
Extrato de Compra Direta 

 

• Objeto: Macacão para exumação e translado.  

• Motivo: Indispensável para realização de exumações, bem como nos 

procedimentos de readequações de resto mortais para reutilização das 

gavetas. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Administração 

• Quantidade: 20(unidades) 

• Valor Unitário: R$32,00 (trinta e dois reais)  

• Valor Total: R$640,00 (seiscentos e quarenta reais)  

• Fornecedor: AGSI Comercio de EPI e Consultoria em Segurança do Trabalho 

LTDA - ME 

• CNPJ: 26.434.748/0001-96 

• Fundamento: art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Materiais para exumação, traslado e velório. 

• Motivo: Compromisso na prestação de serviços de qualidade, fornecendo 

maior conforto às famílias enlutadas, além de maior autonomia ao setor no 

fornecimento de serviços de velórios. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Administração 

• Quantidade: Castiçal para velas 6(unidade), Resplendor com Cristo 2 

(unidades), Resplendor com Bíblia 1(unidade), Suporte para coroa de 

flores 3 (unidades) e suporte para livros 3 (unidades). 

• Valor Unitário: Castiçal para velas R$225,00(duzentos e vinte e cinco 

reais), Resplendor com Cristo R$1.300,00(mil e trezentos reais), 

Resplendor com Bíblia R$1.525,00(mil e quinhentos e vinte e cinco reais), 

Suporte para coroa de flores R$ 341,00 ( trezentos e quarenta e um real) 

e suporte para livros R$416,25 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte e  

cinco centavos. 

• Valor Total:R$7.747,50 (sete mil setecentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta centavos)   

• Fornecedor: Oscar Rodrigues Froes Castiçais LTDA 

• CNPJ: 52.979.424/0001-43 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Placas de identificação de posto policial. 

• Motivo: Necessidade de instalação de um Posto Policial avançado nas 

proximidades do Santuário Sagrado Coração de Jesus e Maria, Considerando 

que atualmente a Administração Municipal não detém de contrato vigente 

para fornecimento de placas (padrão PMMG) a serem instaladas na sede do 

mencionado posto avançado. A instalação do posto avançado trata – se de 

anseio antigo da população, e certamente contribuirá para garantia de 

segurança pública no local. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Defesa Social. 

• Quantidade: 2 (unidades) 

• Valor Unitário:4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) 

• Valor Total:R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)  

• Fornecedor: Star Placas LTDA - ME 

• CNPJ:66.378.928/0001-12 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Filtro para bebedouro 



• Motivo: Urgência na substituição dos filtros nos bebedouros disponíveis 

no cemitério, uma vez ultrapassada a vida útil do elemento filtrante, que 

é de 6 (seis) meses ou 4000 litros. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Administração 

• Quantidade: 4 (quatro) 

• Valor Unitário: R$79,90 (Setenta e nove reais e noventa centavos) 

• Valor Total: R$319,60 (trezentos e dezenove reais 

• Fornecedor: Sidiney Jose de Souza 10823512614 

• CNPJ:.11.470.876/0001-18  

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Colírio ``Fluoresceína´´ 

• Motivo: Atendimento ao serviço de oftalmologia do munícipio, por um 

período de seis meses, 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.  

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde 

• Quantidade: 15 (quinze)  

• Valor Unitario:R$16,50 (dezesseis e cinquenta) 

• Valor Total:R$247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta 

centavos)   

• Fornecedor: Pharmedice Manipulações Especializadas Eireli 

• CNPJ: 10.461.807/0001-85 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Madeira de lei aparelhada, tipo paraju 

• Motivo: Compra direta de madeira em paraju 57m(metros) de 

18x5,5cm(centímetros) e 121,50m(metros)de 10,5x5,5cm(centímetros), para 

que seja substituído com urgência o pergolado instalado na Praça Barão de 

Queluz que se encontra deteriorado, o qual poderá causar danos a 

terceiros.   

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Cultura  

• Quantidade: 57m (metros) de 18x5,5cm, 121,50m(metros) de 10,5x5,5cm.  

• Valor Unitário: Madeira paraju 18x5,5cm R$68,88 sessenta e oito reais e 

oitenta e oito centavos), Madeira paraju 10,5x5,5cm R$39,61. 

