
    

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, 24 de Setembro de 2020. 

366/2020  – Ratificação de Publicação do Contrato de Fornecimento nº 130/2020 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda. - Objeto: O 

presente contrato tem por objeto a contratação do saldo remanescente bem como a  aplicação de 

reequilíbrio econômico da Ata de Registro de Preços 52/2019 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: 28/08/2020  – Prazo: 12 Meses. – Valor: R$1.389.918,07 - 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 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. 

367/2020  – 1° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 94/2020 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratado: Realpharma Distribuidora De Medicamentos LTDA- EPP - Objeto: O 

presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato, bem como a 

aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro dos itens 06, 08, 09, 11, 55, 59, 126 e 127 do Processo 

Licitatório 112/2018 – Pregão 047/2018 - Registro de Preço 030/2018, cujo objeto é futura e eventual 

aquisição de materiais médico hospitalares para atender à demanda de pacientes atendidos nas unidades 

da Secretaria Municipal de Saúde. - Data de Assinatura: 08/09/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor 

Reequilibrado Item 06: R$ 6,34 - Valor Reequilibrado Item 08: R$ 6,60 - Valor Reequilibrado Item 09: 

R$ 6,45 - Valor Reequilibrado Item 11: R$ 9,50 - Valor Reequilibrado Item 55: R$ 1,29 - Valor 

Reequilibrado Item 59: R$ 5,60  - Valor Reequilibrado Item 126:  R$ 49,00 - Valor Reequilibrado Item 

127: R$ 49,00 - Amparo Legal no artigo 57 c/c 57, §1º c/c 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93 - Processo 

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

368/2020  – 3° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço nº 130/2018 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Air Liquide Brasil Ltda. - Objeto: O presente termo aditivo tem por 

objeto a renovação do saldo contratual do contrato de prestação de serviços, bem como a prorrogação do 

prazo de vigência por mais 12 meses e aplicação de reajuste contratual, cuja finalidade é a contratação de 

empresa para prestação de serviço, eventual e futura, de locação de concentradores de oxigênio medicinal, 

para atender o serviço de oxigenoterapia, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, neste 

Município. - Data de Assinatura: 17/09/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$94.887,00 - Amparo Legal 

no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do  artigo 57, inciso II, da Lei nº. 

8.666/93 c/c artigo 57 e § 8º c/c artigo 65, II, "d", Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 104/2017 – 

Pregão 057/2017 – Registro de Preço 044/2017. 

369/2020  – Contrato de Fornecimento nº 137/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda-ME. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

aquisição do saldo remanescente da Ata de Registro de Preço nº. 73/2019 para futura e eventual aquisição 

de dieta enteral, fórmula infantil e suplemento nutricional, para atender a demanda de fornecimento do 

Setor de Nutrição e Dietética do Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de 

Conselheiro Lafaiete, conforme especificações relacionadas no item 18 do edital.  - Data de Assinatura: 

18/09/2020  – Prazo: 180 dias – Valor: R$100.421,20 - 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 

seu art. 54 seguintes, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão), Decreto Municipal 

nº. 366/2008 (Institui o Registro de Preços) - Processo Licitatório 033/2019 – Pregão 019/2019 - Registro 

de Preço 014/2019. 

 

 



370/2020  – Contrato de Fornecimento nº 138/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Loggen Produtos para Saúde Eireli - EPP. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

aquisição do saldo remanescente da Ata de Registro de Preço nº. 74/2019 para futura e eventual aquisição 

de dieta enteral, fórmula infantil e suplemento nutricional, para atender a demanda de fornecimento do 

Setor de Nutrição e Dietética do Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de 

Conselheiro Lafaiete, conforme especificações relacionadas no item 18 do edital.  - Data de Assinatura: 

18/09/2020  – Prazo: 180 dias – Valor: R$ 5.263,20 - 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 

seu art. 54 seguintes, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão), Decreto Municipal 

nº. 366/2008 (Institui o Registro de Preços) - Processo Licitatório 033/2019 – Pregão 019/2019 - Registro 

de Preço 014/2019. 

371/2020  – 11° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 288/2014 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Printec Tecnologia da Impressão Ltda. - Objeto: O 

presente termo aditivo tem por objeto a ampliação de quantitativo no percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) dos itens 01, 02, 03 e 04 cujo objeto é a contratação de empresa para solução em impressão, 

impressoras, multifuncionais e copiadoras de grande porte para atender às diversas secretarias, neste 

Município. - Data de Assinatura: 21/09/2020 – Valor: R$ 23.425,96- Amparo Legal nos termos do art. 65, 

inciso I, alínea ‘b’ c/c § 1º, ambos da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 087/2014 – Pregão 057/2014 

– Registro de Preço 038/2014. 

372/2020  – Contrato de Prestação de Serviços nº 139/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: Omega Comércio e Serviços Ltda. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 

contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia e/ou arquitetura para execução 

de instalação elétrica de gerador, com fornecimento de material, na Policlínica Municipal de Conselheiro 

Lafaiete, conforme projetos, quantitativos e condições contidos nos Anexos I e II, integrantes do Edital. - 

Data de Assinatura: 23/09/2020  – Prazo: 60 dias – Valor: R$ 89.519,92 - Amparo Legal no inciso II do 

artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo 22 §1º c/c com artigo 54 e seguintes, ambos 

da Lei 8.666/93 - Processo Licitatório 094/2020, Tomada de Preço 007/2020. 

