
 

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, 13 de Maio de 2020. 

166/2020 – 4° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 46/2017 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: M.F. Eventos Ltda. - ME – Objeto: O presente termo aditivo tem 

por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços, bem com a prorrogação de prazo de vigência 

por mais 12 meses e saldo contratual, para fornecimento de serviço de locação de banheiros químicos 

para atender as demandas das Secretarias Municipais, neste Município.  - Data de Assinatura: 04/05/2020  

– Prazo: 12 meses  - Valor: R$ 153.840.00 - 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 033/2016 - Pregão 

026/2016 - Registro de Preço 011/2016. 

 167/2020 – Contrato de Fornecimento nº 53/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Magalhães Indústria e Comércio 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: 08/05/2020  – Prazo: 12 meses – 

Valor: R$3.058,20  - 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. 

168/2020 – Contrato de Fornecimento nº 54/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Lagos Química Ltda.  – Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de produtos e 

insumos de saúde diversos, em regime de urgência, devido ao surto do Coronavírus (COVID-19), para 

atendimentos das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital de Campanha, e setores 

diversos da Prefeitura Municipal com atendimento ao público, conforme Decreto Municipal nº. 574 de 

16/03/2020. - Data de Assinatura: 08/05/2020  – Prazo: 180 dias  – Valor: R$48.264,50 - Amparo Legal 

no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei Federal nº. 13.979/2020, e embasados no 

art. 3º do Decreto Municipal nº. 574/2020 - no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e art. 4º da 

Lei Federal nº. 13.979/2020, e embasados no art. 3º do Decreto Municipal nº. 574/2020 - Processo 

Licitatório 049/2020 – Dispensa 020/2020. 

169/2020 – Contrato de Fornecimento nº 56/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: JGM Produtos de Higiene e Limpeza - EPP. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

aquisição de produtos e insumos de saúde diversos, em regime de urgência, devido ao surto do 

Coronavírus (COVID-19), para atendimentos das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital 

de Campanha, e setores diversos da Prefeitura Municipal com atendimento ao público, conforme Decreto 

Municipal nº. 574 de 16/03/2020.. - Data de Assinatura: 11/05/2020  – Prazo: 180 dias  – Valor: 

R$2.082,00 - Amparo Legal no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei Federal nº. 

13.979/2020, e embasados no art. 3º do Decreto Municipal nº. 574/2020 - Processo Licitatório 049/2020 – 

Dispensa 020/2020. 

 

 

 

 



170/2020 – Contrato de Fornecimento nº 57/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: GATECH – Indústria e Comércio de Equipamentos EIRELI. – Objeto: O presente contrato 

tem por objeto a aquisição de produtos e insumos de saúde diversos, em regime de urgência, devido ao 

surto do Coronavírus (COVID-19), para atendimentos das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, do 

Hospital de Campanha, e setores diversos da Prefeitura Municipal com atendimento ao público, conforme 

Decreto Municipal nº. 574 de 16/03/2020. - Data de Assinatura: 12/05/2020  – Prazo: 180 dias  – Valor: 

R$1.740,00 - Amparo Legal no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei Federal nº. 

13.979/2020, e embasados no art. 3º do Decreto Municipal nº. 574/2020 - Processo Licitatório 049/2020 – 

Dispensa 020/2020. 

171/2020 – Contrato de Fornecimento nº 58/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Viação Sandra Ltda. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a estimativa de aquisição 

de 2.000 passagens rodoviárias com o destino Conselheiro Lafaiete x Belo Horizonte, para atender 

pessoas com vulnerabilidade social e migrantes, de acordo com o art. 11 da Lei Municipal nº. 5.153/2009. 

- Data de Assinatura: 12/05/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 72.700,00 - Amparo Legal no inciso II 

do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do art. 25, inciso I da Lei n° 8.666/93 - 

Procedimento de Inexigibilidade 003/2020 - Processo Licitatório 018/2020. 

172/2020 – Contrato de Prestação de Serviços nº 59/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia. – Objeto: Constitui objeto do 

presente contrato o cumprimento de liminar judicial em favor de José Luiz Vieira, para realização do 

procedimento de Artroplastia Total do Quadril Não Cimentada / Híbrida, referente ao processo judicial 

5006705-61.2019.8.13.0183. - Data de Assinatura: 13/05/2020  – Prazo: 180 dias  – Valor: R$ 27.850,00 

- Amparo Legal no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 - Procedimento Licitatório 006/2020 – 

Dispensa 004/2020. 

173/2020 – 2° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2019 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: H2O Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo Eireli – EPP. – Objeto: 

O presente termo aditivo tem por objeto a contratação de empresa ME, MEI ou EPP no ramo de 

arquitetura e/ou engenharia consultiva para elaboração de projetos executivo, arquitetônico e 

complementares básico e executivo para fins de restauro do Monumento “Fonte Luminosa”, no 

Município de Conselheiro Lafaiete/MG. - Data de Assinatura: 13/05/2020  – Prazo: 120 dias - Amparo 

Legal nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 056/2019 – Tomada de 

Preço nº 002/2019. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 048/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará aquisição de Token para certificado digital e-CPF – e licença para 

certificação digital e-CPF – tipo A3 – fiscais de tributos, para o período de 03 anos, para atender as 

demandas da Secretaria Municipal de Fazenda neste Município. Justificou a Secretaria Municipal que a 

compra se deu em virtude da necessidade  de aquisição do token e de certificação digital, para 

desenvolvimento das atividades de fiscalização de tributos no Município de Conselheiro Lafaiete/MG. O 

valor é previsto para modalidade de dispensa de licitação. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 049/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará visita técnica na policlínica municipal para manutenção no relógio de 

ponto, para atender as demandas da Policlínica Municipal neste Município. Justificou a Secretaria 

Municipal de Saúde que a compra se deu em virtude da necessidade de conserto do relógio de ponto, uma 

vez que o mesmo não esta fazendo a comunicação entre o relógio e o sistema, além de não existir 

licitação vigente para o exercício, com o objeto do interesse. O serviço de reparo no relógio eletrônico de 

ponto não está caracterizado como atividade rotineira ou cotidiana da Administração Municipal por ser 

necessidade específica do evento em questão. O valor é previsto para modalidade de dispensa de licitação. 

 

 


