
 

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, 27 de Maio de 2020. 

189/2020 – Ratificação da publicação do 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços  nº 

053/2019 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Luciano Fernandes Rodrigues 

Transporte ME. - Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação de saldo e do prazo do 

contrato, para eventual e futura contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas especializadas na prestação 

de serviços de transporte escolar para atender alunos da Rede Pública de Ensino, conforme solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação do Município de Conselheiro Lafaiete/MG. - Data de Assinatura: 

05/05/2020  – Prazo: 12 meses – Valor:R$ 66.528,00 - 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 C/C art. 65, inciso II, alínea 

‘d’ e §8º - Processo Licitatório 127/2018 - Pregão 056/2018 – Registro de Preço 039/2018. 

190/2020 – Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: Ultra Energia Ltda. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de expansão, modificação e eficientização de rede de 

iluminação pública, com fornecimento de material, de acordo com especificações, quantitativos e 

condições contidas nos Anexos I e II, integrantes do Edital de Licitação.  - Data de Assinatura: 

21/05/2020  – Prazo: 210 dias  – Valor: R$ 1.611.502,59 - Amparo Legal no  inciso  II do  artigo  90 da  

Lei  Orgânica do  Município, nos termo do artigo 22, §1º c/c com artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93 - 

Processo Licitatório 126/2019, Concorrência Pública nº 008/2019. 

191/2020 – Contrato de Prestação de Serviços nº 68/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: Martino Eletricidade Eireli - EPP. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de expansão, modificação e eficientização 

de rede de iluminação pública, com fornecimento de material, de acordo com especificações, 

quantitativos e condições contidas nos Anexos I e II, integrantes do Edital de Licitação. - Data de 

Assinatura: 21/05/2020  – Prazo:  210 dias.  – Valor: R$ 1.322.462,00 - Amparo Legal no  inciso  II do  

artigo  90 da  Lei  Orgânica do  Município, nos termo do artigo 22, §1º c/c com artigo 54 e seguintes da 

Lei 8.666/93 - Processo Licitatório 126/2019, Concorrência Pública nº 008/2019. 

192/2020 – Contrato de Fornecimento nº 69/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

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

do saldo remanescente da Ata de Registro de Preço 35/2019, cujo objeto trata-se do registro de preço para 

futuras e eventuais aquisições de produtos para produção do leite de soja, conforme solicitação da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, neste Município, conforme mencionado no item 18 do 

Edital.- Data de Assinatura: 22/05/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$35.000,00 - 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 031/2019 – Pregão 017/2019 – Registro de Preços 012/2019. 

 

 

 

 



193/2020 – Ata de Registro de Preços nº 27/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Supermercado Vidigal Ltda-ME - Objeto: A presente Ata 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: 22/05/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 1.168.965,00 - 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 134/2019 – Pregão 060/2019 - Registro de Preço 045/2019 . 

194/2020 – Contrato de Prestação de Serviços nº 70/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: IGAR - Comércio e Serviços Ltda. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços, não continuados, de 

montagem/instalação de rede de gás medicinal (ar comprimido), com fornecimento e instalação de 

material, para atender ao Hospital de Campanha Municipal em virtude da COVID-19. - Data de 

Assinatura: 25/05/2020  – Prazo: 60 dias – Valor: R$ 26.900,00 - 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 052/2020, Dispensa 022/2020. 

195/2020 – 2° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 139/2018 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Projeta Consultoria e Serviços Ltda. - Objeto: O presente Termo 

Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº. 139/2018, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Projetos Executivos 

para conclusão da obra da Creche modelo tipo B padrão FNDE, localizada na Rua Maria Nogueira de 

Miranda no Bairro Bela Vista, no município de Conselheiro Lafaiete/MG. - Data de Assinatura: 

25/05/2020  – Prazo: 180 dias – Amparo Legal no art. 65 c/c art. 57, § 1º, da Lei nº. 8.666/93 - Processo 

Licitatório 075/2018  – Tomada de Preços 003/2018. 

196/2020 – 2° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 130/2018 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Air Liquide Brasil Ltda. - Objeto: O presente termo aditivo tem por 

objeto a ampliação de quantitativo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para prestação de 

serviço, eventual e futura, de locação de concentradores de oxigênio medicinal, para atender o serviço de 

oxigenoterapia, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, neste Município. - Data de 

Assinatura: 25/05/2020  – Valor: R$23.033,40 - 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 

104/2017 – Pregão 057/2017 – Registro de Preço 044/2017. 

197/2020 – Contrato de Fornecimento nº 71/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado:FTA EMBALAGENS LTDA. – ME. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição 

de material de limpeza, descartáveis e termômetro digital, em regime de urgência, devido ao surto do 

Coronavírus (COVID-19), para atendimento da demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde 

do Município de Conselheiro Lafaiete, conforme repasse realizado no processo. - Data de Assinatura: 

26/05/2020  – Prazo: 180 dias  – Valor: R$ 48.500,00 - 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 040/2020 – Dispensa 015/2020. 

