
 

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, 22 de Abril de 2020. 

151/2020 –  Ratificação da Publicação do 1° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 32/2019 – 

Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - Contratado: Campar Ltda. – EPP. – Objeto: O presente 

termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento nº 32/2019, 

bem como aplicação de reajuste de preços do item 27 cujo objeto é a aquisição parcelada de material de 

limpeza e higiene pessoal para atender as demandas e necessidades das secretarias municipais, neste 

município. -  Data de Assinatura: 21/02/2020  – 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 c/c Artigo 57 e § 8º c/c artigo 65, II, 

"d", Lei nº. 8.666/93 ambos da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 059/2017 – Pregão 035/2017 - 

Registro de Preço 027/2017. 

152/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços  nº 083/2019 – Contratante:  

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Hospital São Lucas / Santa Casa de Misericórdia de 

BH. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a ampliação de quantitativo no percentual de 

20,1251% (vinte vírgula doze cinquenta e um por cento) para prestação de serviços o cumprimento de 

ordem judicial em favor de Rafael Gomes de Barros, para realização do procedimento de rotura do 

menisco com menisectomia parcial/total do joelho referente ao processo judicial 0018493-

60.2019.8.13.0183. -  Data de Assinatura: 14/04/2020  – Valor: R$ 1.267,88.- Amparo Legal nos termos 

do art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 c/c art. 65, inciso I, alínea ‘b’ c/c § 1º, ambos da Lei nº. 

8.666/93  - Procedimento Licitatório 041/2019 – Dispensa 008/2019. 

153/2020 - 1° Termo Aditivo do Contrato de Aquisição de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar 

nº 061/2019 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Cooperativa Metropolitana 

de Agricultores Familiares. - Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de 

vigência do contrato de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar nº 61/2019, cujo objeto é 

a contratação a aquisição parcelada de gêneros alimentícios hortifrutigrangeiros através da agricultura 

familiar e empreendedor familiar rural em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE/FNDE, para compor alimentação escolar, de acordo com a Lei Nº 11.947, de 16/06/2009, 

resolução Nº 26 do FNDE, de 17/06/2013 e resolução Nº 04 do FNDE, de 02/04/2015. -  Data de 

Assinatura: 17/04/2020  – Prazo:12 meses – Amparo Legal amparados no inciso II do artigo 90 da Lei 

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

Pública 001/2018 – Dispensa 046/2018 – Processo Licitatório 130/2018. 

154/2020 - Contrato de Fornecimento nº 50/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Drager Indústria e Comércio Ltda. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição 

de materiais/equipamentos para Gasoterapia, visando equipar e atender as necessidades dos pacientes 

atendimentos na Policlínica do Município de Conselheiro Lafaiete. -  Data de Assinatura: 17/04/2020  – 

Prazo:180 dias – Valor: R$ 35.533,50 - Amparo Legal o inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 

Município, artigo 24, com fundamento legal no art. 25, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93 - Processo 

Licitatório 041/2020 – Inexigibilidade 005/2020. 

 

 


