
    

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, 25 de junho de 2020. 

234/2020 – Ata de Regitro de Preço nº 32/2020 – 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: 22/06/2020  – Prazo:12 meses – Valor: R$174.500,00  - 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. 

 

235/2020 – Contrato de Fornecimento nº 88/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

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

contratação do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº 38/2019, que tem por objeto o registro 

de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção, acabamento, acessibilidade e 

segurança, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, visando melhorias 

nos prédios públicos e adequação a NBR9050/2015, conforme especificações relacionadas ao item 18 do 

Edital. - Data de Assinatura: 22/06/2020  – Prazo: 12 meses  – Valor: 3.322,50 - Amparo Legalno 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 118/2018 – Pregão 050/2018 - Registro de Preço 033/2018. 

236/2020 – Termo de Fomento nº 03/2020 – Município: Município de Conselheiro Lafaiete – OSC: 

Associação Projeto União do Morro – Objeto: 1.1. O presente termo de fomento tem por objeto a 

execução do programa “Acolhendo com Amor”, conforme detalhado no plano de trabalho apresentado 

pela OSC. 1.2. O recurso financeiro desta parceria tem como origem recursos captados pela OSC, por 

meio de renúncia fiscal de imposto de renda, ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - FMDCA. - Data de Assinatura: 15/06/2020  – Prazo:12 meses – Valor: R$5.670,00 - 

Amparo Legal de acordo com a Lei Federal nº. 13.019/14, com a Resolução n° 05/2017 do CMDCA e 

com Edital de Chamamento Público n° 002/2019 do CMDCA. 

237/2020 – 5° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 185/2015 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Tavares Meireles Terraplanagem Ltda. - Objeto: O presente termo 

aditivo tem por objeto a renovação parcial do contrato de prestação de serviços, com a prorrogação do 

prazo por mais 120 (cento e vinte) dias e renovação parcial do saldo, 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: 22/06/2020  – Prazo: 120 dias – Valor: R$ 116.453,40 - Amparo Legal 

nos termos do art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93 - Processo Licitatório 121/2015 – Pregão 076/2015- 

Registro de Preço 52/2015. 

 

 

 

 



238/2020 – Contrato de Fornecimento nº 89/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Comercial Barros GV Ltda-ME. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação 

do saldo remanescente da Ata de Registro de Preço 39/2019, cujo objeto trata-se do registro de preço para 

futuras e eventuais aquisições de materiais de construção, acabamento, acessibilidade e segurança, 

atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, visando melhorias nos 

prédios públicos e adequação a NBR9050/2015, conforme especificações relacionadas ao item 18 do 

Edital. - Data de Assinatura: 23/06/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 313.579,85 - 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 118/2018 – Pregão 050/2018 - Registro de Preço 033/2018. 

239/2020 - 4° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 070/2016 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Mercury Assessoria e Sistemas Ltda. – EPP. - Objeto: O presente 

termo tem por objeto a renovação da contratação de empresa especializada em finanças e contabilidade 

para apoio à Secretaria Municipal de Fazenda, neste Município, com prorrogação do prazo por 12 meses e 

recomposição do saldo contratado e aplicação de reajuste legal do preço. - Data de Assinatura: 

24/06/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 79.350,24 - Amparo Legal no artigo 57, inciso II da 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 

030/2016 - Pregão 024/2016. 

240/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 80/2019 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Pro Engenharia Ltda-EPP. - Objeto: O presente Termo Aditivo tem 

por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços que tem por objeto a 

contratação de empresas especializadas para eventual e futura prestação de serviços de elaboração de 

projeto luminotécnico e projeto elétrico para rede de distribuição urbana (RDU) e rural (RDR), para o 

Município de Conselheiro Lafaiete. Os projetos englobarão perímetro urbano, zona rural e distrito, neste 

Município.  - Data de Assinatura: 24/06/2020  – Prazo: 180 dias - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 

da Lei Orgânica do Município e amparados no art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - Processo 

Licitatório 126/2018 – Concorrência Pública 004/2018 – Registro de Preço 039/2018. 

241/2020 – Contrato de Credenciamento nº 90/2020 – Credenciante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Credenciado: Banco Cooperativo SICRED S.A. - Objeto: Constitui objeto deste contrato o 

credenciamento de instituições financeiras, cooperativas de crédito e agentes arrecadadores autorizados 

pelo Banco Central, para prestação de serviços de arrecadação de Tributos, Impostos, Taxas, Dívida Ativa 

e Demais Receitas Públicas devidas à Municipalidade, por meio de DAM (documento de Arrecadação 

Municipal), de acordo com o padrão FEBRABAN. - Data de Assinatura: 24/06/2020  – Prazo: 12 meses – 

Valor Anual Estimado: R$10.000,00 - Amparo Legal no art. 25 “caput”, da Lei Complementar Federal nº. 

8.666/93, de 21 de junho de 1993 - Processo Licitatório nº. 037/2017, Inexigibilidade nº. 006/2017, Edital 

de Credenciamento nº. 002/2017. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 67/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará aquisição de secador de mãos automático, para atender as demandas da 

Secretaria Municipal de Administração – Terminal Rodoviário, neste Município. Justificou a Secretaria 

Municipal que a aquisição desse material se faz necessária tendo em vista que o custo de cada pacote de 

papel toalha atualmente é de R$5,40 (cinco reais e quarenta centavos) e a demanda do terminal rodoviário 

é de 15 pacotes diários, aproximadamente, o que gera um custo diário de R$81,00 (oitenta e um reais) 

aproximadamente, tendo um gasto mensal de R$2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais). A 

aquisição do secador de mãos automáticos com sensor se faz necessário devido ao custo beneficio em 

relação ao uso do papel toalha nos sanitários feminino e masculino do terminal que hoje gera um custo 

para a Administração de aproximadamente R$2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais) mensais e 

R$29.160,00 (vinte e nove mil cento e sessenta reais) anuais atualmente. A aquisição do secador de mão, 

além de trazer melhor custo benefício com racionamento de recursos públicos, também trará benefícios 

ambientais, com economia do consumo de papel toalha e redução do lixo produzido. Dispensa de 

Licitação em razão do valor. 

 