373/2020  – 3° Termo Aditivo do Acordo de Cooperação Técnica nº 22/2017 – Município: Município de 

Conselheiro Lafaiete – OSC: Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Conselheiro Lafaiete 

- ASMARCOL.- Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do 

acordo de cooperação técnica que tem por objeto a cooperação mútua entre as partes para consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco proposta pelo município para realização de coleta seletiva e 

reciclagem de materiais na zona urbana e rural desde município, visando à realização de atividades de 

coleta, triagem e processamento de lixo, mediante a cessão de uso de maquinários necessários. - Data de 

Assinatura: 23/09/2020  – Prazo: 12 meses - Amparo Legal em conformidade com a Lei Federal nº. 

13.019/2014, edital de Chamamento Público nº. 001/2017 e Parecer Jurídico nº. 12/2017. 

374/2020  – 3° Termo Aditivo do Acordo de Cooperação Técnica nº 23/2017 – Município: Município de 

Conselheiro Lafaiete – OSC: Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Conselheiro Lafaiete 

- ASCOL. - Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do acordo 

de cooperação técnica que tem por objeto a cooperação mútua entre as partes para consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco proposta pelo município para realização de coleta seletiva e 

reciclagem de materiais na zona urbana e rural desde município, visando à realização de atividades de 

coleta, triagem e processamento de lixo, mediante a cessão de uso de maquinários necessários. - Data de 

Assinatura: 23/09/2020  – Prazo: 12 meses - Amparo Legal em conformidade com a Lei Federal nº. 

13.019/2014, edital de Chamamento Público nº. 001/2017 e Parecer Jurídico nº. 12/2017. 

375/2020  – 3° Termo Aditivo do Acordo de Cooperação Técnica nº 24/2017 – Município: Município de 

Conselheiro Lafaiete – OSC: Associação dos Coletores de Produtos Recicláveis de Conselheiro Lafaiete – 

ASCOPRE.- Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do 

acordo de cooperação técnica que tem por objeto a cooperação mútua entre as partes para consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco proposta pelo município para realização de coleta seletiva e 

reciclagem de materiais na zona urbana e rural desde município, visando à realização de atividades de 

coleta, triagem e processamento de lixo, mediante a cessão de uso de maquinários necessários. - Data de 

Assinatura: 23/09/2020  – Prazo: 12 meses - Amparo Legal em conformidade com a Lei Federal nº. 

13.019/2014, edital de Chamamento Público nº. 001/2017 e Parecer Jurídico nº. 12/2017. 

 



376/2020  – Ata de Registro de Preço nº 44/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Locatech Locações de Maquinas e Caminhão S-C Ltda - Objeto: A presente Ata tem por 

objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de 

serviço de aluguel de caminhões com motorista e equipamentos com operador para atender as demandas 

da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, conforme especificações relacionadas no item 18 e 

Anexo I – Termo de Referência do edital. - Data de Assinatura: 23/09/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: 

R$ 133.000,00 - 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 seu art. 15, bem como o Decreto 

Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão), Decreto Municipal nº. 366/2008 (Institui o Registro de 

Preços) e Lei Complementar nº 123/2006 - Processo Licitatório 015/2020 – Pregão  005/2020 – Registro 

de Preço 006/2020. 

377/2020  – Contrato de Prestação de Serviços nº 140/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: Locatech Locações de Maquinas e Caminhão S-C Ltda - Objeto: O presente 

contrato tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 

em prestação de serviço de aluguel de caminhões com motorista e equipamentos com operador para 

atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, conforme especificações 

relacionadas no item 18 e Anexo I – Termo de Referência do edital, conforme Ata de Registro de Preços 

nº. 44/2020.  - Data de Assinatura: 23/09/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 133.000,00 - Amparo 

Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei Federal nº.10.520/2002 

com fulcro no art. 54 e seguintes da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 015/2020 – Pregão  005/2020 

– Registro de Preço 006/2020 . 

378/2020  – Ata de Registro de Preço nº 45/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: JR Transportes e Locação de Veículos e Equipamentos Eireli - Objeto: A presente Ata tem 

por objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação 

de serviço de aluguel de caminhões com motorista e equipamentos com operador para atender as 

demandas da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, conforme especificações relacionadas no 

item 18 e Anexo I – Termo de Referência do edital. - Data de Assinatura: 23/09/2020  – Prazo: 12 meses 

– Valor: R$ 1.136.000,00 - 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 seu art. 15, bem como o 

Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão), Decreto Municipal nº. 366/2008 (Institui o Registro 

de Preços) e Lei Complementar nº 123/2006 - Processo Licitatório 015/2020 – Pregão  005/2020 – 

Registro de Preço 006/2020. 

379/2020  – Contrato de Prestação de Serviços nº 141/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: JR Transportes e Locação de Veículos e Equipamentos Eireli - Objeto: O presente 

contrato tem por objeto  o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 

em prestação de serviço de aluguel de caminhões com motorista e equipamentos com operador para 

atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, conforme especificações 

relacionadas no item 18 e Anexo I – Termo de Referência do edital, conforme Ata de Registro de Preços 

nº. 45/2020.  - Data de Assinatura: 23/09/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 1.136.000,00 - Amparo 

Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei Federal nº.10.520/2002 

com fulcro no art. 54 e seguintes da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 015/2020 – Pregão  005/2020 

– Registro de Preço 006/2020 . 

 


