
    

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, 04 de junho de 2020. 

204/2020 – Ratificação da Publicação do Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços de Saúde 

nº 01/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Hospital São Vicente de 

Paulo.- Objeto: O presente contrato tem por objeto o credenciamento de estabelecimentos de saúde para a 

execução, como nível terciário, de serviços de internações e atendimento ambulatorial, nas modalidades 

urgência e emergência e eletivo, diárias de UTI adulto – tipo II e apoio diagnóstico e terapêutico, de 

acordo com as Diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, para atender as necessidades de Saúde aos 

Usuários do SUS, 24 horas incluindo sábados, domingos e feriados.  - Data de Assinatura: 01/01/2020  – 

Prazo: 60 meses – Valor Estimado Mensal: R$ 1.767.404,27 - Valor Estimado Anual: R$ 21.208.851.24  

- Amparo Legal com fulcro na Lei 8.080, e com base no art. 25, caput da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações - Edital de Credenciamento n° 003/2019, Inexigibilidade nº 007/2019, Processo nº 099/2019. 

205/2020 – Ratificação da Publicação do Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços de Saúde 

nº 04/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Hospital e Maternidade São 

José - Objeto:O presente contrato tem por objeto o credenciamento de estabelecimentos de saúde para a 

execução, como nível terciário, de serviços de internações e atendimento ambulatorial, nas modalidades 

urgência e emergência e eletivo, diárias de UTI adulto – tipo II e apoio diagnóstico e terapêutico, de 

acordo com as Diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, para atender as necessidades de Saúde aos 

Usuários do SUS, 24 horas incluindo sábados, domingos e feriados.  - Data de Assinatura: 13/01/2020  – 

Prazo: 60 meses – Valor Estimado Mensal: R$ 1.767.404,27 - Valor Estimado Anual: R$ 21.208.851.24 - 

Amparo Legal com fulcro na Lei 8.080, e com base no art. 25, caput da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações - Edital de Credenciamento n° 003/2019, Inexigibilidade nº 007/2019, Processo nº 099/2019. 

206/2020 – 3° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 068/2018 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Viação Presidente Lafaiete Ltda.  - Objeto: O presente termo 

aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços, bem com a prorrogação de prazo 

de vigência por mais 12 meses e saldo contratual, cujo objeto é a contratação de serviços de fornecimento 

de vales transporte para atender servidores efetivos de baixa renda, conforme lei municipal conforme Lei 

nº. 5.495 de 26 de março de 2013, neste Município - Data de Assinatura: 20/05/2020  – Prazo: 12 meses – 

Valor: R$1.242.186,00 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos 

termos do art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93 - Processo Licitatório 044/2018 – Inexigibilidade 007/2018. 

207/2020 – Contrato de Fornecimento nº 75/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP. - Objeto: O presente 

contrato tem por objeto a contratação do saldo remanescente aplicação de reequilíbrio econômico da Ata 

de Registro de Preços 51/2020 para futura e eventual aquisição de materiais médico hospitalares para 

atender à demanda de pacientes atendidos nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro 

Lafaiete, conforme especificações relacionadas no item 18 do edital. - Data de Assinatura: 29/05/2020  – 

Prazo: 12 meses – Valor: R$ 110.226,70 - Amparo Legal 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 e §2º 

do inciso V, art. 58, 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 

112/2018 – Pregão 047/2018 - Registro de Preço 030/2018. 

 

 



208/2020 – Ata de Registro de Preços nº 29/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Ita Mixx Indústria e Comércio – ME. - Objeto: A presente Ata tem por objeto a aquisição de 

gêneros alimentícios com entrega parcelada para atender as demandas das escolas e creches da rede 

municipal de ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, neste Município. - Data 

de Assinatura: 29/05/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 124.740,00 - 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 134/2019 – Pregão 060/2019 - Registro de Preço 045/2019. 

209/2020 – 28° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2016 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Construtora Rezende Nunes Ltda. - Objeto: O presente 

Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº. 043/2016, bem como a 

concessão de reajuste de preços dos itens da planilha, cuja finalidade é a prestação de serviços de 

pequenos reparos em escolas, creches, PSFs, praças, jardins e demais prédios municipais, neste 

Município. - Data de Assinatura:29/05/2020  – Prazo:12 meses  - Amparo Legal no artigo 65 c/c art. 57, 

inciso II c/c art. 65 II “D” da Lei nº. 8.666/93 -  Processo Licitatório 141/2015 - Pregão 086/2015 – 

Registro de Preço 060/2015. 

210/2020 – Contrato de Prestação de Serviços nº 76/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: MCJ - Assessoria Hospitalar e Informática Ltda. - Objeto: O presente contrato tem 

por objeto a contratação em caráter emergencial de empresa especializada em software de gestão 

hospitalar, a ser implantado no Hospital de Campanha Covid-19 no Município de Conselheiro Lafaiete 

que funcionará com 50 leitos clínicos e 10 leitos de UTI, de acordo com o Decreto Municipal nº 581 de 

06 de abril de 2020, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. - Data de 

Assinatura:01/06/2020  – Prazo: 180 dias – Valor: R$ 21.800,00 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 

da Lei Orgânica do Município, fundamentado no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, bem 

como fundamentados no Decreto Municipal nº. 574 de 16/03/2020 e Lei Federal nº. 13.979/2020 - 

Processo Licitatório 057/2020, Dispensa 025/2020. 

