
    

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 Julho de 2020. 

245/2020 – Ratificação de Publicação do Termo de Comodato nº 06/2020 – Município: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Paróquia: Paróquia Nossa Senhora da Luz - Objeto: O presente termo tem por 

objeto o empréstimo gratuito de parte do espaço no subsolo da Capela de São José, localizada na Rua 

Juca Gonçalin, s/nº., no Distrito de Três Barras, neste Município, para funcionamento de Unidade de 

Saúde. - Data de Assinatura: 15/04/2020  – Prazo: 12 meses – Amparo Legal legal observadas as 

disposições legais, especialmente da Lei Federal nº 8.666/93 e arts. 579 a 585 do Código Civil. 

246/2020 – 1° Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 17/2020 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratado: Ekodeck Comércio e Instalações Ltda. - Objeto: O presente termo 

aditivo tem por objeto a retificação do valor unitário do item 02 para futura aquisição de bancos de 

madeira plástica, conforme o quadro abaixo, que serão instalados nas diversas praças públicas do 

Município que ainda não contam com o equipamento ou que venham a necessitar de substituição. - Data 

de Assinatura: 24/06/2020  – Valor Estimado: R$11.640,00  - 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 - Processo 

Licitatório 088/2019 – Pregão 040/2019 - Registro de Preço 031/2019. 

247/2020 – Contrato de Fornecimento nº 94/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

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

por objeto a contratação do saldo remanescente aplicação de reequilíbrio econômico da Ata de Registro 

de Preços 63/2019 para futura e eventual aquisição de materiais médico hospitalares para atender à 

demanda de pacientes atendidos nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, 

conforme especificações relacionadas no item 18 do edital. - Data de Assinatura: 01/07/2020  – Prazo: 03 

Meses  – Valor: R$ 669.160,93   - 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 e §2º do inciso 

V, art. 58, 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 

112/2018 – Pregão 047/2018 - Registro de Preço 030/2018. 

248/2020 – Ata de Registro de Preços nº 33/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Comercial CTR Eireli – ME. - Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços 

para futura e eventual aquisição de materiais de serralheria que serão utilizados na manutenção e 

instalação de alambrados nos campos e quadras de esportes do Município de Conselheiro Lafaiete, de 

acordo especificações relacionadas no item 18 do Edital.  - Data de Assinatura: 02/07/2020  – Prazo: 12 

meses – Valor: R$ 147.652,00 - 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 027/2020 – Pregão 010/2020 - Registro 

de Preço 011/2020. 

 

 

 



249/2020 – Contrato de Fornecimento nº 96/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: LFD Comércio Material Elétrico Ltda-EPP. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

contratação do saldo remanescente da Ata de Registro de Preço 43/2019, 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: 07/07/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$326.956,85 - 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. 

250/2020 – Contrato de Fornecimento nº 97/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

aquisição de insumos, em regime de urgência, destinados ao atendimento imediato da entidade de 

acolhimento institucional para idosos “Asilo Dr. Carlos Romeiro” devido ao surto coronavírus (COVID-

19), conforme liminar judicial oriunda de Ação Civil Pública nº5002398-30.2020.8.13.0183 e Decreto 

Municipal Nº 574, de 16/03/2020. - Data de Assinatura: 07/07/2020  – Prazo: 180 dias – Valor: 

R$1.337,76 - 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 068/2020 – 

Dispensa 031/2020. 

251/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 87/2019 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: LRL Leite Empreendimentos – ME. - 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 o registro de 

preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de 

caminhões tipo ¾, incluindo motoristas, manutenção do equipamento e abastecimento de combustível 

diesel, para execução do serviço de coleta seletiva, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de 

Obras e Meio Ambiente, do Município de Conselheiro Lafaiete, conforme especificações relacionadas no 

item 18 do edital. - Data de Assinatura: 07/07/2020  – Prazo: 12 meses  – Valor: R$731.880,00 - 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 c/c 

artigo 57 e § 8º c/c artigo 65, II, "d", Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 011/2019 - Pregão 009/2019 – 

Registro de Preço 007/2019. 

 


