
 

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, 02 de Abril de 2020. 

113/2020 – Ratificação da Publicação do Contrato de Rateio – Exercício de 2020 - Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de 

Urgência Centro Sul – CISRU Centro Sul – Objeto: 2.1 - Constitui Objeto do Presente Contrato de Rateio 

o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado para a manutenção das atividades 

administrativas e operacionais do consórcio englobando as despesas de pessoa civil, obrigações patronais, 

materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros – pessoas física e jurídica - , 

assim como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa e operacional do Consórcio, para 

o gerenciamento das ações e serviços de urgência e emergência da Macrorregião Centro Sul e 

atendimento a população do Municipio CONTRATANTE. 2.2 -  É vedado ao Consórcio utilizar-se dos 

recursos recebidos por meio deste instrumento para a realização de despesas em que a execução 

orçamentária se faz com modalidade de aplicação indefinida ( despesas genéricas ) – Data de Assinatura: 

30/12/2019 – Prazo: 12 meses - Valor:Montante de R$ 546.922,00 – Amparo Legal  com fundamento 

legal a Lei n° 11.107/2015, Decreto n° 6.017/2007, a Lei 8.666/93 e o Protocolo de Intenções/Contrato de 

Consórcio do CISRU Centro Sul.  

 

114/2020 – Ratificação da Publicação do Contrato de Programa – Unidade Móvel de Uti n° 017/2020 – 

Exercício de 2020 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – CONTRATADA: Consórcio 

Público Intermunicipal de Saúde do Alto Paraopeba e Vale do Piranga/ CISAP – VP . – Objeto: O 

presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de transporte em Unidade móvel de UTI, com a 

seguinte composição: UTI Adulto e UTI Infantil/neonatal, sendo que o serviço/ambulâncias obedecerão a 

classificação do tipo de Ambulâncias, equipamentos necessaris e medicamentos, conforme Portaria 

GM/MS n° 2048, de 5 de novembro de 2002. – Data de Assinatura: 02/01/2020 – Prazo: 12 meses – 

Valor Estimado: R$180.000,00 – Amparo Legal nos termos do artigo 2 ,§ 1° , III da Lei 11.107/05 c/c 

artigo 18 do Decreto Federal 6.017/07. 

 

115/2020 – Ratificação da Publicação do Contrato de Progama - Assistência Ambulatorial n° 015/2020 – 

Exercício de 2020 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – CONTRATADA: Consórcio 

Público Intermunicipal de Saúde do Alto Paraopeba e Vale do Piranga/ CISAP – VP . – Objeto:  O 

presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de consultas,exames e pesquenas cirurgias, com 

finalidade de complementar/suplementar a prestação dos serviços de saúde do Município. – Data de 

Assinatura: 02/01/2020 – Prazo: 12 meses – Valor Estimado: R$ 781.188,82 – Amparo Legal com base 

nos termos da Lei Federal  11.107/05 em seu artigo 8°, Decreto Federal 6.017/07, no artigo 24, XXVI  da 

Lei 8.666/93 e suas alterações, do Contrato de Consórcio – Capitulo I, Seção II – artigo 23 e artigos 

seguintes. 

 

116/2020 – Ratificação da Publicação do Contrato de Programa - Sistema Estadual de Transporte em 

Saúde – SETS n° 016/2020 – Exercício de 2020 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

CONTRATADA: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Alto Paraopeba e Vale do Piranga/ 

CISAP – VP . – Objeto: O presente  contrato tem por objeto a cessão temporária de veículo tipo 

microonibus, para transporte de paciente eletivo, que tem por objeto garantir o deslocamento do paciente, 

usuário do Sistema Único de Saúde para realização de seus exames e/ou consultas especializadas fora de 

seu domicílio, a fim de garantir a eficiência das redes de atenção a saúde, bem como o 

gerenciamento/gestão e manutenção do sistema e banco de dados, devendo ser efetivados nos moldes e 

parâmetro definidos pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG. – Data de 

Assinatura: 02/01/2020 – Prazo: 12 meses – Valor Estimado: R$ 330.774,72 – Amparo Legal nos termos 

do artigo 2 ,§ 1° , III da Lei 11.107/05 c/c artigo 18 do Decreto Federal 6.017/07. 

