
    

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, 16 de Julho de 2020. 

252/2020 – Ratificação da Publicação  do 1° Termo Aditivo do Contrato de Aquisição de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar nº 058/2019 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Associação dos Agricultores Familiares de Ouro Branco – AAGRIFAM. - Objeto: O presente 

termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar nº 58/2019, cujo objeto é a contratação e aquisição parcelada de 

gêneros alimentícios hortifrutigrangeiros através da agricultura familiar e empreendedor familiar rural em 

atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FNDE, para compor alimentação 

escolar, de acordo com a Lei Nº 11.947, de 16/06/2009, resolução Nº 26 do FNDE, de 17/06/2013 e 

resolução Nº 04 do FNDE, de 02/04/2015. - Data de Assinatura: 14/05/2020  – Prazo: 12 Meses - Amparo 

Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, 

ambos da Lei nº. 8.666/93 – Chamada Pública 001/2018 – Dispensa 046/2018 – Processo Licitatório 

130/2018. 

253/2020 – Ratificação do 2° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2019 – 

Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Bartholomeu Comércio de Gás Ltda - ME. 

- Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato, cujo 

objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de reposição de gás GLP P13 e P45, sem 

vasilhame, para atender a demanda das Secretarias, Escolas e Creches Pertencentes ao Município de 

Conselheiro Lafaiete, conforme especificações contidas no item 18 do Edital do Processo Licitatório 

100/2018 – Pregão 045/2018 – Registro de Preço 028/2018, conforme Ata de registro de preços nº 

08/2019.  - Data de Assinatura: 15/06/2020  – Prazo: 12 Meses - 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 

100/2018 – Pregão 045/2018 – Registro de Preço 028/2018. 

254/2020 – Ratificação de Publicação do Contrato de Fornecimento nº 93/2020 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Ápice Healthcare Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda. - 

Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de produtos e insumos de saúde (diafragma, 

fluxômetro, válvulas, umidificador, tomada), em regime de urgência, devido ao surto do novo 

coronavírus.  - Data de Assinatura: 26/06/2020  – Prazo: 180 dias  – Valor: R$ 1.260,00  - 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 048/2020 – Dispensa 019/2020. 

255/2020 – Termo de Cooperação Técnica nº 07/2020 – Administração:Município de Conselheiro 

Lafaiete – Empresa: Bolsa Brasileira de Mercadorias - Objeto: O presente instrumento tem por finalidade 

a cooperação técnica entre os partícipes visando À prestação de serviços de tecnologia da informação para 

disponibilização, sem qualquer ônus para a Administração Pública Municipal, de acesso a plataforma de 

pregão eletrônico, por intermédio da rede mundial de computadores (Internet), e de apoio técnico -

operacional, inclusive treinamento, necessário ao seu correto uso, para a operacionalização dos certames, 

com observância das disposições contidas na Lei 8.666/93, bem como o Decreto Municipal  n° 262, de 11 

de Abril de 2007, no Decreto Federal n° 10.024, de 20 de Setembro de 2019 e nas demais normas 

aplicáveis. - Data de Assinatura: 29/06/2020  – Prazo: 05 Anos - Amparo Legal no art. 116 da Lei Federal 

8.666/93, bem como no Decreto Municipal n° 262, de 11 de Abril de 2007, e no Decreto Federal  n° 

10.024, de Setembro de 2019. 

 

 



256/2020 – Contrato de Fornecimento nº 95/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Rede Sol Fuel Distribuidora S/A. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação 

de saldo remanescente da Ata de Registro de Preços 37/2019, bem como a aplicação de reequilíbrio 

econômico financeiro, para a contratação de empresas para futura e eventual aquisição de combustíveis 

com entrega parcelada conforme necessidade da Secretaria de Administração para atender a demanda da 

frota municipal de Conselheiro Lafaiete, conforme especificações relacionadas no item 18 do Edital. - 

Data de Assinatura: 01/07/2020  – Prazo: 12 Meses  – Valor: R$1.273.050,00 - 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 art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º c/c art. 54 seguintes da Lei 8666/93, bem como 

o Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão)  - Processo Licitatório 026/2019 – Pregão 015/2019 

- Registro de Preço 011/2019. 

257/2020 – Contrato de Prestação de Serviços nº 98/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: Secta System Projetos e Serviços Ltda. - Objeto: O presente contrato tem por 

objeto a locação mensal de máquinas de hemodiálise e de osmose portátil, ambas sem operador e sem 

insumo, para atender aos pacientes hospitalizados acometidos de insuficiência renal no Hospital 

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

Decreto Municipal nº 581 de 06 de abril de 2020.  - Data de Assinatura: 09/07/2020  – Prazo: 180 dias  – 

Valor: R$ 25.800,00 -  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 055/2020, Dispensa 

023/2020. 