211/2020 – Ata de Registro de Preços nº 30/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Biohosp produtos hospitalares Ltda. - Objeto: A presente Ata tem por objeto a aquisição de 

gêneros alimentícios com entrega parcelada para atender as demandas das escolas e creches da rede 

municipal de ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, neste Município. - Data 

de Assinatura: 01/06/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 10.137,00 - 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 134/2019 – Pregão 060/2019 - Registro de Preço 045/2019. 

212/2020 – Contrato de Fornecimento nº 77/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição 

em caráter emergencial, de dieta enteral, suplemento alimentar e insumo hospitalar, para alimentação dos 

pacientes hospitalizados, acometidos de Covid-19, no Hospital de Campanha a ser instalado no Município 

de Conselheiro Lafaiete, de acordo com o Decreto Municipal nº581 de 06 de abril de 2020, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. - Data de Assinatura: 01/06/2020  – Prazo: 180 dias – 

Valor: R$14.396,70 - 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 

056/2020 – Dispensa 024/2020. 

 

 



213/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 056/2019 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Comércio Lubrificantes Peças Ltda. - Objeto: O presente termo 

aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços, bem com a prorrogação de prazo 

de vigência por mais 12 meses e saldo contratual, cujo objeto é a prestação de serviços mediante 

fornecimento de vales transporte para atender servidores efetivos de baixa renda que residem na e/ou 

prestam serviços na localidade do gagé, conforme Lei Municipal, 5.495 de 26 de março de 2013. - Data 

de Assinatura:01/06/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 6.784,80 - Amparo Legal no inciso II do artigo 

90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93 - Processo 

Licitatório 013/2019 – Inexigibilidade 001/2019. 

214/2020 – 8° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 183/2015 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Terraplenagem São Sebastião Ltda. - ME. - Objeto: O presente 

termo aditivo tem por objeto a renovação parcial do contrato de prestação de serviços, com a prorrogação 

do prazo por mais 90 (noventa) dias e renovação do saldo, do contrato de prestação de serviços de locação 

de equipamentos para atendimento a demanda de manutenção de estradas e obras neste Município. - Data 

de Assinatura: 02/06/2020  – Prazo: 90 dias – Valor: R$131.425,00 - Amparo Legal no inciso II do artigo 

90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93 – Processo 

Licitatório 121/2015 – Pregão 076/2015- Registro de Preço 52/2015. 

215/2020 – Contrato de Fornecimento nº 78/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado:White Martins Gases Industriais Ltda. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

aquisição de produtos e insumos de saúde (diafragma, fluxômetro, válvulas, umidificador, tomada), em 

regime de urgência, devido ao surto do novo coronavírus. - Data de Assinatura: 02/06/2020  – Prazo: 180 

dias – Valor:R$ 10.524,60 - 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 048/2020 – Dispensa 019/2020. 

216/2020 – Contrato de Fornecimento nº 79/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Romed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Eireli. - Objeto: O presente contrato 

tem por objeto a aquisição de produtos e insumos de saúde (diafragma, fluxômetro, válvulas, 

umidificador, tomada), em regime de urgência, devido ao surto do novo coronavírus.- Data de Assinatura: 

03/06/2020  – Prazo: 180 dias – Valor: R$ 1.529,00 - 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 048/2020 – Dispensa 019/2020. 

217/2020 – Termo de Formento nº 01/2020 – Município: Município de Conselheiro Lafaiete – OSC: Lar 

do Menor Amparo - Larmena – Objeto: 1.1. O presente termo de fomento tem por objeto a execução do 

programa “Óleo que Ampara Vidas”, conforme detalhado no plano de trabalho apresentado pela OSC. 

1.2. O recurso financeiro desta parceria tem como origem recursos captados pela OSC, por meio de 

renúncia fiscal de imposto de renda, ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

FMDCA.- Data de Assinatura: 03/06/2020  – Prazo:12 meses – Valor: R$16.908,00 - Amparo Legal de 

acordo com a Lei Federal nº. 13.019/14, com a Resolução n° 05/2017 do CMDCA e com Edital de 

Chamamento Público n° 002/2019 do CMDCA. 

218/2020 – Termo de Formento nº 02/2020 – Município: Município de Conselheiro Lafaiete – OSC: Lar 

do Menor Amparo - Larmena – Objeto: 1.1. O presente termo de fomento tem por objeto a execução do 

programa “TransformAção”, conforme detalhado no plano de trabalho apresentado pela OSC.1.2. O 

recurso financeiro desta parceria tem como origem recursos captados pela OSC, por meio de renúncia 

fiscal de imposto de renda, ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA. - 

Data de Assinatura: 03/06/2020  – Prazo:12 meses – Valor: R$34.225,37 - Amparo Legal de acordo com 

a Lei Federal nº. 13.019/14, com a Resolução n° 05/2017 do CMDCA e com Edital de Chamamento 

Público n° 002/2019 do CMDCA. 

 

 


