
Extrato de Compra Direta 

 
• Objeto: Aquisição imediata de marmitex, lanche e almoço self servisse para atender as 

atividades oficiais do desfile cívico do dia 07/09/2022 e do festival de bandas que 

ocorrerá nos dias 17/09/2022 e 18/09/2022, considerando a não conclusão do processo 

licitatório regular instaurado para tal finalidade. 

• Motivo: A contratação se faz necessária para atender a demanda dos eventos oficiais do 

desfile cívico de 07/09/2022 e do festival de bandas que ocorrerá no final de semana dos 

dias 17/09/2022 e 18/09/2022, considerando a não conclusão do processo licitatório regular 

instaurado para tal finalidade 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Cultura   

• Quantidade: 502 unidades de marmitex, 140 unidades de lanche e 50 unidades de almoço self 

servisse. 

• Valor Unitário: marmitex R$21,90 (vinte e real e noventa centavos), Lanche R$12,00 (doze 

reais) e Almoço self servisse R$34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos).    

• Valor Total: R$14.398,80 (quatorze mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta 

centavos)  

• Fornecedor: Restaurante Fabmar LTDA 

• CNPJ:45.427.017/0001-68  

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

 

• Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de fretamento em 

transporte de passageiros.  

• Motivo secretaria: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de 

fretamento para realizar o transporte de atiradores do Exército Brasileiro – Tiro de 

Guerra 04-032, para o Município de São João Del Rei em Minas Gerais.  

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Defesa Social.  

• Quantidade: 2 unidades. 

• Valor unitário:R$2.796,30 (dois mil setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos). 

• Valor Total: R$5.592,60 (cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). 

• Fornecedor: Expresso Translider LTDA. 

• CNPJ: 21.115.183/0001-60. 

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

 

• Objeto: Aquisição de ensaio sem anticoagulante, com gel separador volume 5ml e de tubo de 

ensaio estéril com anticoagulante EDTA K3, volume 4ml. 

• Motivo: Para serem utilizados pelo setor de Centro de Promoção da Saúde em campanhas do 

calendário do Ministério da Saúde, rotina interna de seu laboratório para controle de 

evolução de tratamento dos pacientes aqui acompanhados.  

• Secretaria solicitante: Secretaria municipal de Saúde.   

• Quantidade: Tubo de ensaio estéril sem anticoagulante, com gel separador, volume de 5ml, 

medida:13x100mm 12 caixas com 100 (unidades). Tubo de ensaio estéril com anticoagulante, 

com gel separador, volume de 4ml, medida:13x75mm 14 caixas com 100 (unidades). 

• Valor unitário: Tubo de ensaio estéril sem anticoagulante, com gel separador, volume de 

5ml, medida:13x100mm R$70,00 (setenta reais), Tubo de ensaio estéril com anticoagulante, 

com gel separador, volume de 4ml, medida:13x75mm R$39,90 (trinta e nove reais e noventa 

centavos. 

• Valor Total: R$1.398,60 (mil trezentos e noventa e oito reais e sessenta centavos). 

• Fornecedor: Biosul Produtos Diagnósticos LTDA-EPP 

• CNPJ: 37.730.312/0001-60 

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

 

• Objeto: Lâmpada infravermelho-110V - Polamp 

• Motivo: aquisição do produto lâmpada infravermelho para tratamento de fisioterapia. Este 

produto tem objetivo de auxiliar no processo de alivio da dor e inflamatório, 

proporcionando assim melhora do paciente. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde.  

• Quantidade: 10 unidades. 

• Valor unitário: R$114,00 (cento e quatorze reais). 

• Valor Total: R$1.140,00 (mil cento e quarenta reais). 

• Fornecedor: Workout Comercio de Produtos Para Saúde LTDA. 

• CNPJ:24.550.559/0001-53.  

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

 

• Objeto: HD,2TB,3.5’SATA 3 e MEMORIA, 16GB, 2666MHZ, DDR4. 

• Motivo: Aquisição de peças de informática para manutenção emergencial do Servidor onde 

estão armazenados o software de gestão pública da Prefeitura Municipal de Conselheiro 

Lafaiete. Devido ao ataque malwere ao servidor de dados e aplicação, onde todo o HD foi 

criptografado, e assim comprometendo o andamento das atividades de diversas secretarias. 



Sendo necessário a implementação de outro servidor o qual demanda aporte de configuração 

para que possa suportar a demanda do sistema. 

• Secretaria solicitante: Secretaria de Administração.  

• Quantidade: HD, 2TB, 3.5’, SATA 3 - 2 (unidades), MEMÓRIA, 16GB,2666 MHZ, DDR4 – 4 

(unidades). 

• Valor unitário: HD, 2TB, 3.5’, SATA 3 R$297,70 (duzentos e noventa e sete reais e setenta 

centavos). MEMÓRIA, 16GB,2666 MHZ, DDR4 R$466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais) 

• Valor Total:R$2459,40 (dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta 

centavos). 

• Fornecedor: Joao Bráulio Comercio de Equipamentos Eletrônicos LTDA. 

• CNPJ:27.845.560/0001-01 

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

 

• Objeto: Aquisição de carimbos para a Secretaria de Planejamento. 

• Motivo: Aquisição de material de consumo indispensável a necessidade de atestar as notas 

fiscais relativas às aquisições realizadas pela Secretaria Municipal de Planejamento.  

• Secretaria solicitante: Secretaria de Planejamento. 

• Quantidade: 2 unidades. 

• Valor unitário: R$23,00 (vinte e três reais) 

• Valor Total:R$46,00 (quarenta e seis reais) 

• Fornecedor: Sena’s – A Papelaria do Contador EIRELI  

• CNPJ:02.353.318/0001-81 

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

 

• Objeto: Aquisição de kits de ligação provisória (disjuntores termo magnético) 

• Motivo: Aquisição de kits de ligação provisória (disjuntores termo magnético) pra ligar 

varias caixas de som e palco distribuídos ao longo da Avenida Telesforo Candido de 

Resende, com intuito de atender demanda do desfile cívico do dia 07 de setembro.  

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Cultura  

• Quantidade: 4 (unidade)kits ligação provisória – Faixa B1- disjuntor termo magnético 

2x40A, 1 (unidade) kits ligação provisória – Faixa C3- disjuntor termo magnético 3x80A. 

• Valor unitário: kits ligação provisória – Faixa B1- disjuntor termo magnético 2x40A 

R$156,00 (cento e cinquenta e seis reais), kits ligação provisória – Faixa C3- disjuntor 

termo magnético 3x80A R$254,80 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). 

• Valor Total: R$878,80 (oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 

• Fornecedor: Comercial Hayfa LTDA - ME 

• CNPJ:01.679.214/0001-07. 

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

 