 

 

 

 

 

 



117/2020 – Ratificação da Publicação do 3° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento  n° 33/2019 -

Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – CONTRATADA: Clips Sete Ltda. - ME.  – Objeto: O 

presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento 

cujo objeto é a aquisição parcelada de material de limpeza e higiene pessoal para atender as demandas e 

necessidades das secretarias municipais, neste município, especificamente para o item 81 – sabonete 

líquido.  – Data de Assinatura: 28/02/2020 – Prazo: 12 meses – Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da 

Lei Orgânica do Município, nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 

059/2017 – Pregão 035/2017 - Registro de Preço 027/2017. 

 

118/2020 – 4° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2016 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Oliveira Comércio e Serviços de Controle de Vetores e Pragas 

Ltda.  – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração de endereço do lote 114 – bem como 

a renovação do contrato para prestação de serviços de dedetização, desratização, higienização de caixas 

d’água e aplicação de repelente contra pombos, para atender a demanda das Secretarias Municipais, 

conforme Contrato de Prestação de Serviços nº. 024/2016. -  Data de Assinatura: 20/03/2020  – Prazo: 12 

meses - Valor: R$ 116.690,00 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, 

fundamentados no art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93 - Processo Licitatório 139/2015 - Pregão 085/2015 

- Registro de Preço 058/2015. 

 

119/2020 - Contrato de Fornecimento nº 38/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: 3 Poderes Comércio Ltda-ME. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de 

empresas para aquisição de materiais de consumos diversos para atender a Secretaria Municipal de 

Educação, com a utilização dos recursos oriundos do Programa de Apoio Financeiro Suplementar à 

Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Infantil, conforme especificações relacionadas no item 

18 e Anexo I deste Edital. -  Data de Assinatura: 25/03/2020  – Prazo: 12 meses - Valor: R$6.345,00 - 

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 seu art. 54 seguintes, bem como o Decreto Municipal nº. 

261/2007 (Institui o Pregão)  - Processo Licitatório 092/2019  Pregão 042/2019. 

 

120/2019: Acordo Extrajudicial – Município de Conselheiro Lafaiete e Elisabete de Castro Robusto – 

Objeto: Constitui objeto do presente termo o acordo entre as partes para efetuar-se o pagamento mediante 

indenização referente às despesas com reforma, em função de desocupação, do imóvel localizado na Rua 

Dr. Otavio Augusto de Avelar, n° 130, bairro Manoel de Paula, neste Município, destinado ao 

funcionamento do Núcleo de Educação Infantil Paraíso da Criança, da Secretaria Municipal de Educação.  

- Data de assinatura: 25/03/2020 – Valor: R$ 19.507,04 – Prazo: 60 dias – Amparo Legal: termos do 

inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município - Processo Licitatório 001/14, Dispensa 001/2014, 

em conformidade com o Processo Administrativo nº. 151/2020. 

 

121/2020 - Contrato de Fornecimento nº 39/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratado: José Neymar Mendes Gonçalves-ME. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

contratação de empresas para aquisição de materiais de consumos diversos para atender a Secretaria 

Municipal de Educação, com a utilização dos recursos oriundos do Programa de Apoio Financeiro 

Suplementar à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Infantil, conforme especificações 

relacionadas no item 18 e Anexo I deste Edital. -  Data de Assinatura: 30/03/2020  – Prazo: 12 meses  - 

Valor: R$1.648,50 - 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 seu art. 54 seguintes, bem como o 

Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão) - Processo Licitatório 092/2019,  Pregão 042/2019. 

 