 

 

 

 



198/2020 – 2° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços  nº 90/2019 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Click Digital Serviços Ltda -ME. - Objeto: O presente termo 

aditivo tem por objeto a renovação do contrato com prorrogação do prazo de vigência em 12 meses do 

contrato de prestação de serviços que tem por objeto  o registro de preços para futura e eventual 

contratação de empresa para prestação de serviços de plotagem de adesivos em material vinílico a ser 

utilizado para confecção de placas regulamentares, informativas e de advertência, conforme Artigos 24 e 

90 do Código de Trânsito Brasileiro, para o Município de Conselheiro Lafaiete, conforme especificações 

relacionadas no item 18 do edital. - Data de Assinatura: 26/05/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 

61.050,00 - 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 o artigo 57, inciso II - Processo Licitatório 

048/2019 – Pregão  025/2019 – Registro de Preço 019/2019. 

199/2020 – Contrato de Prestação de Serviços nº 72/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: Construtora Corte Ltda. - Objeto: O presente contrato tem por objeto, a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para construção, 

fabricação e montagem de pontes mistas rodoviárias nas Ruas Josefina Martins e Neuza de Matos, no 

Município de Conselheiro Lafaiete, conforme convênio nº 15.0073, de 13 de janeiro de 2015, e respectivo 

termos aditivos, celebrados entre o Município e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA/MG, de acordo com especificações, quantitativos e condições contidos nos Anexos I e II, 

integrantes deste Edital. - Data de Assinatura: 27/05/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 1.798.123,46 - 

Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo 22 §1º c/c 

com artigo 54 e seguintes, ambos da Lei 8.666/93 - Processo Licitatório 084/2019, Concorrência Pública 

nº 005/2019. 

200/2020 – 2° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços  nº 72/2018 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Quark Engenharia Eireli.- Objeto: O presente termo aditivo tem 

por objeto a renovação do contrato, com prorrogação do prazo de vigência e renovação do saldo 

contratual, bem como aplicação de reajuste de preços, do contrato que tem por objeto a prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva e operação das instalações do sistema de iluminação 

pública do Município de Conselheiro Lafaiete, englobando perímetro urbano, zona rural e distritos, com 

fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme descrito no Termo de Referência, além 

dos serviços de teleatendimento; disponibilização de banco de dados, contendo todas as informações 

sobre o histórico de manutenção do sistema de iluminação pública do Município; gerenciamento da 

manutenção através de software de gestão de manutenção, bem como disponibilização dos serviços de 

Call Center, Software de Gestão e gerenciamento de todo Georreferenciamento até então realizado.- Data 

de Assinatura: 27/05/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 589.940,04 - Amparo Legal no inciso II do 

artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, com fulcro no art. 

54 e seguintes da Lei nº. 8.666/93, em especial o artigo 57, inciso II - Processo Licitatório 035/2018 – 

Pregão 015/2018. 

201/2020 – Ata de Registro de Preços nº 28/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. - Objeto: A presente Ata tem por objeto o Registro de 

Preços para futura e eventual aquisição de emulsão asfáltica e asfalto diluído e cimento asfáltico de 

petróleo – CAP 50/70 para uso em pavimentação e manutenção de vias públicas no Município de 

Conselheiro Lafaiete, conforme especificações relacionadas no item 18 do edital. - Data de Assinatura: 

27/05/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$484.000,00 - 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 073/2019 – 

Pregão 034/2019 - Registro de Preço 027/2019. 

 

 



202/2020 – Contrato de Fornecimento nº 73/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Letícia Mendonça Alves Plastipel Embalagens Eireli - ME - Objeto: O presente contrato tem 

por objeto a aquisição de material de limpeza, descartáveis e termômetro digital, em regime de urgência, 

devido ao surto do Coronavírus (COVID-19), para atendimento da demanda das unidades da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Conselheiro Lafaiete. - Data de Assinatura: 27/05/2020  – Prazo: 

180 dias – Valor: R$ 3.700,00 - 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 040/2020 – Dispensa 015/2020. 

203/2020 – Contrato de Prestação de Serviços nº 74/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: MMF Projetos de Engenharia e Arquitetura LTDA - Objeto: O presente contrato 

tem por objeto a contratação de empresa ara elaboração de projetos arquitetônico e complementares nos 

níveis básico e executivo, para construção da trincheira de acesso pelo bairro Santa Matilde, próximo à 

unidade de Corpo de Bombeiros aos bairros Paulo VI e toda região do Amaro Ribeiro, no município de 

Conselheiro Lafaiete, de acordo com as especificações e condições constantes em Termo de Referência. - 

Data de Assinatura: 27/05/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 206.160,00 - Amparo Legal no inciso II 

do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo 22, § 2º, c/c com artigo 54 e seguintes, 

ambos da Lei 8.666/93 - Processo Licitatório 109/2019 – Tomada de Preço 005/2019. 

 


