
    

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, 17 de junho de 2020. 

223/2020 - RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO - 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. – Onde se lê – Data de Assinatura: 07/06/2020 – Leia-se : Data de assinatura: 06/04/2020. 

 

224/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Locação de Imóvel nº 096/2016 – Locatário: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Locador: José Eustáquio Isabel - Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto 

a alteração do valor mensal da locação, bem como a alteração do endereço do objeto da licitação e 

alteração da conta bancária para pagamento, de imóvel locado para funcionamento das atividades do 

Programa Saúde da Família - PSF Santa Cruz II. - Data de Assinatura: 10/06/2020 – Valor Mensal: R$ 

1.100,00 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do art. 65, 

inciso I, alínea “a” c/c art. 58, I, Lei Federal nº. 8.666/93 c/c artigo 57 e § 8º c/c artigo 65, II, "d", Lei nº. 

8.666/93 – Processo Licitatório 061/2016 - Dispensa 009/2016. 

 

225/2020 – Contrato de Fornecimento nº 82/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Cinco - Confiança Indústria e Comércio Ltda. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

aquisição emergencial de equipamentos e materiais médico-hospitalares, para atender à demanda do 

Hospital de Campanha COVID-19 que funcionará no Município de Conselheiro Lafaiete, conforme 

Decretos Municipais nº. 574, de 16/03/2020 e nº 581, de 06/04/2020. - Data de Assinatura: 10/06/2020  – 

Prazo: 180 dias  – Valor: R$17.500,00 - 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 061/2020 – Dispensa 027/2020. 

 

226/2020 – 12° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 051/2016 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado:Lafaiete Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda. 

– EPP. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato, com a prorrogação de 

prazo de vigência e recomposição do saldo para prestação de serviços de acesso à rede mundial de 

computadores (Internet) para atender as demandas de todos os setores da Administração Municipal, com 

implantação de acesso à Internet na velocidade, simétrico, incluindo todos os equipamentos necessários 

para o acesso, nos endereços indicados, conforme Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, 

que passa a fazer parte integrante do presente, derivado da Ata de Registro de Preços nº. 071/2016.  - Data 

de Assinatura: 10/06/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$145.674,00  - Amparo Legal no art. 57, inciso 

II da Lei nº. 8666/93 - Processo Licitatório 123/2015 – Pregão 078/2015. 

 

227/2020 – Contrato de Fornecimento nº 83/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Emenalli Medical Ltda. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição emergencial 

de equipamentos e materiais médico-hospitalares, para atender à demanda do Hospital de Campanha 

COVID-19 que funcionará no Município de Conselheiro Lafaiete, conforme Decretos Municipais nº. 574, 

de 16/03/2020 e nº 581, de 06/04/2020. - Data de Assinatura: 15/06/2020  – Prazo: 180 dias  – Valor: 

R$140.837,00 - 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 061/2020 – 

Dispensa 027/2020. 

 

 

 

 



228/2020 – Ata de Registro de Preço nº 31/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Cleisson V.R da Cunha Hortfruti – 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: 15/06/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 112.500,00 - 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. 15, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão), 

Decreto Municipal nº. 366/2008 (Institui o Registro de Preços) e Lei Complementar nº 123/2006 - 

Processo Licitatório 134/2019 – Pregão 060/2019 - Registro de Preço 045/2019. 

 

229/2020 – Contrato de Fornecimento nº 84/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Conceitos Comércio de Artigos de Uso Comercial Ltda. - Objeto: O presente contrato tem 

por objeto a aquisição emergencial de equipamentos e materiais médico-hospitalares, para atender à 

demanda do Hospital de Campanha COVID-19 que funcionará no Município de Conselheiro Lafaiete, 

conforme Decretos Municipais nº. 574, de 16/03/2020 e nº 581, de 06/04/2020. - Data de Assinatura: 

16/06/2020  – Prazo: 180 dias – Valor: R$17.100,00 - 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 061/2020 – Dispensa 027/2020. 

 

230/2020 – Contrato de Fornecimento nº 85/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Realpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME. - Objeto: O presente contrato tem 

por objeto a aquisição emergencial de equipamentos e materiais médico-hospitalares, para atender à 

demanda do Hospital de Campanha COVID-19 que funcionará no Município de Conselheiro Lafaiete, 

conforme Decretos Municipais nº. 574, de 16/03/2020 e nº 581, de 06/04/2020. - Data de Assinatura: 

16/06/2020  – Prazo: 180 dias  – Valor: R$6.542,66 - 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 061/2020 – Dispensa 027/2020. 

 

231/2020 – Contrato de Fornecimento nº 86/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Roma Comercial Ltda – EPP. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação do 

saldo remanescente com sua prorrogação de vigência e aplicação de reequilíbrio econômico do item 02 da 

Ata de Registro de Preços nº 36/2019, cujo objeto é o 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: 16/06/2020  – Prazo: 12 meses  – Valor: R$20.600,00 - 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 arts. 15; 57, §1º e 65, II, ‘d”, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007, Decreto 

Municipal nº. 366/2008, Lei Complementar nº 123/2006 - Processo Licitatório 031/2019 –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pregão 017/2019 - Registro de Preço 012/2019. 

 

232/2020 – Contrato de Fornecimento nº 87/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: PM & Costa Comércio Representação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. 

- Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição emergencial de equipamentos e materiais 

médico-hospitalares, para atender à demanda do Hospital de Campanha COVID-19 que funcionará no 

Município de Conselheiro Lafaiete, conforme Decretos Municipais nº. 574, de 16/03/2020 e nº 581, de 

06/04/2020. - Data de Assinatura: 16/06/2020  – Prazo: 180 dias – Valor: R$28.480,00 - 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 061/2020 – Dispensa 027/2020. 

 

233/2020 - 6° Termo Aditivo do Contrato de Locação nº 180/2011 – Locatário: Município de Conselheiro 

Lafaiete Locador: Maria da Consolação Siqueira Lima – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto 

a renovação do prazo e saldo contratual, bem como a aplicação de reajuste legal de correção do valor do 

aluguel para a locação de imóvel situado na Rua Amélia Friche, nº 80, Bairro Alvorada, para 

funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educação, conforme documento de partilha em anexo. - 

Data de Assinatura: 17/06/2020  – Prazo: 24 meses  – Valor: R$ 48.586,80  - Amparo Legal no no inciso 

X do artigo 24 combinado com o artigo 54 e seguintes, ambos da Lei Federal 8666/93, e, 

subsidiariamente, a Lei nº. 8.245/91  -  Processo Licitatório 085/2011 - Dispensa 013/2011. 

 

 

 



EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 60/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará modificação da rede com remoção de 124m da rede de média tensão 

convencional  trifásica, remoção de 03 (três) postes equipados, extensão de 126m de rede de média tensão 

convencional trifásico na rua Geraldo Marques, Bairro Carijós, neste Município. Justificou a Secretaria 

Municipal que a contratação dos serviços da concessionária CEMIG se faz necessária devido a 

necessidade de remoção dos postes em caráter emergencial, identificada com início das obras da ponte 

mista sobre o rio Bananeiras, uma vez que os postes estão localizados numa posição muito próxima do 

talude existente, sendo que um deles já apresenta inclinação (quase queda) e outro está localizado no meio 

da rua, próximo ao número 38 da Rua Geraldo Marques. Frente ao grau de risco da atividade de remoção 

de poste que está caracterizada como de interesse público, tendo sido aberto um chamado na agência 

virtual da CEMIG para encaminhamento da solicitação de remoção do poste, conforme documentação 

juntada ao processo. O valor é previsto para modalidade de dispensa de licitação. 

 


