
 

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 Abril de 2020. 

135/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços  nº 139/2019 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete - Contratado: Atmosfera Gestão e Higienização S/A. – 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. 

136/2020 – 5° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 63/2015 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete - Contratado: Air Liquide Brasil Ltda. – 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. 

137/2020 – 5° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 64/2015 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete - Contratado: Oximil Oxigênio Minas Gerais Ltda – 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. 

138/2020 – 5° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 136/2015 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Comercial Sander Alimentação Ltda. - ME. – 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. 



139/2020 – 6° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 137/2015 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete - Contratado: Denílson Souza da Silva - ME. – 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. 

140/2020 – 2° Termo Aditivo do Contrato de Credenciamento nº 058/2015 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete - Contratado: Tomografia São José Ltda. – Objeto: 1.1. O presente termo aditivo 

tem por objeto a renovação excepcional do contrato, com a prorrogação de prazo e saldo do 

credenciamento de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, que ofereçam serviços de 

tomografia, 24 horas por dia, para atender a demanda da Policlínica Municipal e demanda eletiva do 

Município, visando a garantia de atenção integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 

1.2. O CREDENCIADO presta serviço ao Município de Conselheiro Lafaiete, mediante encaminhamento 

por meio de requisição ou formulário próprio, oriundo da rede pública municipal de saúde de Conselheiro 

Lafaiete, devidamente autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, utilizando-se como referência a 

Tabela do SUS – SIGTAP, Anexo I do Edital de Credenciamento. -  Data de Assinatura: 08/04/2020  – 

Prazo: 12 meses  – Valor Montante: R$ 900.000,00 - Amparo Legal no art. 57, inciso II c/c §4º da Lei 

8.666/93, em conformidade com Parecer Jurídico nº. 43/2020 - Edital de Credenciamento n°. 001/2015, 

Processo Licitatório 014/2015 – Inexigibilidade 002/2015. 

141/2020 – 2° Termo Aditivo do Contrato de Credenciamento nº 059/2015 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete - Contratado:Viviane Gonçalves Ferreira - ME.  – Objeto:1.1. O presente termo 

aditivo tem por objeto a renovação excepcional do contrato, com a prorrogação de prazo e saldo do 

credenciamento de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, que ofereçam serviços de imagem 

radiológica, para atender a demanda eletiva do Município, visando a garantia de atenção integral à saúde 

dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 1.2. O CREDENCIADO prestará serviço ao Município 

de Conselheiro Lafaiete, mediante encaminhamento por meio de requisição ou formulário próprio, 

oriundo da rede pública municipal de saúde de Conselheiro Lafaiete, devidamente autorizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, utilizando-se como referência a Tabela do SUS – SIGTAP, Anexo I do 

Edital de Credenciamento. -  Data de Assinatura: 08/04/2020  – Prazo: 12 meses – Valor Montante:  R$ 

1.320.000,00 - Amparo Legal no art. 57, inciso II c/c §4º da Lei 8.666/93, em conformidade com Parecer 

Jurídico nº. 43/2020 - Edital de Credenciamento n°. 004/2015 - Processo Licitatório 017/2015 – 

Inexigibilidade 005/2015. 

142/2020 – 2° Termo Aditivo do Contrato de Credenciamento nº 060/2015 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete - Contratado: J, L & S Image Diagnose Ltda. – Objeto: 1.1. O presente termo aditivo 

tem por objeto a renovação excepcional do contrato, com a prorrogação de prazo e saldo, do 

credenciamento de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, que ofereçam serviços de imagem 

radiológica, para atender a demanda eletiva do Município, visando a garantia de atenção integral à saúde 

dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 1.2. O CREDENCIADO prestará serviço ao Município 

de Conselheiro Lafaiete, mediante encaminhamento por meio de requisição ou formulário próprio, 

oriundo da rede pública municipal de saúde de Conselheiro Lafaiete, devidamente autorizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, utilizando-se como referência a Tabela do SUS – SIGTAP, Anexo I do 

Edital de Credenciamento. -  Data de Assinatura: 08/04/2020  – Prazo: 12 meses – Valor Montante: R$ 

1.320.000,00  - Amparo Legal fulcro no art. 57, inciso II c/c §4º da Lei 8.666/93, em conformidade com 

Parecer Jurídico nº. 43/2020 - Edital de Credenciamento n°. 004/2015 - Processo Licitatório 017/2015 – 

Inexigibilidade 005/2015. 

