
    

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, 30 de Julho de 2020. 

281/2020 – Ratificação de Publicação do 2° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 

82/2019 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Ceilux – Projetos, 

Treinamentos, Turismo e Eventos Ltda.  -  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: 01/07/2020  – Prazo: 12 Meses -  Amparo Legal 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. 

282/2020 – Ratificação de Publicação do 2° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 89/2018 – 

Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Viação Presidente Lafaiete Ltda. -  Objeto: 

O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços, com a 

prorrogação do prazo por mais 12 meses e renovação do saldo, do contrato que tem por objeto a 

contratação de serviço de fornecimento de vales transporte para atender aos alunos das localidades de 

Almeidas, Rancho Novo, São Vicente de Paula, Buarque de Macedo, São Gonçalo e Três Barra em 

atendimento a Lei Federal nº 10880 de 09 de junho de 2004, conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Educação, neste Município.  - Data de Assinatura: 07/07/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: 

R$ 396.000,00 -  Amparo Legal nos termos do art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93 – Processo Licitatório 

062/2018 – Inexigibilidade 008/2018. 

283/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 098/2019 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratado: Adilene Anastácia Francisco – ME. -  Objeto: O presente termo 

aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato que tem por objeto o registro de 

preço para aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Secretaria 

Municipal de Educação para serem utilizados nas escolas municipais, creches, treinamentos das equipes 

que representam Conselheiro Lafaiete e para os projetos desenvolvidos por estas Secretarias. - Data de 

Assinatura: 20/07/2020  – Prazo: 12 Meses -  Amparo Legal nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 

8.666/93 - Processo Licitatório 009/2018 – Pregão 005/2018 - Registro de Preço 003/2018. 

284/2020 – 4° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Servivos nº 069/2017 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Duplicar Copiadora Eireli.-  Objeto: O presente termo 

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

vigência por mais 12 meses e saldo contratual, cuja finalidade é a prestação de serviços de cópia 

xerográfica de grande vulto, plotagens e encadernações para atender as demandas das Secretarias, neste 

Município. - Data de Assinatura: 23/07/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: R$ 870.423,13 -  Amparo Legal 

nos termos do art. 57, inciso II, Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 044/2016 - Pregão 034/2016 - 

Registro de Preço 018/2016. 

285/2020 – Contrato de Fornecimento  nº 106/2020 – 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 46/2019, bem como a aplicação de reequilíbrio 

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

tipo gasolina comum, item frustrado no pregão 015/2019, com entrega parcelada conforme necessidade 

da Secretaria de Administração para atender a demanda da frota de veículos municipais e conveniados da 

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete. - Data de Assinatura: 23/07/2020  – Prazo: 12 Meses – 

Valor:R$837.000,00 - 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 051/2019 – Pregão 028/2019 - Registro de Preço 022/2019. 

 



286/2020 – Contrato de Prestação de Serviços  nº 107/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: Otimisa Marketing e Eventos Ltda. -  Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

locação em caráter emergencial de 1 (um) grupo gerador energia para atender ao Hospital Municipal de 

Conselheiro Lafaiete-Hospital de Campanha COVID-19-Municipal, conforme Decreto Municipal nº 581 

de 06 de abril de 2020. - Data de Assinatura: 24/07/2020  – Prazo: 40 dias – Valor: R$ 4.000,00 -  

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 080/2020, Dispensa 036/2020. 

287/2020 – 2° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços  nº 114/2018 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Francisco Barreto de Lacerda - ME. – Objeto: O 

presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços, bem com a 

prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses e saldo contratual, cujo objeto é o registro de preços 

para futuras e eventuais contratações de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos e 

eletrônicos, manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores da frota do Município de 

Conselheiro Lafaiete, necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos. - Data de 

Assinatura: 24/07/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: R$ 541.100,00 -  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 - Processo 

Licitatório 055/2018 – Pregão 022/2018 – Registro de Preço 013/2018, 

288/2020 – 3° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 115/2018 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Irmãos Aleixo Empreendimentos Ltda-ME. -  Objeto: O presente 

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

prazo de vigência por mais 12 meses e saldo contratual, cujo objeto é o registro de preços para futuras e 

eventuais contratações de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos e eletrônicos, 

manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores da frota do Município de Conselheiro 

Lafaiete, necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos. - Data de Assinatura: 

24/07/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: R$ 175.600,00  -  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 - o Processo Licitatório 

055/2018 – Pregão 022/2018 – Registro de Preço 013/2018. 

