
Extrato de Compra Direta  

 
• Objeto:60 frascos de 50ml de Cloridrato de Cetamina na concentração de 10%. 

• Motivo: Controle Populacional ético de Cães e Gatos, que tem como objetivo o controle de 

doenças de caráter zoonótico através da castração desses animais, nesse atual momento não 

poder ser interrompido em nenhuma hipótese, uma vez que os índices epidemiológicos do 

Município despertam alerta com o aumento de mais 100% do numero de casos nos últimos anos 

de doenças de caráter zoonótico. Vale ressaltar ainda os últimos casos de raiva em nosso 

estado, o que nos traz muita preocupação em virtude do alto numero de colônias de morcegos 

em áreas urbanas e Peri urbanas em nossa cidade, exigindo intervenção direta no controle 

do numero de animais vagantes pela cidade e nessas regiões. 

• Secretaria solicitante: Secretaria de Saúde. 

• Quantidade: 60 Unidades  

• Valor Unitário: R$100,00 (cem reais). 

• Valor Total: R$6.000,00 (seis mil reais). 

• Fornecedor: Cesar e Rocha com. de Produtos Agropecuários LTDA E.P.P. 

• CNPJ:03.541.496/0001-07 

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

 

• Objeto: Parafuso Chumbador CBA 3/8 x 2 1/2 

• Motivo: Justifica-se que os parafusos que vieram junto as academias são frágeis e não se 

consegue uma instalação de qualidade, a compra desses chumbadores é fundamental também 

para durabilidade dos aparelhos além da segurança dos usuários. 

• Secretaria solicitante: Secretário Municipal e Esportes  

• Quantidade: 200 unidades  

• Valor unitário: R$4,80 (quatro e oitenta) 

• Valor Total: R$960,00 (novecentos e sessenta reais) 

• Fornecedor: Casa da Agricultura LTDA  

• CNPJ:03.311.769/0001-19 

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

 

• Objeto: Realinhamento do Mecanismo Extensor do Joelho Esquerdo. 

• Motivo: O município de Belo Horizonte, referência para a microrregião de Conselheiro 

Lafaiete para realização do procedimento solicitado. Os procedimentos de alta complexidade 

são de pactuação da Microrregião, formada por 12 (doze) munícipios. É estabelecida uma 

cota anual, 12(doze) vagas, dentre a qual está incluso o referido procedimento necessário 

à autora. Assim sendo, não há alternativa para cumprimento do mandado judicial no prazo 

determinado que não seja a compra do serviço na rede privada por meio de Processo 

licitatório, Modalidade compra direta, em razão da urgência do procedimento. 

• Secretaria solicitante: Secretaria de Saúde.  

• Quantidade: 1 unidade  

• Valor unitário: R$15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) 

• Valor Total: R$15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) 

• Fornecedor: Leonardo Elias Esper 

• CNPJ: 21.845.119/0001-35 

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

 

• Objeto: Aquisição de rastelos e vassouras 

• Motivo: Para manutenções de áreas verdes e jardins do município. Devido esta atividade a 

secretaria solicitante necessita da aquisição de rastelos e vassouras de jardinagem para 

que os servidores possam executar as devidas manutenções. 

• Secretaria solicitante: Secretaria de Obras e Meio Ambiente.  

• Quantidade: 6 unidades - Rastelo curvo em aço reforçado com mínimo 14 dentes.6 unidades-

Vassoura jardim regulável mínimo 22 dentes com cabo 1,20m). 6 Unidades - Vassoura plástica 

tipo rastelo para jardim e grama mínimo 22 dentes. 

• Valor unitário: Rastelo curvo em aço reforçado com mínimo 14 dentes R$ 32,50(trinta e dois 

reais e cinquenta centavos) Vassoura jardim regulável mínimo 22 dentes com cabo 1,20m R$ 

23,009 (vinte e três reais). Vassoura plástica tipo rastelo para jardim e grama mínimo 22 

dentes R$34,00(trinta e quatro reais) 

• Valor Total: R$537,00 (quinhentos e trinta e sete reais). 

• Fornecedor: Casa da Agricultura LTDA. 

• CNPJ: 03.311.769/0001-19 

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

 

• Objeto: Bobina Térmica 80x30(para impressora de senhas. 

• Motivo: Aquisição de bobinas térmicas para geração de senhas visando atendimento aos 

usuários da Secretaria Municipal de Saúde de virtude da implantação do sistema 

informatizado. 



• Secretaria solicitante: Secretaria de Saúde. 

• Quantidade: 100 unidades. 

• Valor unitário: R$ 3,60(três e reais e sessenta centavos). 

• Valor Total: R$360,00 (trezentos e sessenta 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: Leitor de biométrico USB Scaner bio mini Plus2. 

