
Extrato de Compra Direta  

 
• Objeto: Aquisição de passagem aérea, hospedagem e deslocamento de traslado rodoviária ao 

aeroporto. 

• Motivo: Enviar representante da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, servidor da 

Secretaria de Obras e Meio Ambiente para congresso Futurecom, que fomenta o mercado, 

combinando exposição, experiência, debates, networking e demonstrações sobre os impactos 

das aplicações de tecnologias em praticamente todos os segmentos da economia, e trará 

vários benefícios na tomada de decisões relacionadas à implantação de novas 

infraestruturas de telecomunicação no Município, mercado que se encontra em expansão e não 

há especialistas na área no corpo técnico da Prefeitura Municipal. 

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

• Quantidade: 1 (unidades). 

• Valor Unitário: R$4.775,00 (quatro mil setecentos e setenta e cinco reais).  

• Valor Total: R$4.775,00 (quatro mil setecentos e setenta e cinco reais).  

• Fornecedor: G M F de Moura.  

• CNPJ:26.093.068/0001-56. 

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

 

• Objeto: Aquisição de Materiais elétricos para conclusão da reforma do Mercado do Produtor 

Rural. 

• Motivo: Os materiais serão para a conclusão de reforma do Mercado Produtor Rural em sua 

parte superior.  

• Secretaria solicitante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

• Quantidade: Fita isolante 20M 10 (unidades), adaptador ¾ C2 100 (unidades), cabo flexível 

vermelho 1,5M 500 (metros), soquete antivibratório para lâmpada flúor MT-1013 

40(unidades), lâmpada tubular led 18W 6500K 40 (unidades). 

• Valor unitário: Fita isolante 20M R$9,45 (nove reais e quarenta e cinco centavos), 

adaptador ¾ C2 R$1,25 (um real e vinte cinco centavos), cabo flexível vermelho 1,5M R$1,29 

(um real e vinte nove centavos), soquete antivibratório para lâmpada flúor MT-1013 R$2,50 

(dois reais e cinquenta centavos), lâmpada tubular led 18W 6500K R$22,75 (vinte dois reais 

e setenta e cinco centavos). 

• Valor Total: R$1.874,50 (mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) 

• Fornecedor: Comercial Hayfa LTDA-ME / Eletro Max em Materiais elétricos LTDA-ME 

• CNPJ:01.679.214/0001-07 / 14.240.930/0001-27. 

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

 

• Objeto: Cetaphil creme pote com 453G.  

• Motivo: Considerando as constantes decisões judiciais demandadas em face do Município e o 

exíguo prazo estipulado pelo Judiciário para o cumprimento de tais decisões que o 

Município necessita cumprir as respectivas ordens judiciais para atendimento aos 

pacientes, além de frustrados processos regulares instaurados. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde. 

• Quantidade: 48 (unidades). 

• Valor unitário: R$115,00 (cento e quinze reais). 

• Valor Total: R$5.520,00 (cinco mil e quinhentos e vinte reais) 

• Fornecedor: Shayane Drogaria LTDA 

• CNPJ: 02.625.373/0001-83. 

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

 

• Objeto: Guindaste com lança de altura de 30 metros. 

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

guindaste (alcance de 30 metros) para poda de rebaixamento de copa de uma arvore com risco 

eminente localizada á Rua Marechal Floriano Peixoto, próximo ao n°230, centro. 

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

• Quantidade: 1 (unidades) 

• Valor unitário: R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

• Valor Total: R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

• Fornecedor: Barão Guindastes e Equipamentos LTDA-EPP   

• CNPJ:03.144.754/0001-03  

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

 

• Objeto: Aquisição de materiais elétricos para conclusão da reforma do mercado do Produtor 

Rural. 

• Motivo: Os materiais serão para a conclusão de reforma do Mercado Produtor Rural em sua 

parte superior. 

• Secretaria solicitante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 



• Quantidade: Abraçadeira PVC ¾ para eletroduto 80 (unidades), abraçadeira para lâmpada 

tubular 80 (unidades), Luva para eletroduto PVC ¾ 80 (unidades), rebite 5,00/10mm 80 

(unidades) 

• Valor unitário: Abraçadeira PVC ¾ para eletroduto R$1,95 (um real e noventa e cinco 

centavos), abraçadeira para lâmpada tubular R$1,50 (um real e cinquenta centavos), Luva 

para eletroduto PVC ¾ R$2,10 (dois reis e dez centavos), rebite 5,00/10mm R$0,14 (quatorze 

centavos) 

• Valor Total: R$455,20 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) 

• Fornecedor: Eletro Max em Materiais Elétricos LTDA-ME 

• CNPJ:14.240.930/0001-27 

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

 

• Objeto: Passagens aéreas, hospedagem e serviços de traslado.  