• Valor Total: R$8.739,01 

• Fornecedor: N.F. Comercio e Industria de Madeiras LTDA 

• CNPJ: 42.989.434/0001-06 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Revisão de 20.000KM do Fiat Fiorino RNG-9J40 

• Motivo: É necessária a respectiva aquisição em serviço na Policlínica 

Municipal de acordo com o plano de manutenção programada da Fiat (mão de 

obra), o serviço tem que ser executado por concessionária FIAT por ser 

veículo em garantia. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde. 

• Quantidade: 1 (um). 

• Valor Total: R$273,60 (Duzentos e setenta e três reais e sessenta 

centavos). 

• Fornecedor: Dismove Veiculos LTDA. 

• CNPJ:20.982.443/0001-32. 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 



 

 

• Objeto: Revisão de 20.000KM do Fiat Fiorino RNG-9J40 

• Motivo: É necessária a respectiva aquisição em serviço na Policlínica 

Municipal de acordo com o plano de manutenção programada da Fiat (troca 

de óleo, filtro de óleo e filtro de ar e filtro de combustível), o 

serviço tem que ser executado por concessionária FIAT por ser veículo em 

garantia. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde. 

• Quantidade: 1 (um) filtro de óleo, 1 (um) filtro de ar, 1 (um) filtro de 

combustível, 3 (três) óleo mopar 5w30.   

• Valor Unitário: filtro de óleo R$42,47 (quarenta e dois reais e quarenta 

e sete centavos), filtro de ar R$47,00 (quarenta e sete reais), filtro de 

combustível R$19,30 (dezenove reais e trinta centavos), óleo mopar 5w30 

R$56,00 (cinquenta e seis reais). 

• Valor Total: R$276,77 (Duzentos e setenta e seis reais e setenta e sete 

centavos). 

• Fornecedor: Dismove Veiculos LTDA. 

• CNPJ:20.982.443/0001-32. 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Revisão de 10.000KM do Fiat Fiorino RNG-9J35 

• Motivo: É necessária a respectiva aquisição em serviço na Policlínica 

Municipal de acordo com o plano de manutenção programada da Fiat (mão de 

obra), o serviço tem que ser executado por concessionária FIAT por ser 

veículo em garantia. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde. 

• Quantidade: 1 (um). 

• Valor Total: R$228,00 (Duzentos e vinte e oito reais). 

• Fornecedor: Dismove Veiculos LTDA. 

• CNPJ:20.982.443/0001-32. 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Revisão de 10.000KM do Fiat Fiorino RNG-9J35 

• Motivo: É necessária a respectiva aquisição em serviço na Policlínica 

Municipal de acordo com o plano de manutenção programada da Fiat (troca 

de óleo, filtro de óleo e filtro de ar), o serviço tem que ser executado 

por concessionária FIAT por ser veículo em garantia. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde. 

• Quantidade: 1 (um) filtro de óleo, 1 (um) filtro de ar, 3 (três) óleo 

mopar 5w30.   

• Valor Unitário: filtro de óleo R$42,47 (quarenta e dois reais e quarenta 

e sete centavos), filtro de ar R$47,00 (quarenta e sete reais), óleo 

mopar 5w30 R$56,00 (cinquenta e seis reais). 

• Valor Total: R$257,47 (Duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e 

sete centavos). 

• Fornecedor: Dismove Veiculos LTDA. 

• CNPJ:20.982.443/0001-32. 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Cabo de aço com espessura de 9,5mm. 

• Motivo: Para retirada das formas metálicas com talha mecânica é 

necessário o cabo de aço que sustenta o pino de fixação para içamento das 

mesmas. 



• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente.  

• Quantidade: 15m (metros). 

• Valor Unitário: 1m (metro) R$39,90 (trinta e nove reais e noventa 

centavos).  

• Valor Total: R$598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta 

centavos). 

• Fornecedor: Casa Agricultura LTDA  

• CNPJ: 03.311.769/0001-19 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Óleo 2T (tempo) de 500ml. 

• Motivo: Para uso em fumacê, considerando o avanço significativo do numero 

de casos notificados e confirmados no Município de Conselheiro Lafaiete, 

e o aumento de Tratamento e Pesquisa Vetorial Especial – TPVE, visando 

reforçar ações preventivas de doenças como dengue, Chikungunya e zika 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde. 

• Quantidade: 60u (unidades) 

• Valor Unitário: R$21,76 (vinte um reais e setenta e seis centavos) 

• Valor Total: R$1.305,30 (mil e trezentos e cinco reais e trinta centavos) 

• Fornecedor: Ferreira & Zecarias Limitada  

• CNPJ: 38.616.983/0001-68 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Paramentos para velório. 

