Chefia de Gabinete/ASCOM
Em cumprimento ao disposto no parágrafo segundo do artigo 4° da Lei Federal nº 13.979/2020,
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 Abril de 2020.
06/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 139/2019 – Contratante: Município
de Conselheiro Lafaiete - Contratado: Atmosfera Gestão e Higienização S/A. inscrito no CNPJ sob o nº.
00.886.257/0006-05 – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a ampliação do quantitativo no
percentual de 50% do contrato que tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação
de empresa para prestação de serviço especializado em higienização de enxoval hospitalar com a
disponibilização das peças do enxoval em regime de comodato, para atendimento às unidades de saúde,
do Município de Conselheiro Lafaiete, conforme especificações relacionadas no item 18 e Anexo I deste
edital, conforme Ata de Registro de Preços nº. 83/2019, para a inclusão da peça “Avental Cirúrgico de
manga longa com dedeira e abertura traseira com amarração” para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde, neste Município. - Data de Assinatura: 08/04/2020 – Valor: R$ 328.860,00 Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei 10.520/02,
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, em especial o art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 8666/93 c/c
com os decretos municipais 574/2020, 576/2020 e 577/2020 c/c artigo 4º-I da Lei Federal 13.979/2020 e
em conformidade com Parecer Jurídico nº. 39/2020 - Processo Licitatório 060/2019 – Pregão 032/2019 –
Registro de Preço 025/2019.
07/2020 – 5° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 63/2015 – Contratante: Município
de Conselheiro Lafaiete - Contratado: Air Liquide Brasil Ltda. inscrito no CNPJ sob o nº.
00.331.788/0031-34 – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação excepcional do
contrato de prestação de serviços, com a prorrogação do prazo por mais 12 meses e renovação do saldo
contratual, bem como a ampliação do quantitativo no percentual de 50%, cuja finalidade é a aquisição de
oxigênio medicinal e locação de cilindros de O² para atender a demanda da Policlínica Municipal e ao
Serviço de Oxigenoterapia, neste município. - Data de Assinatura: 08/04/2020 – Prazo: 12 meses – Valor
Estimado: R$34.598,70 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos
termos do art. 57, inciso II c/c §4º da Lei 8.666/93 c/c com os decretos municipais 574/2020, 576/2020 e
577/2020 c/c artigo 4º-I da Lei Federal 13.979/2020 e em conformidade com Parecer Jurídico nº. 40/2020
– Processo Licitatório 41/2014 – Pregão 027/2014 – Registro de Preço 018/2014.
08/2020 – 5° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 64/2015 – Contratante: Município
de Conselheiro Lafaiete - Contratado: Oximil Oxigênio Minas Gerais Ltda inscrito no CNPJ sob o nº.
66.358.979/0001-82 – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação excepcional do
contrato, com a prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses e saldo contratual, bem como a
ampliação do quantitativo no percentual de 50%, para prestação de serviços de oxigênio medicinal e
locação de cilindros de O² para atender a demanda da Policlínica Municipal e ao Serviço de
Oxigenoterapia, neste município. - Data de Assinatura: 08/04/2020 – Prazo:12 meses – Valor Estimado:
R$ 265.122,00 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do
art. 57, inciso II c/c §4º da Lei 8.666/93 c/c com os decretos municipais 574/2020, 576/2020 e 577/2020
c/c artigo 4º-I da Lei Federal 13.979/2020 e em conformidade com Parecer Jurídico nº. 40/2020 Processo Licitatório 041/2014 – Pregão 027/2014 – Registro de Preço 018/2014.
09/2020 – 5° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 136/2015 – Contratante: Município
de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Comercial Sander Alimentação Ltda. - ME. inscrito no CNPJ sob o
nº: 21.780.606/0001-67 – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a ampliação do quantitativo no
percentual de 50% para prestação de serviços de refeições prontas e acondicionadas (marmitex) e lanche
para os pacientes da Rede de Atenção Psicossocial e Policlínica Municipal de Conselheiro Lafaiete. Data de Assinatura: 08/04/2020 - Valor: R$ 223.000,00 - Amparo Legal na Lei nº. 8666/93 c/c com os
decretos municipais 574/2020, 576/2020 e 577/2020 c/c artigo 4º-I da Lei Federal 13.979/2020 e em
conformidade com Parecer Jurídico nº. 42/2020 - Processo Licitatório 84/2015 – Pregão 56/2015 –
Registro de Preço 37/2015.

10/2020 – 6° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 137/2015 – Contratante: Município de
Conselheiro Lafaiete - Contratado: Denílson Souza da Silva - ME. inscrito no CNPJ sob o nº:
09.117.341/0001-30 – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a ampliação do quantitativo no
percentual de 50% para prestação de serviços de refeições prontas e acondicionadas (marmitex) e lanche
para os pacientes da Rede de Atenção Psicossocial e Policlínica Municipal de Conselheiro Lafaiete. Data de Assinatura: 08/04/2020 – Prazo: 90 dias – Valor Estimado: R$ 160.085,00 - Amparo Legal na
Lei nº. 8666/93 c/c com os decretos municipais 574/2020, 576/2020 e 577/2020 c/c artigo 4º-I da Lei
Federal 13.979/2020 e em conformidade com Parecer Jurídico nº. 42/2020 - Processo Licitatório 84/2015
– Pregão 56/2015 – Registro de Preço 37/2015.