• Motivo: Atualização do funcionário do Procon Municipal “Proteção do Consumidor: Confiança, 

Plataformização e Gig Economy.  

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Defesa Social. 

• Quantidade: 1 (unidade)  

• Valor unitário: R$4.000,00 (quatro mil reais) 

• Valor Total: R$4.000,00 (quatro mil reais) 

• Fornecedor: BB Turismo LTDA 

• CNPJ:16.539.054/0001-60 

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

 

• Objeto: Treinamento para atender as normas pertinentes e atualizadas de fiscalização de 

trânsito.  

• Motivo: A contratação deste serviço se faz necessária para atualizar e treinar a equipe de 

fiscalização de trânsito (Guardas Municipais e Agentes municipais de Trânsito) pertencente 

a Secretaria Municipal de Defesa Social, para posterior cumprimento de suas atribuições.  

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Defesa Social. 

• Quantidade: 1 (unidade)  

• Valor unitário: R$9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais) 

• Valor Total: R$9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais)  

• Fornecedor: Savedra & Amaral Trânsito Brasil LTDA 

• CNPJ:26.773.579/000119 

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

 

• Objeto: Serviço de buffet. 

• Motivo:  Serviço de buffet atender os eventos a serem realizados no âmbito da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

• Quantidade: 1 (unidade). 

• Valor unitário: R$8.224,40 (oito mil, duzentos e vinte quatro reais e quarenta centavos) 

• Valor Total: R$8.224,40 (oito mil, duzentos e vinte quatro reais e quarenta centavos) 

• Fornecedor: Padaria e Confeitaria Ronki Freitas LTDA / Padaria Sonia LTDA 

• CNPJ:03.438.692/0001-42 / 01.734.184/0001-86 

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

 

• Objeto: Tomografia de Coerência Óptica. 

• Motivo: Cumprimento de Ordem judicial, considerando que o Município não dispõe de 

prestador para a realização do procedimento em questão, sendo o Município de Belo 

Horizonte referência para a microrregião de Conselheiro Lafaiete. O procedimento em 

questão segue critérios específicos de marcação, protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas de Degeneração macular relacionada à idade e da Retinopatia Diabética, não 

contempla casos relacionados à medicação como da ação judicial em tela. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde. 

• Quantidade: 1 (unidades). 

• Valor unitário: R$360,00 (trezentos e sessenta reais). 

• Valor Total: R$360,00 (trezentos e sessenta reais). 

• Fornecedor: Rafael Pereira Pinto. 

• CNPJ: 17.986.195/0001-93. 

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

  



• Objeto: Cola ultrarrápida instantâneo multiuso com 20 gramas ou mais bico anti-entupimento 

para plástico, borracha metais e outros materiais a base de cianoacrilato que requer 

mistura. 

• Motivo: Em atendimento ao departamento de patrimônio, para fins de reforço na colagem e 

reposicionamento das placas de patrimônio, pois a cola existente nas mesmas esta 

insuficiente.    

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Administração. 

• Quantidade: 100 (unidades). 

• Valor unitário: R$10,20 (dez reais e vinte centavos). 

• Valor Total: R$1.020,00 (mil e vinte reais). 

• Fornecedor: Casa da Agricultura LTDA. 

• CNPJ: 03.311.769/0001-19 

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

 

• Objeto: Serviço de hospedagem, em quarto e/ou triplo, simples (standart) com pensão 

completa para 5 (cinco) pessoas, no período de 06/09 a 09/09/2022 3 (diárias). 

• Motivo: Trata-se de medida urgente em face de notificação recebida nesta data 

(06/09/2022), por volta de 14:20h, advinda do Ministério do Trabalho e previdência-MTP, 

Oficio SEI n°. 35722/2022/MPT, Processo n°. 13621.117719/2022-37. 

• Secretaria solicitante: Secretaria de Desenvolvimento Social. 

• Quantidade: 3 (diárias) para 5 (cinco) pessoas totalizando 15 diárias, água mineral e 

serviço complementar. 

• Valor unitário: 3 (diárias) para 5 (cinco) pessoas totalizando 15 diárias R$138,27 (cento 

e trinta e oito reais e vinte sete centavos), água mineral e serviço complementar R$5,00 

(cinco reais). 

