
    

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, 03 de Setembro de 2020. 

333/2020 – Ratificação de Publicação do Convênio de Estágio nº 10/2020 – Município: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Instituição de Ensino: Centro Universitário de Belo Horizonte – UNIBH-BH -  

Objeto: Objetiva o presente convênio a fixação de normas visando à execução do programa de estágio aos 

alunos regularmente matriculados nos Cursos de Graduação, mantidos pela Instituição de Ensino, para o 

fim de exercitarem as teorias assimiladas no curso de Medicina, proporcionando oportunidade para 

praticar as atividades conjuntas com o fito de operacionalizar INTENATO EM SAÚDE COLETIVA dos 

estudantes do 11° período a se desenvolver nas Unidades de Saúde do Município. - Data de Assinatura: 

31/07/2020  – Prazo: 24 Meses - Amparo Legal em conformidade com a Lei Federal n° 11.788, de 25 de  

setembro de 2008, que regulamenta a matéria. 

334/2020  – Contrato de Fornecimento nº 118/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Demater Depósito de Material para Construção Ltda-ME - Objeto: O presente contrato tem 

por objeto a contratação do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº 47/2019, cujo objeto é o 

registro de preços para futuras e eventuais aquisições de barras de aço, pregos e arames que serão 

utilizados nas manutenções diversas realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente 

deste município, conforme especificações relacionadas no item 18 do Edital.  - Data de Assinatura: 

13/08/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: R$245.160,00 - 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, 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 045/2019 – Pregão 024/2019 - Registro 

de Preço 018/2019. 

335/2020 – Ata de Registro de Preços  nº 40/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

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

pelo sistema de Registro de Preços de empresa especializada para fornecimento ininterrupto de gás 

medicinal (ar comprimido) e cilindros (em regime de comodato), para atender a demanda da Policlínica 

Municipal e do Hospital Municipal de Conselheiro Lafaiete - Hospital Campanha COVID-19 Municipal, 

para enfrentamento da emergência e observância das regras de que trata a Lei nº 13.979/2020, conforme 

especificações relacionadas no item 18 e no Anexo I do Edital. - Data de Assinatura: 27/08/2020  – Prazo: 

06 meses – Valor: R$110.000,00 -  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) c/c com os decretos municipais 574/2020, 576/2020 e 577/2020 c/c artigo 4º-

G e H da Lei Federal 13.979/2020, e pelas demais normas e condições estabelecidas no edital de 

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

Licitatório 085/2020, Pregão 023/2020, Registro de Preços 020/2020. 

336/2020  – Contrato de Fornecimento nº 121/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

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

empresa para aquisição de veículo, zero km, adaptado para Ambulância Tipo A – Simples Remoção, tipo 

furgão, zero km, para transporte de pacientes, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de 

Saúde, conforme especificado no item 18 e Anexo I, do Edital. - Data de Assinatura: 27/08/2020  – Prazo: 

12 Meses – Valor: R$ 168.000,00 - 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 seu art. 54 

seguintes, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão) - Processo Licitatório 

065/2020 - Pregão 017/2020. 



337/2020 -  Convênio de Transferência de Recursos do Programa de Alimentação Escolar n° 11/2020 - 

Município: Município de Conselheiro Lafaiete – Instituição: Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE -  Objeto: O presente instrumento tem por finalidade a transferência de recursos 

financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, repassados pelo Ministério da 

Educação por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, referente ao 

exercício de 2020, para serem utilizados na aquisição de gêneros alimentícios com o objetivo de oferecer 

aos alunos atendidos pela Instituição uma merenda de qualidade. - Data de Assinatura: 27/08/2020 -  

Prazo: 12 Meses - Valor Global: R$25.410,00 - Amparo Legal no artigo 25 c/c art. 116 da Lei Federal 

8.666/93, nos termos da Lei Federal nº. 11.947/2009, e em conformidade com Ofício SEMED nº. 

412/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Educação. 

338/2020  – Contrato de Fornecimento nº 122/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

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

aquisição do saldo remanescente da Ata de Registro de Preço nº. 50/2019 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, neste Município.  - Data de Assinatura: 27/08/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: R$ 23.870,00  - 

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), Decreto Municipal nº. 366/2008 (Institui o Registro de Preços) - Processo 

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

339/2020  – Contrato de Fornecimento nº 123/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Mar Representações e Comércio Ltda. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

aquisição do saldo remanescente da Ata de Registro de Preço nº. 49/2019 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: 27/08/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: R$ 24.778,36 - 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), Decreto Municipal nº. 366/2008 (Institui o Registro de Preços) - Processo Licitatório 112/2018 

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

340/2020  – 7° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 137/2015 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratado: Denílson Souza da Silva - ME. - Objeto: O presente termo aditivo tem 

por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços de refeições prontas e acondicionadas 

(marmitex) e lanche para os pacientes da Rede de Atenção Psicossocial e Policlínica Municipal de 

Conselheiro Lafaiete. - Data de Assinatura: 27/08/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: R$ 320.170,00 - 

Amparo Legal no art. 57, inciso II c/c §4º da Lei 8.666/93, em conformidade com Parecer Jurídico nº. 

