
 

Chefia de Gabinete/ASCOM 

 

Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93, 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, 15 de Janeiro de 2020. 

 

 

09/2020 – Contrato de Credenciamento nº 02/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratada: Associação Beneficiente São Camilo - Objeto: O presente contrato tem por objeto o 

credenciamento de estabelecimentos de saúde para a execução, como nível terciário, de serviços de 

internações e atendimento ambulatorial, nas modalidades urgência e emergência e eletivo, diárias de UTI 

adulto – tipo II e apoio diagnóstico e terapêutico, de acordo com as Diretrizes do Sistema Único de Saúde 

- SUS, para atender as necessidades de Saúde aos Usuários do SUS, 24 horas incluindo sábados, 

domingos e feriados -  Data de Assinatura: 08/01/2020  – Prazo: 60 meses - Amparo Legal no Lei 8.080, 

e com base no art. 25, caput da Lei Federal 8.666/93. Edital de Credenciamento n° 003/2019, 

Inexigibilidade nº 007/2019, Processo nº 099/2019. 

 

10/2020 – Termo de Permissão nº 02/2020 – Permitente: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Permissinária: Aline Cristiane S. Machado e Hudson Douglas M. Machado. - Objeto: O presente termo 

visa à permissão de uso a título oneroso e precário, de uma área asfaltada próximo à arena nas 

dependências do imóvel denominado Parque de Exposições “Presidente Tancredo Neves”, situado na Rua 

José Ganime, s/nº, Bairro Santa Matilde, com área de aproximadamente 90 mil m², incluindo banheiros. 

Parágrafo Único – A permissão tem a finalidade de possibilitar que os Permissionários ocupem e 

utilizem única área do imóvel para a realização do evento denominado “Super Car e Motocando”, no dia 

19/01/2020, no horário de 09:00h às 18:00h. -  Data de Assinatura: 08/01/2020  – Prazo: 30 dias - 

Amparo Legal art. 21, §4º; art. 90, VI e VII, art. 116, II, “d”, da Lei Orgânica do Município, em 

conformidade com Decreto Municipal nº. 416/2016, alterado pelo Decreto nº. 529/2019. 

 

11/2020 – 3º Termo aditivo ao contrato nº 077/2019 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratada: Taipa Arquitetura e Patrimônio Cultural Eireli. - Objeto: O presente termo aditivo tem por 

objeto a contratação de empresa ME, MEI ou EPP no ramo de arquitetura e/ou engenharia consultiva para 

elaboração de projetos executivo, arquitetônico e complementares básico e executivo para fins de restauro 

do Monumento “Fonte Luminosa”, no Município de Conselheiro Lafaiete/MG. -  Data de Assinatura: 

10/01/2020  – Prazo: 120 dias - Amparo Legal art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - Processo 

Licitatório 056/2019 – Tomada de Preço nº 002/2019. 

 

12/2020 – 1º Termo aditivo ao contrato nº 124/2019 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratada: H2O Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo Eireli – EPP. - Objeto: O presente termo aditivo 

tem por objeto a contratação de empresa ME, MEI ou EPP no ramo de arquitetura e/ou engenharia 

consultiva para elaboração de projetos executivo, arquitetônico e complementares básico e executivo para 

fins de restauro do Monumento “Fonte Luminosa”, no Município de Conselheiro Lafaiete/MG. -  Data de 

Assinatura: 10/01/2020  – Prazo: 120 dias –Amparo legal art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - 

Processo Licitatório 056/2019 – Tomada de Preço nº 002/2019. 

 

13/2020 – Contrato de Credenciamento nº 03/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratada: Sociedade Hospital Queluz - Objeto: O presente contrato tem por objeto o credenciamento de 

estabelecimentos de saúde para a execução, como nível terciário, de serviços de internações e 

atendimento ambulatorial, nas modalidades urgência e emergência e eletivo, diárias de UTI adulto – tipo 

II e apoio diagnóstico e terapêutico, de acordo com as Diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, para 

atender as necessidades de Saúde aos Usuários do SUS, 24 horas incluindo sábados, domingos e feriados. 

-  Data de Assinatura: 13/01/2020  – Prazo: 60 meses - Amparo Legal no Lei 8.080, e com base no art. 25, 

caput da Lei Federal 8.666/93. Edital de Credenciamento n° 003/2019, Inexigibilidade nº 007/2019, 

Processo nº 099/2019. 

 

 

 

 



14/2020 – 1º Termo aditivo ao contrato nº 018/2019 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratada: Ortotecno Produtos Ortopédicos  LTDA. - Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a 

renovação do contrato de prestação de serviços, bem com a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 

meses e saldo contratual, cujo objeto é a contratação de ME,MEI ou EPP para prestação de serviços de 

produtos ortopédicos confeccionados sob medida (órteses) para atender ao Centro Regional de 

Reabilitação Física, pertencente à Secretaria de Municipal de Saúde, neste Município, conforme Ata de 

Registro de Preços nº. 04/2019 -  Data de Assinatura: 14/01/2020  – Prazo: 12 meses – Amparo Legal art. 

57, inciso II da Lei n° 8.666/93 Município, e nos termos do art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93 - Processo 

Licitatório 117/2018 – Pregão 049/2018 – Registro de Preço 032/2018. 

 

 