• Valor Total: R$2.074,04 (dois mil, setenta e quatro reais e quatro centavos)  

• Fornecedor: Atlântica Hotels International Brasil LTDA / Restaurante Armazém SR LTDA 

• CNPJ:02.223.966/0126-34 / 27.434.154/0001-48 

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

 

• Objeto: Aquisição de equipamentos suspenso para implantação sala de Integração Sensorial 

no Núcleo Especializada em Reabilitação. 

• Motivo: Esses equipamentos tem o objetivo no tratamento infanto juvenil em pacientes com 

transtornos sensoriais e outros. A sala de integração sensorial é voltada para promover o 

máximo de desenvolvimento das capacidades sensoriais e potencializar o desenvolvimento 

cognitivo.  

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde.   

• Quantidade: Estrutura smart formas gemetricas/cordas/teto/espaldar 1 (unidade), Balanço 

plataforma primor 1 (unidade), trapézio de madeira 1 (unidade), cavalo suspenso com apoio 

para mãos e pés 1 (unidade), casulão 4 camadas 2,40x1,20 1 (unidade), kit câmara completo 

1 (unidade), disco de flexão spin 1(unidade), tablado articulado 1 (unidade), plataforma 

circular instável 1 (unidade), helicóptero bi orbital Benu 1 (unidades), instalação 1 

(unidade). 

• Valor unitário: Estrutura smart formas gemetricas/cordas/teto/espaldar R$5.781,32 (cinco 

mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), Balanço plataforma primor 

R$789,00 (setecentos e oitenta e nove reis), trapézio de madeira R$179,00 (cento e setenta 

e nove reais), cavalo suspenso com apoio para mãos e pés R$1.199,00 (mil cento e noventa e 

nove reais), casulão 4 camadas 2,40x1,20 R$835,65 (oitocentos e trinta e cinco reais e 

sessenta e cinco centavos), kit câmara completo R$519,00 (quinhentos e dezenove reais), 

disco de flexão spin R$1.019,00 (mil e dezenove reais), tablado articulado R$2.304,80 

(dois mil trezentos e quatro reais e oitenta centavos), plataforma circular instável 

R$729,00 (setecentos e vinte nove reais), helicóptero bi orbital Benu R$439,00 

(quatrocentos e trinta e nove reais), instalação R$1.200,00 (mil e duzentos reais). 

• Valor Total: R$15.915,59 (quinze mil novecentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos).  

• Fornecedor: Benu Produtos e Eventos Especiais Eireli. 

• CNPJ:23.178.914/0001-42 

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

 

• Objeto: Contratação de Formação para Gestores Municipais. 

• Motivo: Discutir a atualização da politica de financiamento da educação básica publica, 

Capacitando gestores e servidores para realizarem em gestão eficiente dos recursos 

educacionais. Com isso, espera-se a otimização do gasto público, a partir do entendimento 

do arcabouço legal que regulamenta a distribuição e a vinculação de receita, bem como a 

compreensão das melhores práticas e entendimentos dos Tribunais de Contas sobre o tema. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Educação. 

• Quantidade: 1 (unidade). 

• Valor unitário: R$1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais) 

• Valor Total: R$1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais)  

• Fornecedor: Shandler Consultoria e Prestação de Serviços LTDA 

• CNPJ: 44.614.819/0001-14 



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

 

• Objeto: Aquisição de materiais natalinos. 

• Motivo: Decoração das principais vias do centro comercial de Conselheiro Lafaiete 

justifica-se na inspiração dos casos de sucesso de muitos municípios que se consolidam 

como cidades que veem nas festividades de final de ano uma grande oportunidade para atrair 

turistas, valorizar as festas populares e a economia local.  

• Secretaria solicitante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

• Quantidade: 200 (metros) Cabo paralelo 1,5, 350 (metros) Cabo alumínio triplex mult 

0,6/1KV 2x16+16mm², 60 (unidades) Conector perfuração 10-150/1,5-10mm e 20 (unidade) Fita 

Isolante anti chama 18mmx20 metros. 

• Valor unitário: R$2,31 (dois reais e trinta e um centavos) Cabo paralelo 1,5, R$5,96 

(cinco e noventa e seis reais) Cabo alumínio triplex mult 0,6/1KV 2x16+16mm²,R$11,78 (onze 

reais e setenta e oito centavos) Conector perfuração 10-150/1,5-10mm e R$6,40 (seis e 

quarenta centavos) Fita Isolante anti chama 18mmx20 metros. 

• Valor Total: R$3.383,38 (três mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) 

• Fornecedor: Loja Elétrica Limitada.  

• CNPJ: 17.155.342/0001-83 

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

 

 

 

 


