
  

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, 19 de Agosto de 2021. 

39/2021 – Ata de Registro de Preços nº 76/2021 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratada: IGAR - Comércio e Serviços Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº. 02.129.036/0001-03 – Objeto: 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 

especializada para fornecimento ininterrupto de gases medicinais, tipo oxigênio medicinal e ar 

comprimido, e locação de cilindros, para atender a demanda da Policlínica Municipal e do Hospital 

Municipal de Conselheiro Lafaiete – Hospital Campanha COVID-19, conforme especificações 

relacionadas no item 18 do edital. - Data de Assinatura: 12/08/2021 – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 

6.721.700,00 - 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 095/2021 – Pregão 048/2021 – Registro de Preço 

034/2021. 

40/2021 – Contrato de Prestação de Serviços nº 75/2021 - Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratada: IGAR - Comércio e Serviços Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº. 02.129.036/0001-

03 - Objeto: O presente contrato tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de 

empresa especializada para fornecimento ininterrupto de gases medicinais, tipo oxigênio medicinal e ar 

comprimido, e locação de cilindros, para atender a demanda da Policlínica Municipal e do Hospital 

Municipal de Conselheiro Lafaiete – Hospital Campanha COVID-19, conforme especificações 

relacionadas no item 18 do edital, conforme Ata de Registro de Preços nº. 76/2021. - Data de Assinatura: 

12/08/2021 – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 6.721.700,00 - 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 095/2021 – Pregão 048/2021 – Registro de Preço 034/2021. 

 

 