• Motivo: Tendo em vista a crescente demanda de readequações de resto 

mortais para reutilização das gavetas e a necessidade de identificação 

dos restos mortais ali contidos. Urna indispensável para prestação de 

serviços de traslado para outros cemitérios. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Administração. 

• Quantidade: Saco para ossos, com medida:50x70cm com cartão para 

identificação e fechamento com zíper 150u(unidades). Urna (caixa 

ossuária) 20u (unidades). Vela votiva-100% parafina, cor branca, com 

6,5cm(centímetros) de altura por 5cm(centímetros)diâmetro 200u(unidades).  

• Valor Unitário: Saco para ossos, com medida:50x70cm com cartão para 

identificação e fechamento com zíper R$7,89 (sete reais e oitenta e nove 

centavos). Urna (caixa ossuária) R$40,00 (quarenta reais). Vela votiva-

100% parafina, cor branca, com 6,5cm(centímetros) de altura por 

5cm(centímetros)diâmetro R$3,80 (três reais e oitenta centavos. 

• Valor Total: R$2743,50 (dois mil e setenta e quarenta e três reais e 

cinquenta centavos). 

• Fornecedor: Waf Artigos LTDA  

• CNPJ: 29.895.097/0001-20 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Revisão de 10.000Km do carro VW FOX placa RTD-5f26. 

• Motivo: Em serviço na atenção básica, de acordo com plano de manutenção 

programada da Volkswagen o serviço tem que ser executado por 

concessionária Volkswagen por ser veículo em garantia.   

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde. 

• Quantidade: 1 (unidade) 

• Valor Unitário: Mão de obra R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais)  

• Valor Total: R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) 

• Fornecedor: Apec Veículos S/A  



• CNPJ: 17.078.536/0001-22 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Revisão de 10.000Km do carro VW FOX placa RTD-5f26. 

• Motivo: Em serviço na atenção básica, de acordo com plano de manutenção 

programada da Volkswagen o serviço tem que ser executado por 

concessionária Volkswagen por ser veículo em garantia.  

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde.  

• Quantidade: 1(unidade) 

• Valor Unitário: Parafuso bujão cárter R$22,78 (vinte dois reais e setenta 

e oito centavos). Filtro de óleo de motor R$55,20 (cinquenta e cinco 

reais e vinte centavos). Óleo lubrificante para motor SAE 5W40 sintética 

embalagem 500ml R$25,00 (vinte e cinco reais). Filtro de combustível 

R$37,20 (trinta e sete reais e vinte centavos). Trava R$3,22 (três reais 

e vinte e dois centavos). 

• Valor Total: R$321,62 (trezentos e vinte e um reais e sessenta e dois 

centavos). 

• Fornecedor: Apec Veículos S/A  

• CNPJ: 17.078.536/0001-22. 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Revisão 10.000km do carro VW FOX placa RTD-5F28. 

• Motivo: Em serviço na atenção básica, de acordo com plano de manutenção 

programada da Volkswagen o serviço tem que ser executado por 

concessionária Volkswagen por ser veiculo em garantia.  

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde. 

• Quantidade: 1 (unidades). 

• Valor Unitário: Mão de obra R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). 

• Valor Total: R$245,00 duzentos e quarenta e cinco reais). 

• Fornecedor: Apec Veículos S/A.  

• CNPJ: 17.078.536/0001-22. 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

• Objeto: Revisão 10.000km do carro VW FOX placa RTD-5F28. 

• Motivo: Em serviço na atenção básica, de acordo com plano de manutenção 

programada da Volkswagen o serviço tem que ser executado por 

concessionária Volkswagen por ser veículo em garantia. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde.  

• Quantidade: Filtro de óleo 1 (unidades). Filtro de combustível 

1(unidades). Parafuso 1(unidades). Óleo motor 500ml 8(unidades). Trava 

1(unidades). 

• Valor Unitário: Filtro de óleo R$55,20 (cinquenta e cinco reais e vinte 

centavos). Filtro de combustível R$ 37,20 (trinta e sete reais e vinte 

centavos). Parafuso R$22,78 (vinte e dois reais e setenta e oito 

centavos). Óleo motor 500ml R$25,00 (vinte e cinco reais). Trava R$6,44 

(seis reais e quarenta e quatro reais). 

• Valor Total: R$321,62 (trezentos e vinte e um reis e sessenta e dois 

centavos). 

• Fornecedor: Apec Veículos S/A 

• CNPJ: 17.078.536/0001-22. 

• Fundamento: Atendimento ao art. 24 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 


