e acamados de 

acordo com cronograma do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. -  

Data de Assinatura: 31/03/2020  – Prazo: 30 dias - Valor: R$ 96.000,00 - Amparo Legal no inciso II do 

artigo 90 da Lei Orgânica do Município, artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como 

fundamentados na Lei Federal 13.979/2020 e Decreto Municipal nº. 574 de 16/03/2020 - Processo 

Licitatório 037/2020 – Dispensa nº 012/2020. 

 

123/2020 – Ata de Registro de Preços nº 21/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratado: Miriam Maria Silva Barcante – ME. – Objeto: A presente ata tem por objeto o registro de 

preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório visando suprir as necessidades das 

Secretarias Municipais de Administração, Fazenda e Desenvolvimento Social do Município de 

Conselheiro Lafaiete. -  Data de Assinatura: 02/04/2020  – Prazo: 12 meses - Valor: R$ 3.375,00 - 

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 012/2020 – Pregão 003/2020 - Registro de Preço 007/2020. 

 

124/2020 – Ata de Registro de Preços nº 22/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratado: Lucimar Maria Wales Silva – ME. – Objeto: A presente ata tem por objeto o registro de 

preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório visando suprir as necessidades das 

Secretarias Municipais de Administração, Fazenda e Desenvolvimento Social do Município de 

Conselheiro Lafaiete.-  Data de Assinatura: 02/04/2020  – Prazo: 12 meses - Valor: R$ 7.000,00 - 

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 012/2020 – Pregão 003/2020 - Registro de Preço 007/2020. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

125/2020 - Contrato de Prestação de Serviços nº41/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete - Contratado: IGAR - Comércio e Serviços Ltda. inscrito no CNPJ sob o nº. 02.129.036/0001-03 

– Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços, não continuados, de ampliação da central de rede de gases medicinais (oxigênio e ar 

comprimido), com fornecimento e instalação de material, para atender às necessidades da Policlínica 

Municipal de Conselheiro Lafaiete, em caráter emergencial, devido à propagação do novo Coronavírus 

(COVID-19). -  Data de Assinatura: 02/04/2020  – Prazo: 40 dias - Valor: R$ 17.140,00 - Amparo Legal 

no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, fundamentado no artigo 24, inciso IV da Lei 

Federal nº. 8.666/93, bem como fundamentados no Decreto Municipal nº. 574 de 16/03/2020 e Lei 

Federal nº. 13.979/2020 - Processo Licitatório 036/2020, Dispensa 011/2020. 

 

 

 

 



126/2020 - Contrato de Fornecimento nº 42/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratado: Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda. inscrito no CNPJ sob o nº. 04.889.013/001-14 

– Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais de Álcool 70% e Álcool Gel em 

regime de urgência devido ao surto do novo Coronavírus (Covid-19), com base no menor preço por item, 

com a finalidade de atendimento à demanda das unidades da Secretaria de Saúde do Município de 

Conselheiro Lafaiete. -  Data de Assinatura: 02/04/2020  – Prazo: 180 dias  - Valor: R$6.002,54 - Amparo 

Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 

8.666/93, bem como fundamentados na Lei Federal 13.979/2020 e Decreto Municipal nº. 574 de 

16/03/2020 – Processo Licitatório 038/2020 – Dispensa 011/2020. 

127/2020 - Contrato de Fornecimento nº 43/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratado: Emenalli Medical Ltda-EPP. inscrito no CNPJ sob o nº. 13.694.036/0001-64 – Objeto: O 

presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais de Álcool 70% e Álcool Gel em regime de 

urgência devido ao surto do novo Coronavírus (Covid-19), com base no menor preço por item, com a 

finalidade de atendimento à demanda das unidades da Secretaria de Saúde do Município de Conselheiro 

Lafaiete. -  Data de Assinatura: 02/04/2020  – Prazo: 180 dias  - Valor: R$ 3.738,40 - Amparo Legal no 

inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, bem 

como fundamentados na Lei Federal 13.979/2020 e Decreto Municipal nº. 574 de 16/03/2020 - Processo 

Licitatório 038/2020 – Dispensa 013/2020. 