289/2020 – 2° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 113/2018 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Centro Automotivo Juquita Pneus Ltda-EPP. -  Objeto: O presente 

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

prazo de vigência por mais 12 meses e saldo contratual, cujo objeto é o registro de preços para futuras e 

eventuais contratações de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos e eletrônicos, 

manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores da frota do Município de Conselheiro 

Lafaiete, necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos.- Data de Assinatura: 

24/07/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: R$ 264.200,00  -  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 - Processo Licitatório 

055/2018 – Pregão 022/2018 – Registro de Preço 013/2018. 

290/2020 – 3° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 064/2017 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratado:  Maria Matilde Costa Rosa. -  Objeto: O presente termo aditivo tem 

por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato para aquisição de lanches, kit lanches, 

marmitex e almoço para atender as demandas das Secretarias Municipais, neste Município.  - Data de 

Assinatura: 24/07/2020  – Prazo: 12 Meses -  Amparo Legal art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93  - 

Processo Licitatório 048/2016 – Pregão 037/2016 – Registro de Preço 20/2016. 

291/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 095/2019 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratado: Comercial C&C Eireli – ME. -  Objeto: O presente termo aditivo tem 

por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato que tem por objeto o registro de preço para 

aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Secretaria Municipal 

de Educação para serem utilizados nas escolas municipais, creches, treinamentos das equipes que 

representam Conselheiro Lafaiete e para os projetos desenvolvidos por estas Secretarias. - Data de 

Assinatura: 24/07/2020  – Prazo: 12 Meses -  Amparo Legal nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 

8.666/93  - Processo Licitatório 009/2018 – Pregão 005/2018 - Registro de Preço 003/2018. 

 

 



292/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 096/2019 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratado: Antônio Wellington Campos – ME. -  Objeto: - O presente termo 

aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato que tem por objeto o registro de 

preço para aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Secretaria 

Municipal de Educação para serem utilizados nas escolas municipais, creches, treinamentos das equipes 

que representam Conselheiro Lafaiete e para os projetos desenvolvidos por estas Secretarias. - Data de 

Assinatura: 24/07/2020  – Prazo: 12 Meses -  Amparo Legal e nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei 

nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 009/2018 – Pregão 005/2018 - Registro de Preço 003/2018. 

293/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 100/2019 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratado:  RCA Comercial LTDA - ME -  Objeto: O presente termo aditivo tem 

por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato que tem por objeto o registro de preço para 

aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Secretaria Municipal 

de Educação para serem utilizados nas escolas municipais, creches, treinamentos das equipes que 

representam Conselheiro Lafaiete e para os projetos desenvolvidos por estas Secretarias. - Data de 

Assinatura: 24/07/2020  – Prazo: 12 Meses -  Amparo Legal nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 

8.666/93 - Processo Licitatório 009/2018 – Pregão 005/2018 - Registro de Preço 003/2018. 

294/2020 – Ata de Registro de Preços  nº 039/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Vivolux Material de Construção 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: 29/07/2020  – Prazo: 12 

meses – Valor:  R$460.700,00 -  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 - o Processo Licitatório 024/2020 – Pregão 009/2020 - Registro 

de Preço 010/2020. 

295/2020 – Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços de Saúde nº 108/2020 – Credenciante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Credenciado: Ferrari & Ferrari Ltda. -  Objeto: O presente contrato 

tem por objeto o credenciamento de Laboratório Clínico – Patologia Clínica para realização de serviços 

de exames laboratoriais, para atender a urgência e emergência da Policlínica Municipal e a demanda 

eletiva encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conselheiro Lafaiete. - Data de 

Assinatura: 29/07/2020  – Prazo: 60 Meses – Valor Estimado do Contrato: R$ 21.999.551,60 - Amparo 

Legal com fulcro na Lei 8.080, e com base no art. 25, caput da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações - 

Edital de Credenciamento n° 004/2019, Inexigibilidade nº 008/2019, Processo nº113/2019. 

