
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 

 
Conselheiro Lafaiete,   30 de Maio de 2018. 

 
À 
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. 
 
Atenciosamente, 
 
Procuradoria Municipal.  
 

Ratificação da Publicação 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº.  
076/2015- Credenciante: Município de Conselheiro Lafaiete - Credenciado: Braga & Zupo Serviços de 
Radiologia Ltda. – ME. – EPP. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação, com a 
prorrogação de prazo e saldo, do credenciamento de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, 
que ofereçam serviços de imagem radiológica, para atender a demanda eletiva do Município, visando a 
garantia de atenção integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. O CREDENCIADO 
prestará serviço ao Município de Conselheiro Lafaiete, mediante encaminhamento por meio de requisição 
ou formulário próprio, oriundo da rede pública municipal de saúde de Conselheiro Lafaiete, devidamente 
autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, utilizando-se como referência a Tabela do SUS – 
SIGTAP, Anexo I do Edital de Credenciamento. – Valor Mensal: R$ 110.000,00 - Prazo: 30 (trinta) 
meses - Data de Assinatura: 05/10/2017 - Amparo Legal: conformidade com o Edital de Credenciamento 
n°. 004/2015 - Processo Licitatório 017/2015 – Inexigibilidade 005/2015, com fulcro no art. 57, inciso II 
da Lei Federal nº. 8.666/93 

223/2018 – 1º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços  040/2017 - Contratante: Município 
Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO:  Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de 
Santo Inácio – APRUSI – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar nº 040/2017, cujo objeto 
é a aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em 
atendimento aos alunos da rede de educação básica pública, verba do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE/FNDE, descritos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo com a 
Chamada Pública nº. 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, 
independentemente de anexação ou transcrição. - Data de assinatura: 23/05/2018 - Amparo legal:  art. 65 
c/c art. 57, § 1º, ambos da Lei nº. 8.666/93, tendo em vista a Chamada Pública 001/2017 – Dispensa 
004/2017 – Processo Licitatório 014/2017. 

224/2018 – 4º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços  189/2015 – Contratante: Município 
Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO:  Locatech Locações de Máquinas e Caminhão S/C Ltda .– 
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 
prestação de serviços de locação de equipamentos para atendimento a demanda de manutenção de 
estradas e obras neste Município. - Data de assinatura: 29/05/2018 - Amparo legal:  Art. 65 c/c art. 57, § 
1º, Lei nº. 8.666/93, tendo em vista o Processo Licitatório 121/2015 – Pregão 076/2015- Registro de 
Preço 52/2015. 

225/2018 - Contrato de Locação de imóvel nº 069/2018 - Locatário: Município de Conselheiro Lafaiete. - 
Locador: Salvador Herculano Felix.. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel 
destinado ao funcionamento do Programa Saúde Família – PSF Cachoeira, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde. - Valor: R$ 45.504,00 - Vigência: 48 meses – Data de Assinatura: 



30/05/2018 - Amparo Legal: amparados no inciso X do artigo 24 combinado com o artigo 54 e seguintes, 
ambos da Lei Federal 8666/93, e, subsidiariamente, a Lei nº. 8.245/91, e suas alterações. - Processo 
Licitatório 039/2018 - Dispensa 015/2018. 

 


