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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, 27 de Agosto de 2020. 

319/2020  – Ratificação de Publicação do Contrato de Prestação de Serviços e Venda de Produtos  nº 

92/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado:  Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos -  Objeto:  O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por 

meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, 

quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utlização dos diversos 

serviços dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.  Ao contratar o Pacote de 

Serviços, a Contratante será categorizada pelos Correios, conforme critérios definidos no Termo de 

Condições Comerciais disponível no portal dos Correios - Data de Assinatura: 25/06/2020  – Prazo: 60 

Meses – Valor Estimado: R$ 159.800,00 - Amparo Legal conforme disposto no art. 62, § 3°, II, da Lei 

8.666/93-  Processo n° 046/2020, Inexigibilidade n° 006/2020. 

320/2020 – 3° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 57/2017 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Correios – Empresa Pública -  Objeto: O presente Termo Aditivo 

tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato Original por mais 04 meses. - Data de Assinatura: 

07/08/2020  – Prazo: 04 Meses – Valor: R$ 75.000,00 - Amparo Legal nos termos do art. 57, inciso II da 

Lei n° 8.666/93 c/c artigo 62, § 3°, II, da Lei 8.666/93. 

321/2020  – 4° Termo Aditivo do Contrato de Credenciamento nº 099/2016 – Credenciante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Credenciado: Asilo Dr. Carlos Romeiro -  Objeto: O presente termo aditivo tem 

por objeto a renovação com a prorrogação do prazo de vigência e saldo do credenciamento de 

organizações sociais de acolhimento institucional para crianças, adolescentes e idosos para atender as 

demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, neste Município, para prestação de 

serviços de proteção social de alta complexidade de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes do sexo masculino e feminino, separadamente, e, no caso de organizações sociais de 

acolhimento institucional para idosos, de ambos os sexos. - Data de Assinatura: 07/08/2020  – Prazo: 12 

Meses – Valor Total: R$ 60.000,00 - Amparo Legal nos termos do art. 57, inciso II da lei nº. 8.666/93 - 

Processo Licitatório 056/2016, Inexigibilidade 002/2016, Credenciamento 001/2016. 

322/2020  – 4° Termo Aditivo do Contrato de Credenciamento nº 100/2016 – Credenciante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Credenciado: Lar do Menor Amparado – Larmena -  Objeto: O presente termo 

aditivo tem por objeto a renovação com a prorrogação do prazo de vigência e saldo do credenciamento de 

organizações sociais de acolhimento institucional para crianças, adolescentes e idosos para atender as 

demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, neste Município, para prestação de 

serviços de proteção social de alta complexidade de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes do sexo masculino e feminino, separadamente, e, no caso de organizações sociais de 

acolhimento institucional para idosos, de ambos os sexos. - Data de Assinatura: 07/08/2020  – Prazo: 12 

Meses – Valor Total: R$ 36.000,00 - Amparo Legal nos termos do art. 57, inciso II da lei nº. 8.666/93 - 

Processo Licitatório 056/2016, Inexigibilidade 002/2016, Credenciamento 001/2016. 

323/2020  – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 07/2020 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Empresa Mineira de Computadores Ltda. -  Objeto: O presente 

termo aditivo tem por objeto a renovação da locação de servidor (equipamento) destinado à operação do 

CTM – Cadastro Técnico Multifinalitário para armazenamento do banco de dados das atividades 

desenvolvidas, neste Município. - Data de Assinatura: 13/08/2020  – Prazo: 30 Dias – Valor: R$ 1.500,00 

- Amparo Legal no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 c/c  inciso II do artigo 90 da Lei 

Orgânica do Município, e nos termos do art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93 – Procedimento de Dispensa 

de Licitação. 



324/2020  – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 109/2019 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE -  Objeto: O presente Termo 

Aditivo tem como objeto Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, a partir de 

22/08/2020. Reajustar o preço dos serviços continuados em 2,05 % (dois inteiros e cinco centésimos por 

cento), tendo como indexador o INPC acumulado nos últimos 12 meses, referente a agosto de 2020, 

conforme item 2.4 da Cláusula 2ª – Do Valor, do Pagamento e do Reajuste do contrato original. Alterar o 

item 2.1 da Cláusula 2ª – Do Valor, do Pagamento e do Reajuste do contrato original. - Data de 

Assinatura: 20/08/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor Estimado : R$58.456,08 - Amparo Legal nos termos 

do Art. 57, inciso II, Lei nº. 8.666/93 c/c  Artigo 57 e § 8º c/c artigo 65, II, "d", Lei nº. 8.666/93 – 

Processo Licitatórtio 039/2019 – Dispensa 007/2019. 