128/2020 – 7° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 066/2015 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete - Contratado: Localix Serviços Ambientais Ltda.  – Objeto: O presente termo 

aditivo tem por objeto a renovação excepcional do contrato, com prorrogação do prazo de vigência e 

renovação do saldo contratual, para prestação de serviços de limpeza urbana no município, distritos e 

povoados de Conselheiro Lafaiete. -  Data de Assinatura: 03/04/2020  – Prazo: 06 meses - Valor: 

R$3.683.616,32 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do 

art. 57, inciso II c/c §4º da Lei 8.666/93, em conformidade com Parecer Jurídico nº. 38/2020 - Processo 

Licitatório 012/2015 – Concorrência Pública 003/2015. 

129/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 25/2020 – Contratante: Município de 

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

tem por objeto a ampliação de quantitativo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do contrato 

cujo objeto a contratação do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº 07/2019, referente ao 

registro de preço para futuras e eventuais aquisições de kit cesta básica, para atender as demandas da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em atendimento as necessidades das pessoas que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social, previsto na Lei Municipal nº 5.153/2009, neste 

Município, conforme mencionado no item 18 deste edital.  -  Data de Assinatura: 07/04/2020  – Valor: 

R$22.828,80 - 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 o art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 

8666/93 - Processo Licitatório 120/2018 – Pregão 052/2018 - Registro de Preço 035/2018. 

 

130/2020 – 2° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 106/2018 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete - Contratado: GEB Transporte e Serviços Ltda. – Objeto: O presente termo 

aditivo tem por objeto a alteração da razão social da empresa contratada para prestação de serviços de 

transporte de escória de aciaria para utilização na recuperação e pavimentação das vias urbanas e estradas 

rurais do Município de Conselheiro Lafaiete, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Obras e Meio Ambiente. -  Data de Assinatura: 07/04/2020  – Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da 

Lei Orgânica do Município, e nos termos do art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93 - Processo Licitatório 

069/2018 – Pregão 031/2018 – Registro de Preço 020/2018. 

 

131/2020 – 7° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 183/2015 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete - Contratado: Terraplenagem São Sebastião Ltda. - ME. – Objeto: O presente 

termo aditivo tem por objeto a ampliação de quantitativo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) 

do contrato de prestação de serviços de locação de equipamentos para atendimento a demanda de 

manutenção de estradas e obras neste Município. -  Data de Assinatura: 07/04/2020 – Valor: 

R$131.425,00 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do 

art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 8666/93 - Processo Licitatório 121/2015 – Pregão 076/2015- 

Registro de Preço 52/2015. 



132/2020 - Contrato de Fornecimento nº 44/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratado: Organizações MSL Ltda. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação do saldo 

remanescente da Ata de Registro de Preços nº 20/2019, que tem por objeto o registro de preço para 

aquisição de materiais hidráulicos para atender as demandas das Secretarias pertencentes à Prefeitura 

Municipal de Conselheiro Lafaiete. -  Data de Assinatura: 07/04/2020  – Prazo: 12 meses - Valor: 

20.333,49 - 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 105/2018 – Pregão 046/2018 - Registro de Preço 

029/2018. 

 

133/2020 - Contrato de Fornecimento nº 45/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratado: ECM Comercial e Serviços Eireli-EPP. – 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: 07/04/2020  – Prazo: 12 Meses.- 

Valor: R$3.710,00 - 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. 

 

134/2020 - Contrato de Fornecimento nº 46/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratado: Bal Comercio e Serviços LTDA-ME – Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

contratação do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº 18/2019, que por sua vez, possui 

como objeto o registro de preço para aquisição de materiais hidráulicos para atender as demandas das 

Secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete. -  Data de Assinatura: 

07/04/2020  – Prazo: 90 dias - Valor: R$41.701,82 - 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 105/2018 – Pregão 046/2018 - Registro de Preço 029/2018. 

 

 