 

 



 

143/2020 - 2° Termo Aditivo do Contrato de Credenciamento nº 071/2015 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete - Contratado: Ekosom Diagnose Ltda. – EPP.  – Objeto: 1.1. O presente termo 

aditivo tem por objeto a renovação excepcional do contrato, com a prorrogação de prazo e saldo, do 

credenciamento de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, que ofereçam serviços de imagem 

radiológica, para atender a demanda eletiva do Município, visando a garantia de atenção integral à saúde 

dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 1.2. O CREDENCIADO prestará serviço ao Município 

de Conselheiro Lafaiete, mediante encaminhamento por meio de requisição ou formulário próprio, 

oriundo da rede pública municipal de saúde de Conselheiro Lafaiete, devidamente autorizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, utilizando-se como referência a Tabela do SUS – SIGTAP, Anexo I do 

Edital de Credenciamento. -  Data de Assinatura: 08/04/2020  – Prazo: 12 meses – Valor Montante: R$ 

1.320.000,00 - Amparo Legal no no art. 57, inciso II c/c §4º da Lei 8.666/93, em conformidade com 

Parecer Jurídico nº. 43/2020 - Edital de Credenciamento n°. 004/2015 - Processo Licitatório 017/2015 – 

Inexigibilidade 005/2015. 

144/2020 - 2° Termo Aditivo do Contrato de Credenciamento nº 072/2015 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete - Contratado:– Médicos e Diagnósticos Ltda. - EPP. - Objeto: 1.1. O presente termo 

aditivo tem por objeto a renovação excepcional do contrato, com a prorrogação de prazo e saldo do 

credenciamento de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, que ofereçam serviços de imagem 

radiológica, para atender a demanda eletiva do Município, visando a garantia de atenção integral à saúde 

dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 1.2. O CREDENCIADO prestará serviço ao Município 

de Conselheiro Lafaiete, mediante encaminhamento por meio de requisição ou formulário próprio, 

oriundo da rede pública municipal de saúde de Conselheiro Lafaiete, devidamente autorizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, utilizando-se como referência a Tabela do SUS – SIGTAP, Anexo I do 

Edital de Credenciamento. -  Data de Assinatura: 08/04/2020  – Prazo:12 meses – Valor Montante: R$ 

1.320.000,00 - Amparo Legal no art. 57, inciso II c/c §4º da Lei 8.666/93, em conformidade com Parecer 

Jurídico nº. 43/2020 - Edital de Credenciamento n°. 004/2015 - Processo Licitatório 017/2015 – 

Inexigibilidade 005/2015. 

145/2020 - 2° Termo Aditivo do Contrato de Credenciamento nº 074/2015  nº 46/2020 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete - Contratado: Imagens e Serviços Médicos LTDA – EPP.  – Objeto: 

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a renovação excepcional do contrato, com a prorrogação de 

prazo e saldo, do credenciamento de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, que ofereçam 

serviços de imagem radiológica, para atender a demanda eletiva do Município, visando a garantia de 

atenção integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 1.2. O CREDENCIADO 

prestará serviço ao Município de Conselheiro Lafaiete, mediante encaminhamento por meio de requisição 

ou formulário próprio, oriundo da rede pública municipal de saúde de Conselheiro Lafaiete, devidamente 

autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, utilizando-se como referência a Tabela do SUS – 

SIGTAP, Anexo I do Edital de Credenciamento. -  Data de Assinatura: 08/04/2020  – Prazo: 12 meses – 

Valor Montante: R$ 1.320.000,00 - Amparo Legal no art. 57, inciso II c/c §4º da Lei 8.666/93, em 

conformidade com Parecer Jurídico nº. 43/2020 -  Edital de Credenciamento n°. 004/2015 - Processo 

Licitatório 017/2015 – Inexigibilidade 005/2015. 

