
  

Chefia de Gabinete/ASCOM 

 

Em cumprimento ao disposto no parágrafo segundo do artigo 4° da Lei Federal nº 13.979/2020, 

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, 28 de Setembro de 2021. 

43/2021 – Ratificação de Publicação do Contrato de Fornecimento nº 28/2021 - Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratada: CNA Multiformato e Logística Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº. 

17.270.476/0001-45 - Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação do saldo remanescente 

com aplicação de reequilíbrio econômico da Ata de Registro de Preços nº 81/2020, cujo objeto refere-se à 

futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, arroz e óleo) destinados a composição de kits 

de merenda escolar a serem fornecidos aos alunos da rede municipal de ensino, no período da pandemia, 

e/ou preparo de refeições diárias e lanches para eventual retorno às aulas presenciais, de acordo com 

solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Lafaiete/ MG, conforme especificações 

relacionadas no item 18 do Edital. - Data de Assinatura: 03/03/2021  – Prazo: 12 meses – Valor: 

R$406.500,00 -  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 137/2020 – Pregão 050/2020 – Registro de Preço 040/2020. 

44/2021 – 1° Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 28/2021 - Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratada: Eco Plast Comércio e Indústria LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 

20.161.464/0001-97 – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da marca do item 21 da 

Ata de Registro de Preços n°. 28/2021, para o registro de preços para futura e eventual aquisição de 

materiais de limpeza e consumos diversos, conforme medidas de proteção sanitárias do Ministério da 

Saúde e Educação, para prevenir contaminação e propagação do Coronavírus, considerando a previsão do 

retorno das aulas presenciais, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, do 

Município de Conselheiro Lafaiete. - Data de Assinatura: 10/09/2021 – Amparo Legal no inciso II do 

artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei n°. 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 c/c art. 65, inciso I, alínea “a” c/c art. 58, I, Lei Federal nº. 

8.666/93 e pelas demais normas e condições estabelecidas no edital de convocação e em face à 

classificação das propostas apresentadas no pregão supramencionado - Processo Licitatório 128/2020 - 

Pregão 045/2020 - Registro de Preço 037/2020. 

45/2021 – Ata de Registro de Preços nº 98/2021 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratada: Denilson Souza da Silva., inscrito no CNPJ sob o nº. 09.117.341/0001-16 – Objeto: A 

presente Ata tem por objeto o Registro De Preço visando a contratação de empresa para prestação de 

serviço de fornecimento de lanches para atendimento aos pacientes da Policlínica Municipal, Hospital 

Municipal De Conselheiro Lafaiete- Hospital Municipal De Campanha – Covid-19 E Da Rede De 

Atenção Psicossocial, bem como para prestação de serviço de fornecimento de marmitex para 

atendimento aos servidores atuantes na campanha de vacinação contra a COVID-19 e as demais 

campanhas promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde em cumprimento ao Plano Nacional de 

Imunização e Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos, conforme especificações 

relacionadas no item 18 e Anexo I deste Edital. - Data de Assinatura: 21/09/2021 – Prazo: 12 meses – 

Valor: R$ 1.187.818,00 - 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. 15, bem como o 

Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão), Decreto Municipal nº. 366/2008 (Institui o Registro 

de Preços) e Lei Complementar nº 123/2006 - Processo Licitatório 131/2021 – Pregão 067/2021 – 

Registro de Preço 048/2021. – OBS: O Processo foi iniciado antes do fechamento do Hospital de 

Campanha, sendo este o motivo de constar o Hospital de Campanha no objeto da Ata. 



46/2021 – Contrato de Prestação de Serviços nº 83/2021 - Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: Denilson Souza da Silva., inscrito no CNPJ sob o nº. 09.117.341/0001-16 - 

Objeto: A presente contrato, tem por objeto a contratação de saldo da Ata de Registro de Preços 98/2021, 

que, por sua vez, tem por objeto o Registro De Preço visando a contratação de empresa para prestação de 

serviço de fornecimento de lanches para atendimento aos pacientes da Policlínica Municipal, Hospital 

Municipal De Conselheiro Lafaiete- Hospital Municipal De Campanha – Covid-19 E Da Rede De 

Atenção Psicossocial, bem como para prestação de serviço de fornecimento de marmitex para 

atendimento aos servidores atuantes na campanha de vacinação contra a COVID-19 e as demais 

campanhas promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde em cumprimento ao Plano Nacional de 

Imunização e Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos, conforme especificações 

relacionadas no item 18 e Anexo I deste Edital. - Data de Assinatura: 21/09/2021 – Prazo: 12 meses – 

Valor: R$ 1.187.818,00 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos 

termos do art. 54 e seguintes da Lei 8.666/93, bem como Lei 10.520/2002 - Processo Licitatório 131/2021 

– Pregão 067/2021 – Registro de Preço 048/2021. – OBS: O Processo foi iniciado antes do fechamento do 

Hospital de Campanha, sendo este o motivo de constar o Hospital de Campanha no objeto do Contrato. 

47/2021 – 1° Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 26/2021 - Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratada: Big Mais EIRELI - ME., inscrita no CNPJ sob o nº. 17.300.373/0001-

80 – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da marca do item 24 da Ata de Registro 

de Preços n°. 26/2021, para o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e 

consumos diversos, conforme medidas de proteção sanitárias do Ministério da Saúde e Educação, para 

prevenir contaminação e propagação do Coronavírus, considerando a previsão do retorno das aulas 

presenciais, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, do Município de 

Conselheiro Lafaiete. - Data de Assinatura: 21/09/2021 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei 

Orgânica do Município, nos termos da Lei n°. 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 c/c art. 65, inciso I, alínea “a” c/c art. 58, I, Lei Federal nº. 8.666/93, Parecer 

Jurídico nº 103/2021 e pelas demais normas e condições estabelecidas no edital de convocação e em face 

à classificação das propostas apresentadas no pregão supramencionado - Processo Licitatório 128/2020 – 

Pregão 045/2020 - Registro de Preço 037/2020. 

 