• Motivo: Mediante a contratação de empresa especializada em fornecimento de solução 

integrada para registro de ponto eletrônico, sendo necessário o cadastramento biométrico 

dos servidores municipais, para utilização dos registradores de frequência. Tendo em vista 

que, existe grande numero de servidores para cadastramento e uma deficiência de 

equipamentos para captura das impressões digitais, atrasando assim a utilização dos 

equipamentos de ponto eletrônico.  

• Secretaria solicitante: Secretaria de Administração. 

• Quantidade:4 unidades.  

• Valor unitário: R$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais). 

• Valor Total: R$4.600,00(quatro mil e seiscentos reais). 

• Fornecedor: João Bráulio Comercio de Equipamentos Eletrônicos LTDA 

• CNPJ:27.845.560/0001-01 

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

 

• Objeto: Cadeira de Escritório. 

• Motivo: Devido ao longo uso das cadeiras na sala de reuniões hoje se encontram em mal 

estado.  

• Secretaria solicitante: Acessória de Comunicação. 

• Quantidade: 15 unidades. 

• Valor unitário: R$520,00 (Quinhentos e vinte reais) 

• Valor Total: R$8998,50 (oito mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) 

• Fornecedor: Laf. Maquinas Comercio de Maquinas e Equipamentos LTDA 

• CNPJ: 01.808.553/0001-38 

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

 

• Objeto: Prestação de Serviço (Veículo + Motorista) – Caminhão Estúdio /Caminhão do Papai 

Noel (50 horas). 

• Motivo: Tal solicitação se faz, devido à necessidade da contratação de prestação de 

serviço de caminhão estúdio – Caminhão do Papai Noel. A ação itinerante visa a inclusão da 

população residente nos bairros e na zona rural do município de Conselheiro Lafaiete aos 

entretenimentos natalinos da cidade, fomentando o turismo e o comércio local. Sendo Assim 

a Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria de Planejamento e com 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a fim de cumprir ação prevista no 

Planejamento Estratégico Municipal, bem como no diagnóstico do setor cultural e turístico 

apresentado em estudo realizado pela fundação João Pinheiro, realiza tal processo a fim de 

concretização a mesma. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Cultura. 

• Quantidade: 1 unidade. 

• Valor unitário: R$16.000,00 (dezesseis mil reais) 

• Valor Total: R$16.000,00 (dezesseis mil reais) 

• Fornecedor: TK Negócios e Vendas LTDA. 

• CNPJ:45.277.790/0001-95. 

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

 

• Objeto: Manutenção corretiva para câmara de refrigeração da farmácia central. 

• Motivo: Manutenção corretiva para câmara de refrigeração da farmácia central, devido a 

mesma ter estragado após as infiltrações que aconteceram no setor, em decorrência das 

fortes chuvas do final do mês de outubro e por não haver as devidas manutenções 

preventivas. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Saúde.  

• Quantidade:1 

• Valor unitário: R$1.950,00(mil novecentos e cinquenta reais) 

• Valor Total: R$1.950,00(mil novecentos e cinquenta reais) 

• Fornecedor: Eletel Refrigeração e Climatização LTDA-ME  

• CNPJ: 26.405.645/0001-06 

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

 

• Objeto: Mochila Tática Assault Preta Impermeável. 



• Motivo: Aquisição de Mochila tática para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Defesa Social. 

• Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Defesa Social. 

• Quantidade: 35 unidades. 

• Valor unitário: R$ 198,76 (cento e noventa e oito reais e setenta e seis centavos). 

• Valor Total: R$6.956,60 (seis mil e novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos). 

• Fornecedor: Alta patente Industria e Comercio LTDA. 

• CNPJ: 01.184.725/0001-40  

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

 

• Objeto: Aquisição de Materiais natalinos para decoração. 

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

se na inspiração dos casos de sucesso de muitos municípios que se consolidam com 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 Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

• Quantidade: Fita led alta tensão branco frio 220v – 200 metros. Fita led alta tensão 

vermelha 220v – 200 metros. Fita de led alta tensão verde 220v – 200 metros. Fita de led 

alta tensão azul 220v – 200 metros. Cordão de led branco quente fixo 220v – 221 unidades.  

• Valor unitário: Fita led alta tensão branco frio 220v – R$8,40 (oito reais e quarenta 

centavos). Fita led alta tensão vermelha 220v – R$8,40 (oito reais e quarenta centavos). 

Fita de led alta tensão verde 220v – R$8,40 (oito reais e quarenta centavos). Fita de led 

alta tensão azul 220v – R$8,40 (oito reais e quarenta centavos). Cordão de led branco 

quente fixo 220v – R$29,85 (vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos). 

• Valor Total: R$14.182,50 (quatorze mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) 

• Fornecedor: Oeste Comercio de Iluminação e Eletrônicos LTDA. 

• CNPJ:33.642.560/0001-07  

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

 

 

 

 

 

 


