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, 02 de Julho de 2020.
42/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços n° 70/2020 – Contratante: Município
de Conselheiro Lafaiete – Contratado: IGAR - Comércio e Serviços Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº.
02.129.036/0001-03 - Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a ampliação de quantitativo do
contrato cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços, não
continuados, de montagem/instalação de rede de gás medicinal (ar comprimido), com fornecimento e
instalação de material, para atender ao Hospital de Campanha Municipal em virtude da COVID-19. - Data
de Assinatura: 25/06/2020 – Valor: R$6.286,53 - 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 - Processo Licitatório 052/2020, Dispensa 022/2020.
43/2020 – Contrato de Fornecimento nº 91/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete –
Contratado: Dormed Hospitalar Eireli – EPP. inscrita no CNPJ sob o nº. 01.505.499/0001-51 - Objeto: O
presente contrato tem por objeto a aquisição emergencial de equipamentos e materiais médicohospitalares, para atender à demanda do Hospital de Campanha COVID-19 que funcionará no Município
de Conselheiro Lafaiete, conforme Decretos Municipais nº. 574, de 16/03/2020 e nº 581, de 06/04/2020. Data de Assinatura: 25/06/2020 – Prazo: 180 dias – Valor: R$9.996,00 - Amparo Legal 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 061/2020 – Dispensa 027/2020.