93/2020 - Processo Licitatório 84/2015 – Pregão 56/2015 – Registro de Preço 37/2015. 

341/2020  – 1° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 110/2019 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratado: Pomar de Minas Distribuidora de Frutas e Legumes Eireli – ME - 

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

por objeto o fornecimento de hortifrutigranjeiros e derivados do leite, para atender as demandas e 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, neste Município, bem como repactuação do valor de 

desconto contratado. - Data de Assinatura: 28/08/2020  – Prazo: 12 Meses – Amparo Legal nos termos do 

art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 072/2018 – Pregão 032/2018 – Registro de 

Preço 021/2018. 

342/2020  – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 120/2019 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Gráfica Iguaçu 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 a prestação de serviços de diagramação, 

formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos de acordo com padrões pré-estabelecidos 

para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.  - Data de Assinatura: 

01/09/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: R$ 58.618,00 - 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 

036/2019 - Pregão 021/2019 - Registro de Preço 015/2019. 

 



343/2020 – Termo de Cessão Precária e Não Onerosa nº 06/2020 – Município: Município de Conselheiro 

Lafaiete – PCMG: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por intermédio do 13º Departamento de 

Polícia Civil / 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil. - Objeto: O presente termo tem por objeto a cessão 

precária e não onerosa das dependências da escola Municipal “Professor Doriol Beato”, localizada na Rua 

Senador Milton Campos, nº. 610, Bairro Angélica, neste município, para aplicação de provas de 

legislação. - Data de Assinatura: 01/09/2020  – Prazo: 12 Meses - Amparo Legal no art. 21, §4º; art. 90, 

VI e VII, art. 116, II, “d”, da Lei Orgânica do Município. 

344/2020  – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2020 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Otimisa Marketing e Eventos Ltda. - 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 30 (trinta) dias para 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: 02/09/2020  

– Prazo: 30 Dias – Valor: R$ 4.000,00 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 

Município, e nos termos do art. 4º-H da Lei n° 13.979/2020 - Processo Licitatório 080/2020, Dispensa 

036/2020. 

345/2020  – Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: Clínica Endoscópica DR. Valério A.M. Ferreira Ltda. - Objeto: Constitui objeto do 

presente contrato cumprimento de Decisão Judicial em favor do Paciente Eustáquio Vieira, para 

realização de procedimento Cirúrgico: Ligadura Elástica Via Endoscópica ( Endoscopia Digestiva Alta 

Para Ligadura Elástica), processo judicial nº 500193928.2020.8.13.0183, neste Município. - Data de 

Assinatura: 02/09/2020  – Prazo: 180 Dias – Valor: R$ 1.255,00 - Amparo Legal com fundamentado no 

artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 - Procedimento Licitatório 086/2020 – Dispensa 

037/2020. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 92/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará aquisição de relógio de ponto para uso nas novas dependências da 

Secretaria de Obras e Planejamento e setor da Secretaria de Fazenda. Dispensa de Licitação em razão do 

valor. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 099/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará aquisição de medicamento colírio “Flouresceina” para atendimentos 

oftalmológicos, por um período de três meses. Justificou a Secretaria Municipal que a aquisição será 

necessária, tendo em vista  que o mesmo auxilia na detecção de corpos estranhos, córnea e medida de 

pressão ocular (Tonometria) e não há procedimento licitatório do respectivo medicamento. O respectivo 

produto será utilizado por profissionais do Centro Regional Dr. Odilon do Amaral Bhering de Saúde. 

Valor previsto para dispensa de licitação. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 100/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará aquisição de chave inglesa ajustável 12” fosfatizada. Justificou a 

Secretaria Municipal que a aquisição dessa chave visa à manutenção/troca dos cilindros de Oxigênio da 

Policlínica Municipal, sendo de suma importância, pois sem ela não conseguimos fazer a troca dos 

mesmos. Informou ainda que não há procedimento licitatório vigente do item. Valor previsto para 

dispensa de licitação. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 102/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará aquisição de bobinas para o funcionamento do relógio de ponto digital, 

visando o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Fazenda, para uma estimativa de 

consumo para 03 meses. A Secretaria apresentou como justificativa para a compra do referido item que o 

Município não possui processo licitatório vigente. Valor previsto para dispensa de licitação. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 103/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará aquisição de bobinas para o funcionamento do relógio de ponto digital, 

visando o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, para uma estimativa de consumo 

para 03 meses.A Secretaria apresentou como justificativa para a compra do referido item que o Município 

não possui processo licitatório vigente. Valor previsto para dispensa de licitação. 

 