325/2020  – 3° Termo Aditivo do Contrato de Credenciamento nº 071/2017 – Credenciante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Credenciado: Banco Itaú Unibanco S.A. -  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, para o credenciamento de instituições financeiras e 

cooperativas de crédito, autorizadas pelo Banco Central, para prestação de serviços de arrecadação de 

multas de trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, de acordo com o padrão FEBRABAN. - 

Data de Assinatura: 20/08/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor Estimado Anual: R$ 51.600,00 - 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 e artigo 57 e § 8º c/c artigo 65, II, "d", Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório nº. 025/2017, 

Inexigibilidade nº. 004/2017, Edital de Credenciamento nº. 001/2017. 

326/2020  – 1° Termo Aditivo do Contrato de Locação nº 115/2016 –   Locatário: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Locador: Márcio de Paiva Perpétuo  -  Objeto: O presente termo aditivo tem por 

finalidade a renovação de prazo e saldo do contrato de locação, para locação de imóvel situado na Rua 

Francisca Monteiro de Oliveira, nº. 802-A, Bairro São Dimas, nesta cidade, para funcionamento do 

Centro de Convivência do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. - Data de Assinatura: 20/08/2020  – 

Prazo: 24 Meses – Valor: R$ 24.000,00  - Amparo Legal no artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8666/93 - 

Processo Licitatório 071/2016 - Dispensa 014/2016. 

327/2020  – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 119/2019 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Soma Usinagem Industrial 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 futura e eventual contratação de empresa especializada para execução na prestação de serviços de 

forma parcelada e contínua na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e veículos 

pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete (MG) e ainda com eventual 

fornecimento de peças e/ou componentes automotivos novos, genuínos e/ou originais, de acordo com as 

especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste edital. - Data de Assinatura: 

21/08/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: R$ 1.698.600,00 - 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 - Processo Licitatório 

037/2019 – Pregão  022/2019 – Registro de Preço 016/2019. 

 

 

 

 

 

 



328/2020  – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 116/2019 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Rafaela de Souza Amâncio-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 futura e 

eventual contratação de empresa especializada para execução na prestação de serviços de forma parcelada 

e contínua na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e veículos pertencentes à frota da 

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete (MG) e ainda com eventual fornecimento de peças e/ou 

componentes automotivos novos, genuínos e/ou originais, de acordo com as especificações, quantidades 

estimadas e condições constantes neste edital. - Data de Assinatura: 21/08/2020  – Prazo: 12 Meses – 

Valor: R$ 687.498,00 - 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 037/2019 – Pregão  022/2019 – 

Registro de Preço 016/2019. 

329/2020  – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 118/2019 – 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 futura e eventual contratação de empresa especializada para execução na prestação de serviços de 

forma parcelada e contínua na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e veículos 

pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete (MG) e ainda com eventual 

fornecimento de peças e/ou componentes automotivos novos, genuínos e/ou originais, de acordo com as 

especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste edital. - Data de Assinatura: 

21/08/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: R$ 626.000,00 - 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 

037/2019 – Pregão  022/2019 – Registro de Preço 016/2019. 

330/2020  – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 115/2019 – 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 futura e eventual contratação de empresa especializada para execução na prestação de serviços de 

forma parcelada e contínua na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e veículos 

pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete (MG) e ainda com eventual 

fornecimento de peças e/ou componentes automotivos novos, genuínos e/ou originais, de acordo com as 

especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste edital. - Data de Assinatura: 

21/08/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: R$ 811.701,00 - 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 

037/2019 – Pregão  022/2019 – Registro de Preço 016/2019. 

331/2020  – Contrato de Fornecimento nº 119/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

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

do saldo remanescente bem como a  aplicação de reequilíbrio econômico da Ata de Registro de Preços 

60/2019  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: 25/08/2020  – Prazo: 12 Meses – 

Valor: R$ 414.669,54 - 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. 

 

 



332/2020  – Contrato de Fornecimento nº 120/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Comercial CTR Eireli. -  Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação do saldo 

remanescente com sua prorrogação de vigência e aplicação de reequilíbrio econômico do item 60 da Ata 

de Registro de Preços nº 84/2019, cujo objeto a aquisição de materiais de consumos diversos para atender 

a Secretaria Municipal de Educação, deste município, conforme especificações contidas neste Termo de 

Referência - Anexo I com a utilização dos recursos oriundos do Programa de apoio financeiro 

Suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil. - Data de Assinatura: 25/08/2020  

– Prazo: 12 Meses – Valor: R$ 2.306.941,96 - 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 e pelas demais normas e condições estabelecidas no edital de convocação e 

em face à classificação das propostas apresentadas no pregão supramencionado - Processo Licitatório 

079/2019 – Pregão 036/2019 - Registro de Preço 029/2019. 

 

 

 