 

 

 

 

 

 



146/2020 - 2° Termo Aditivo do Contrato de Credenciamento nº 076/2015 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete - Contratado: Braga & Zupo Serviços de Radiologia Ltda. – ME. – Objeto: 1.1. O 

presente termo aditivo tem por objeto a renovação excepcional do contrato, com a prorrogação de prazo e 

saldo, do credenciamento de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, que ofereçam serviços de 

imagem radiológica, para atender a demanda eletiva do Município, visando a garantia de atenção integral 

à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 1.2. O CREDENCIADO prestará serviço ao 

Município de Conselheiro Lafaiete, mediante encaminhamento por meio de requisição ou formulário 

próprio, oriundo da rede pública municipal de saúde de Conselheiro Lafaiete, devidamente autorizado 

pela Secretaria Municipal de Saúde, utilizando-se como referência a Tabela do SUS – SIGTAP, Anexo I 

do Edital de Credenciamento. -  Data de Assinatura: 08/04/2020  – Prazo: 12 meses – Valor Montante: R$ 

1.320.000,00  - Amparo Legal no art. 57, inciso II c/c §4º da Lei 8.666/93, em conformidade com Parecer 

Jurídico nº. 43/2020 - Edital de Credenciamento n°. 004/2015 - Processo Licitatório 017/2015 – 

Inexigibilidade 005/2015. 

147/2020 - Contrato de Fornecimento nº 47/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratado: ECM Comercial e Serviços Eireli-EPP. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

contratação de saldo remanescente da Ata de Registro de Preços 19/2019, com aplicação de reequilíbrio 

contratual para futuras e eventuais aquisições de ração animal para atender a demanda Seção de Controle 

de Zoonoses da Gerência de Vigilância Ambiental, do Departamento de Vigilância em Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, conforme mencionado no item 18 deste edital. -  

Data de Assinatura: 08/04/2020  – Prazo: 12 meses - Valor: R$ 81.912,50 - 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 o artigo 65, II, “d” e §5º da Lei 8666/93 c/c art. 54 seguintes, bem como o Decreto 

Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão) - Processo Licitatório 003/2019 – Pregão 002/2019 - Registro 

de Preço 002/2019. 

148/2020 – 8° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 107/2018 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete - Contratado:Priscila Viana Sociedade de Advogados. – Objeto: Constitui objeto 

do presente termo aditivo a suspensão temporária do contrato e a prorrogação do prazo de vigência para 

prestação de serviços técnicos advocatícios de consultoria jurídica ao Controle Interno Municipal, visando 

à estruturação e implementação específica de Sistema de Controle Interno Municipal nos setores de 

compras, licitação, contratos, obras e serviços de engenharia e patrimônio, em cumprimento aos termos 

da Decisão Normativa 0002/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e demais preceitos 

legais e normativos aplicáveis. -  Data de Assinatura: 08/04/2020  – Prazo: 90 dias - Amparo Legal nos 

termos do art. 78, inciso XIV c/c art. 57, §1º, III, ambos da Lei 8.666/93, fundamentação da Manifestação 

nº. 18/2020 - Processo Licitatório 076/2018 – Inexigibilidade 009/2018. 

149/2020 - Contrato de Prestação de Serviços nº 48/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete - Contratado: Hospital São Lucas / Santa Casa de Misericórdia de BH. – Objeto: Constitui objeto 

do presente contrato cumprimento de Decisão Judicial em favor da paciente Eva dos Santos, para 

realização de procedimento cirúrgico de Exérese de lesão, abcesso renal, referente ao processo judicial 

nº5006426-75.2019.8.13.0183, neste Município. -  Data de Assinatura: 14/04/2020  – Prazo: 180 dias - 

Valor: R$ 13.450,00 - Amparo Legal no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 - Procedimento 

Licitatório 123/2019 – Dispensa 033/2019. 

150/2020 – Ata de Registo de Preço nº 23/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 

Contratado: Big Mais Eireli-ME. – Objeto: A presente ata tem por objeto o registro de preços para futura 

e eventual aquisição de materiais de escritório visando suprir as necessidades das Secretarias Municipais 

de Administração, Fazenda e Desenvolvimento Social do Município de Conselheiro Lafaiete. -  Data de 

Assinatura: 14/04/2020  – Prazo: 12 meses - Valor: R$ 1.840,00 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 

da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei 10.520/02, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, em 

especial seu art. 15, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007, Decreto Municipal nº. 366/2008, Lei 

Complementar nº 123/2006 e pelas demais normas e condições estabelecidas no edital de convocação e 

em face à classificação das propostas apresentadas no pregão supramencionado - Processo Licitatório 

012/2020 – Pregão 003/2020 - Registro de Preço 007/2020. 


