
    

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, 10 de Setembro de 2020. 

346/2020  –Ratificação de Publicação do Termo de Indenização – Acordante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Acordado: Ribeiro Castro Construtora Ltda. - Objeto: Constitui objeto do presente termo o 

acordo entre as partes para efetuar-se o pagamento mediante indenização referente às despesas previstas  

no item 1.12 deste termo, concernentes na indenização das reformas realizadas pela empresa Ribeiro 

Castro Construtora Ltda no Hospital de Campanha, destinado ao atendimento dos pacientes acometidos 

pelo surto do Coronavírus-COVID 2019 . - Data de Assinatura: 26/08/2020  – Prazo :60 Dias – Valor: 

R$177.244,01- Amparo Legal: Processo Administrativo Nº. 4355/2020 e Parecer Jurídico nº. 76/2020. 

347/2020  – Contrato de Fornecimento nº 125/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - Objeto: O presente contrato 

tem por objeto a aquisição do saldo remanescente da Ata de Registro de Preço nº. 58/2019 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: 04/09/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: 

130.570,34 - 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. 

348/2020  – Contrato de Fornecimento nº 126/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - Objeto: O presente contrato 

tem por objeto a aquisição do saldo remanescente da Ata de Registro de Preço nº. 85/2019 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: 04/09/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: 

R$857.137,20 - 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. 

349/2020  – Contrato de Fornecimento nº 127/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Cleisson V.R da Cunha Hortfruti – ME - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

contratação do saldo remanescente e aplicação de reequilíbrio econômico dos itens 12 e 20 da Ata de 

Registro de Preços nº 26/2020, 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: 09/09/2020  

– Prazo: 12 meses – Valor: R$ 176.231,69 - 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 

134/2019 – Pregão 060/2019 - Registro de Preço 045/2019. 

 

 

 

 



350/2020  – Contrato de Fornecimento nº 128/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Cleisson V.R da Cunha Hortfruti – ME - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

contratação do saldo remanescente e aplicação de reequilíbrio econômico do item 22 da Ata de Registro 

de Preços nº 31/2020, 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: 09/09/2020  – Prazo: 12 

meses – Valor: R$ 81.077,76 - 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 134/2019 – 

Pregão 060/2019 - Registro de Preço 045/2019. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 107/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará aquisição de eletrodos, para atender as demandas da Secretaria Municipal 

de Obras e Meio Ambiente. A Secretaria apresentou como justificativa para a compra dos referidos itens 

as seguintes considerações: Considerando que os itens solicitados na RIMS 140, não se encontram em 

processos licitatórios vigentes; Considerando que a aquisição de eletrodos é para atender a grande 

demanda de soldagem, exemplificando a utilização para soldar pontes, grades, bueiros, pontos de ônibus, 

passarelas, etc. Considerando que a demanda de solda não está sendo executada pela falta dos eletrodos; 

Considerando que os eletrodos são utilizados em todas as posições e tipos de juntas, também sobre aços 

dificilmente soldáveis”. Valor previsto para dispensa de licitação. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 108/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará aquisição de materiais necessários de vidraçaria, marmoraria, louças e 

metais para finalização da reforma da obra do PSF São João I/PACE, tendo em vista a necessidade de 

complementação do Banco de Sangue, e de acordo com a comunicação interna nº 401/2020 da Secretaria 

de Obras e Meio Ambiente. A Secretaria Municipal de Obras, através da comunicação interna nº 

401/2020, justificou que como a reforma está sendo feita por execução direta (mão de obra própria da 

Administração Municipal) e informou não ter contrato de fornecimento com os respectivos itens vigentes, 

sendo necessária a respectiva compra. Os materiais serão utilizados para a complementação no posto 

avançado de coleta de sangue (PACE) e PSF Bandeirantes. Foram identificados três fornecedores 

distintos para aquisição dos respectivos materiais. Valor previsto para dispensa de licitação. 

 

 