296/2020 – Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços de Saúde nº 109/2020 – Credenciante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Credenciado: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica Ltda. -  

Objeto: O presente contrato tem por objeto o credenciamento de Laboratório Clínico – Patologia Clínica 

para realização de serviços de exames laboratoriais, para atender a urgência e emergência da Policlínica 

Municipal e a demanda eletiva encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Conselheiro Lafaiete. - Data de Assinatura: 29/07/2020  – Prazo: 60 Meses – Valor Estimado do 

Contrato: R$ 21.999.551,60 - Amparo Legal com fulcro na Lei 8.080, e com base no art. 25, caput da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações - Edital de Credenciamento n° 004/2019, Inexigibilidade nº 008/2019, 

Processo nº113/2019. 

297/2020 – Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços de Saúde nº 110/2020 – Credenciante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Credenciado: Laboratório Guilherme Albino Ltda. -  Objeto: O 

presente contrato tem por objeto o credenciamento de Laboratório Clínico – Patologia Clínica para 

realização de serviços de exames laboratoriais, para atender a urgência e emergência da Policlínica 

Municipal e a demanda eletiva encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Conselheiro Lafaiete. - Data de Assinatura: 29/07/2020  – Prazo: 60 Meses – Valor Estimado do 

Contrato: R$ 21.999.551,60 - Amparo Legal com fulcro na Lei 8.080, e com base no art. 25, caput da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações -  Inexigibilidade nº 008/2019, Processo nº113/2019. 

 

 



EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 072/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará   compra de maca retrátil visando modernização dos veículos da 

Secretaria de Saúde, elevando a segurança para os pacientes e colaboradores, reduzindo o esforço no 

transporte de usuários, possibilitando que seja operada por apenas uma pessoa. O valor é previsto para 

modalidade de dispensa de licitação. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 075/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará aquisição de eletrônicos/equipamentos de informática para correções na 

rede de internet do setor que está suspensa em razão de defeito no roteador existente (01 roteador e 05 

placas adaptador USB wireless), no valor total de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais). O 

setor requisitante justificou que não há licitação vigente ou preços registrados para os itens em comento, 

bem como que a compra é devida com urgência em razão da paralização das atividades do setor em face 

da impossibilidade de acesso à internet que implica na suspensão dos acessos à rede. O valor é previsto 

para modalidade de dispensa de licitação. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 078/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura consultiva para 

elaboração de projetos executivos complementares para fins de construção da Unidade Básica de Saúde – 

UBS Cachoeira, no Bairro Cachoeira, neste Município. No Termo de Referência assinado pela Secretaria 

Municipal de Obras, foi informado que o objetivo de elaboração dos projetos é para viabilizar construção 

de UBS que será implantada no Bairro Cachoeira. A construção de um prédio próprio se faz necessária 

para proporcionar um melhor atendimento à população local haja vista que a instalação atual não permite 

melhorias significativas por se tratar de imóvel alugado. O valor é previsto para modalidade de dispensa 

de licitação. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 079/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará contratação de empresa especializada em serviços de barreiramento físico 

contra pombos, limpeza e desinfecção de superfícies, remoção de fezes de pombos com instalação de 

barreiras físicas, para atendimento na Escola Municipal Júlia Miranda Nogueira, neste Município. Na 

solicitação, a Secretaria justificou que os pombos estão causando graves problemas na escola e que o 

controle dos pombos passou a ter caráter de urgência vez que a população de aves aumentou de forma 

descontrolada. O valor é previsto para modalidade de dispensa de licitação. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 085/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará aquisição de software para painel eletrônico eletroeletrônico para 

gerenciamento e impressão de senhas numeradas destinado à implantação e à reestruturação da Secretaria 

de Obras, Secretaria de Planejamento e setores de cadastro e fiscalização da Secretaria de Fazenda. A 

Secretaria justificou a necessidade da compra visando equipar as novas instalações da Secretaria 

Municipal de Obras, Planejamento e setores de fiscalização da Secretaria de Fazenda, em função da 

implantação do cadastro técnico multifinalitário – CTM e adequação das instalações dos setores 

responsáveis pelas obras públicas, planejamento e fiscalização do Município, fazendo necessária a 

aquisição do software para agilizar o atendimento ao público. Competiu ao setor de orçamentos da 

Municipalidade a análise dos preços praticados em caráter de urgência, com intuito de buscar a melhor 

proposta ao ente administrativo. Conforme é possível extrair dos autos, conclui-se que foram 

aperfeiçoadas as pesquisas de preços praticados através da juntada de 04 (quarto) orçamentos.  O valor é 

previsto para modalidade modalidade simplificada de compra. 

 

 

 


