
 

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, 14 de Maio de 2020. 

 

16/2020 – Contrato de Fornecimento nº 54/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Lagos Química Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 64.398.159/0001-99  – Objeto: O presente 

contrato tem por objeto a aquisição de produtos e insumos de saúde diversos, em regime de urgência, 

devido ao surto do Coronavírus (COVID-19), para atendimentos das unidades da Secretaria Municipal de 

Saúde, do Hospital de Campanha, e setores diversos da Prefeitura Municipal com atendimento ao público, 

conforme Decreto Municipal nº. 574 de 16/03/2020. - Data de Assinatura: 08/05/2020  – Prazo: 180 dias  

– Valor: R$48.264,50 - Amparo Legal no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei 

Federal nº. 13.979/2020, e embasados no art. 3º do Decreto Municipal nº. 574/2020 - no art. 24, inciso IV 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei Federal nº. 13.979/2020, e embasados no art. 3º do Decreto 

Municipal nº. 574/2020 - Processo Licitatório 049/2020 – Dispensa 020/2020. 

 

17/2020 – Contrato de Fornecimento nº 56/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: JGM Produtos de Higiene e Limpeza - EPP., inscrita no CNPJ sob o nº. 30.821.410/0001-64 

– Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de produtos e insumos de saúde diversos, em 

regime de urgência, devido ao surto do Coronavírus (COVID-19), para atendimentos das unidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital de Campanha, e setores diversos da Prefeitura Municipal com 

atendimento ao público, conforme Decreto Municipal nº. 574 de 16/03/2020.. - Data de Assinatura: 

11/05/2020  – Prazo: 180 dias  – Valor: R$2.082,00 - Amparo Legal no art. 24, inciso IV da Lei Federal 

nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei Federal nº. 13.979/2020, e embasados no art. 3º do Decreto Municipal nº. 

574/2020 - Processo Licitatório 049/2020 – Dispensa 020/2020. 

 

18/2020 – Contrato de Fornecimento nº 57/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: GATECH – Indústria e Comércio de Equipamentos EIRELI., inscrita no CNPJ sob o nº. 

11.005.178/0001-41 – Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de produtos e insumos de 

saúde diversos, em regime de urgência, devido ao surto do Coronavírus (COVID-19), para atendimentos 

das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital de Campanha, e setores diversos da 

Prefeitura Municipal com atendimento ao público, conforme Decreto Municipal nº. 574 de 16/03/2020. - 

Data de Assinatura: 12/05/2020  – Prazo: 180 dias  – Valor: R$1.740,00 - Amparo Legal no art. 24, inciso 

IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e art. 4º da Lei Federal nº. 13.979/2020, e embasados no art. 3º do Decreto 

Municipal nº. 574/2020 - Processo Licitatório 049/2020 – Dispensa 020/2020. 

 

19/2020 - Parecer n° 039/2020 - O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, torna público que fará 

aditamento de 50% do contrato 139/2019,conforme artigo 4º-I da Lei Federal 13.979/2020, para inclusão 

do item “Avental Cirúrgico de manga longa com dedeira e abertura traseira com amarração”, tratando-se 

da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, emitida através do Ofício nº: 

048/2020/POLICLÍNICA/SMS/PMCL. No caso em epígrafe, há um agravante, pois que a solicitação 

pauta-se em necessidade iminente e urgente advinda das ações que estão sendo implementadas para 

enfrentamento ao surto de COVID-19. 

 

20/2020 – Parecer n° 040/2020 - O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, torna público que 

fará a prorrogação excepcional do contrato que tem por objeto 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, tratando-se da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, emitida 

através do Ofício nº. 047/2020/POLICLÍNICA/SMS/PMCL e 050/2020/POLICLÍNICA/SMS/PMCL. 

Cumpre demonstrar que configurada hipótese de emergência em face à decretação de situação de 

emergência em saúde pública no Município em face do surto de coronavírus, nos termos do Decreto 

Municipal nº. 574/2020, levou-se à necessidade iminente de suspensão de vários serviços públicos. 

Considerando que o novo processo licitatório estava em andamento e no Município houve a suspensão 

dos processos licitatórios em andamento, para evitar-se aglomerações sem sessões púbicas, bem como em 

função da suspensão também dos serviços cartorários, necessários para emissão de certidões pelas 

empresas licitantes para participação nos certames, ocasionando o pedido de prorrogação por prazo 

excepcional ora em tela. 



 

21/2020 – Parecer n° 042/2020 - O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, torna público que 

fará aditamento de 50% dos contratos 136/2015 e 137/2015, conforme artigo 4º-I da Lei Federal 

13.979/2020, cujo objeto é a 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, tratando-se solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, emitida através do Ofício nº: 

049/2020/POLICLÍNICA/SMS/PMCL. No caso em epígrafe, há um agravante, pois que a solicitação 

pauta-se em necessidade iminente e urgente advinda das ações que estão sendo implementadas para 

enfrentamento ao surto de COVID-19. 

 