258/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

nº 067/2019 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: José Ferreira Neto.  - 

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 

aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar nº 67/2019, cujo objeto é a contratação a 

aquisição parcelada de gêneros alimentícios hortifrutigrangeiros através da agricultura familiar e 

empreendedor familiar rural em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE/FNDE, para compor alimentação escolar, de acordo com a Lei Nº 11.947, de 16/06/2009, 

resolução Nº 26 do FNDE, de 17/06/2013 e resolução Nº 04 do FNDE, de 02/04/2015. - Data de 

Assinatura: 10/07/2020  – Prazo: 12 Meses - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 

Município, nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, ambos da Lei nº. 8.666/93 – Chamada Pública 001/2018 

– Dispensa 046/2018 – Processo Licitatório 130/2018. 

259/2020 – Contrato de Fornecimento nº 99/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Emenalli Medical 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: 10/07/2020  – Prazo: 180 dias  – Valor: R$25.656,00 - 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 068/2020 – Dispensa 031/2020. 

 

 

 

 

 

 



260/2020 –  1° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 55/2020 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratado: RL Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli. - Objeto: O 

presente termo aditivo tem por objeto a ampliação do quantitativo no percentual de 50% do item 13 do 

contrato que 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: 10/07/2020 – Valor: 

R$74.675,00  - 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 art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 

8666/93 c/c com os decretos municipais 574/2020, 576/2020 e 577/2020 c/c artigo 4º-I da Lei Federal 

13.979/2020 e em conformidade com Parecer Jurídico nº. 69/2020 - Processo Licitatório 049/2020 – 

Dispensa 020/2020. 

261/2020 – Contrato de Prestação de Seviços nº 100/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: Vitorialuz Construções Ltda.  - Objeto: A presente contratação tem por objeto a 

prestação de serviços de execução de obras e serviços de engenharia elétrica, para construção de extensão, 

ampliação e modificação de redes de iluminação pública, distribuição de energia elétrica urbana e rural 

dos Municípios consorciados que compõem o CODAP, conforme especificações e condições descritas no 

Edital, especialmente os Anexos I e II. - Data de Assinatura: 10/07/2020  – Prazo: 12 Meses  – Valor: R$ 

8.205.848,31  - Amparo Legal obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores  - 

Processo Licitatório 081/2020, Adesão 006/2020, procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços do 

CODAP – Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba, originada da Concorrência 

Pública nº. 01/2019 – Processo Licitatório 029/2019. 

262/2020 – Contrato de Fornecimento nº 101/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

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

de saldo remanescente da Ata de Registro de Preços 25/2020, bem como a ampliação do quantitativo no 

percentual de 50% do item 05, para aquisição de cilindros com fornecimento ininterrupto de gases 

medicinais tipo Oxigênio Medicinal, para atender a Policlínica Municipal e Serviço de Oxigenoterapia do 

Programa Municipal de Oxigenoterapia domiciliar – da Secretaria Municipal de Saúde. - Data de 

Assinatura: 10/07/2020  – Prazo: 12 Meses  – Valor: R$494.256,00  - 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 art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º c/c art. 54 seguintes da Lei 8666/93, bem como o Decreto 

Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão) c/c com os decretos municipais 574/2020, 576/2020 e 

577/2020 c/c artigo 4º-I da Lei Federal 13.979/2020 e em conformidade com Parecer Jurídico nº. 77/2020 

- Processo Licitatório 114/2019, Pregão 052/2019, Registro de Preços 041/2019. 

263/2020 – 1° Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 04/2020 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratado: Hospital e Maternidade São José. - Objeto: O presente termo aditivo 

tem por objeto o acréscimo de valor no contrato de credenciamento para pagamento de plantão médico 

intensivista, para atendimento aos pacientes acometidos pelo novo coronavírus. - Data de Assinatura: 

10/07/2020  – Valor: 3 plantões médicos/24 horas/dia no valor de R$ 1.400,00 cada e 1 plantão médico de 

5 horas/dia, no valor de R$291,67 - Amparo Legal no inciso II do art. 90 da Lei Orgânica do Município e 

com base no art. 25, caput da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações – Edital de Credenciamento n° -

003/2019, Inexigibilidade nº 007/2019, Processo nº 099/2019. 

