
    

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, 02 de julho de 2020. 

242/2020 –  Ratificação de Publicação do Acordo de Cooperação nº 05/2020 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratado: União, representada pelo Comando do Exército, por intermérdio do 

Comando da 4° Região Militar - Objeto: O presente Acordo de Cooperação, tendo como objeto o 

funcionamento do Tiro de Guerra n° 04-032 no Município de Conselheiro Lafaiete-MG, e o 

estabelecimento das responsabilidades dos convenentes na cessão de Pessoal e Patrimônio Imobiliário, 

construção de instalações, fornecimento de mobiliário, utensílios e equipamentos afins, bem como a 

realização de obras e serviços visando À construção, manutenção e melhoria das instalações da sede do 

Tiro de Guerra, quadra de desportos, pátio de instrução, polígono de tiro e residências funcionais para os 

Instrutores do Tiro de Guerra, em consonância com o respectivo Plano de Trabalho, previamente 

acordado entre as partes, anexo a este instrumento, que a ele se integra, independentemente de eventual 

transcrição de partes do seu conteúdo no texto deste ajuste. - Data de Assinatura: 15/12/2019  – Prazo: 5 

anos - Amparo Legal, sujeitando-se, no que couber, ás disposições contidas na Lei n° 4.375 de 17 de 

Agosto de 1964 ( Lei do Serviço Militar ), no Decreto n° 57.654, de 20 de Janeiro de 1986 ( 

Regulamentação da Lei do Serviço Militar ) , na Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas posteriores 

alterações, no Decreto n° 93.872, de 23 de Dezembro de 1986, e na Portaria do Comandante do Exército 

1.448, de 10 de Setembro de 2018, 3° Edição ( Intruções Gerais para e Realização de Instrumentos de 

parceria no Âmbito do Comando do Exército – IG 01.016), na Portaria n° 001, de 2 de Janeiro de 2002 ( 

Regulamento para os Tiros de Guerra e Escolas de Instrução Militar R138) , na Portaria n° 065, de 26 de 

Janeiro de 2012 ( Altera dispositivos do Regulamento para os Tiros de Guerra e Escolas de Instrução 

Militar R-138), e na Lei OrgÂnica do Município.  

243/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços n° 70/2020 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: IGAR - Comércio e Serviços Ltda. - 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. 

244/2020 – Contrato de Fornecimento nº 91/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Dormed Hospitalar Eireli – EPP. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição 

emergencial de equipamentos e materiais médico-hospitalares, 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. 

 


