
  

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, 11 de Novembro de 2021. 

55/2021 – Ratificação de Publicação do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato de Prestação de 

Serviço nº 153/2020 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Braga & Zupo 

Serviços de Radiologia Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº. 13.866.137/0001-75 - Objeto: O objeto do 

presente instrumento é a rescisão administrativa unilateral do Contrato de Prestação de Serviços nº 

153/2020, cujo objeto é a contratação em regime de urgência, de empresa especializada em prestação de 

serviço de raio x, em atendimento aos pacientes internados no hospital de campanha, considerando os 

decretos municipais nº574, de 16/03/2020 e nº 581, de 06/04/2020, conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Saúde. - Data de Assinatura: 09/09/2021 – Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei 

Orgânica do Município, e nos termos do artigo 79, inciso I da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 

115/2020, Dispensa 042/2020. 

56/2021 – Ratificação de Publicação do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato de Prestação de 

Serviço nº 98/2020 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Secta System Projetos 

e Serviços Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº. 21.707.512/0001-62 - Objeto: O objeto do presente 

instrumento é a rescisão administrativa unilateral do Contrato de Prestação de Serviços nº 98/2020, cujo 

objeto é a locação mensal de máquinas de hemodiálise e de osmose portátil, ambas sem operador e sem 

insumo, para atender aos pacientes hospitalizados acometidos de insuficiência renal no Hospital 

Campanha COVID-19-Municipal que funcionará no Município de Conselheiro Lafaiete conforme 

Decreto Municipal nº 581 de 06 de abril de 2020. - Data de Assinatura: 09/09/2021 – Amparo Legal no 

inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 79, inciso I da Lei nº. 

8.666/93 - Processo Licitatório 055/2020, Dispensa 023/2020. 

57/2021 – Ratificação de Publicação do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato de Prestação de 

Serviço nº 76/2020 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: MCJ - Assessoria 

Hospitalar e Informática Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº. 42.768.283/0001-16 - Objeto: O objeto do 

presente instrumento é a rescisão administrativa unilateral do Contrato de Prestação de Serviços nº 

76/2020, cujo objeto é 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: 

09/09/2021 – Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do 

artigo 79, inciso I da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 057/2020, Dispensa 025/2020. 

 