264/2020 – Acordo Extrajudicial - Município de Conselheiro Lafaiete e José Eustáquio Isabel - Objeto: 

Constitui objeto do presente termo o acordo entre as partes para efetuar-se o pagamento mediante 

indenização referente às despesas com reforma, em função de desocupação, do imóvel localizado na Rua 

Santo Antônio de Pádua, nº. 303, Bairro Santa Cruz, destinado ao funcionamento do PSF Santa Cruz II, 

da Secretaria Municipal de Saúde. - Data de Assinatura: 10/07/2020  – Prazo: 60 dias – Valor: 

R$2.995,00 - Amparo Legal do inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município - Processo Licitatório 

061/2016 - Dispensa 009/2016, em conformidade com o Processo Administrativo nº. 4107/2020. 

 



265/2020 – Ata de Registro de Preços  nº 34/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Industrial Ferragens Ltda. - Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para 

futura e eventual aquisição de tintas e materiais de pintura que serão utilizados na manutenção de prédios 

públicos e demais prédios utilizados pelo Município de Conselheiro Lafaiete, de acordo especificações 

relacionadas no item 18 do Edital. - Data de Assinatura: 10/07/2020  – Prazo: 12 Meses  – Valor: 

R$50.679,00  - 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 024/2020 – Pregão 009/2020 - Registro de Preço 

010/2020. 

266/2020 – Ata de Registro de Preços nº 35/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Khroma Sinalização Viaria Eireli - ME  - Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de 

preços para futura e eventual aquisição de tintas e materiais de pintura que serão utilizados na 

manutenção de prédios públicos e demais prédios utilizados pelo Município de Conselheiro Lafaiete, de 

acordo especificações relacionadas no item 18 do Edital. - Data de Assinatura: 13/07/2020  – Prazo: 12 

Meses  – Valor: R$546.000,00  - 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 024/2020 – Pregão 009/2020 - Registro 

de Preço 010/2020. 

267/2020 – Contrato de Fornecimento nº 103/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Strada Veículos e Peças Ltda.  – EPP - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

contratação de empresa para aquisição de veículos zero km, com primeiro emplacamento em nome do 

Município, para reestruturação do Setor de Fiscalização e acompanhamento da implantação do Cadastro 

Técnico Multifinalitário, em atendimento a demanda das Secretarias Municipais de Fazenda e 

Planejamento, conforme especificado no item 18 e Anexo I, deste Edital. - Data de Assinatura: 

14/07/2020  – Prazo: 12 Meses  – Valor: R$183.200,00 - 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. 54 seguintes, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão) - Processo 

Licitatório 058/2020 - Pregão 014/2020. 

268/2020 - Cancelamento de Extrato de Publicação - 209/2020 – 28° Termo Aditivo do Contrato de 

Prestação de Serviços nº 043/2016 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: 

Construtora Rezende Nunes Ltda. - Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 

prazo de vigência do contrato nº. 043/2016, bem como a concessão de reajuste de preços dos itens da 

planilha, cuja finalidade é a prestação de serviços de pequenos reparos em escolas, creches, PSFs, praças, 

jardins e demais prédios municipais, neste Município. - Data de Assinatura:29/05/2020  – Prazo:12 meses  

- Amparo Legal no artigo 65 c/c art. 57, inciso II c/c art. 65 II “D” da Lei nº. 8.666/93 -  Processo 

Licitatório 141/2015 - Pregão 086/2015 – Registro de Preço 060/2015. 

269/2020 – Ata de Registro de Preços nº 36/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Magalhães Indústria e Comércio Eireli. - Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de 

preços para futura e eventual aquisição de tintas e materiais de pintura que serão utilizados na 

manutenção de prédios públicos e demais prédios utilizados pelo Município de Conselheiro Lafaiete, de 

acordo especificações relacionadas no item 18 do Edital. - Data de Assinatura: 15/07/2020  – Prazo: 12 

Meses  – Valor: R$36.454,50 - 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 024/2020 – Pregão 009/2020 - Registro 

de Preço 010/2020. 



270/2020 –  1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 04/2020 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Neurohome Ltda  - Objeto: O presente termo aditivo tem por 

objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato para cumprimento de ordem judicial em favor de 

Kezia Cristina Conceição de Souza, para realização de procedimento de neuromonitorização medular 

intra operatório – Processo Judicial nº0035119-91.2018.8.13.0183. - Data de Assinatura: 15/07/2020 - 

Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do art. 65 c/c art. 57, 

§ 1º, Lei nº. 8.666/93, e em conformidade com a justificativa exarada pela Secretaria Municipal de Saúde 

através do oficio nº 63/2020 - Procedimento Licitatório 121/2019 – Dispensa 032/2019. 

 


