
 

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, 20 de Fevereiro de 2020. 

 

59/2020 – Ratificação da Publicação do 5° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços n° 

107/2018 - Contratante:  Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADA: Priscila Viana Sociedade 

de Advogados. – Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo a suspensão temporária do contrato e 

a prorrogação do prazo de vigência para prestação de serviços técnicos advocatícios de consultoria 

jurídica ao Controle Interno Municipal, visando à estruturação e implementação específica de Sistema de 

Controle Interno Municipal nos setores de compras, licitação, contratos, obras e serviços de engenharia e 

patrimônio, em cumprimento aos termos da Decisão Normativa 0002/2016 do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais e demais preceitos legais e normativos aplicáveis. – Data de Assinatura: 

10/01/2020 – Prazo: 30 dias – Amparo Legal nos termos do art. 78, inciso XIV c/c art. 57, §1º, III, ambos 

da Lei 8.666/93, fundamentação da Manifestação nº. 02/2020 - Processo Licitatório 076/2018 – 

Inexigibilidade 009/2018. 

 

60/2020 - Contrato de Prestação de Serviço nº 22/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete 

- Contratado: Ceilux Projetos, Treinamentos, Turismo e Eventos Ltda. - Objeto: O presente contrato tem 

por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para realização 

de diagnósticos de engenharia, projetos luminotécnicos e projetos de rede de distribuição urbana para 

iluminação pública, no Município de Conselheiro Lafaiete/MG. -  Data de Assinatura: 18/02/2020  – 

Prazo: 90 dias - Valor: R$ 214.000,00 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 

Município, nos termos do artigo 22, §2º, c/c com artigo 54 e seguintes, ambos da Lei 8.666/93 - Processo 

Licitatório 125/2019 – Tomada de Preço 007/2019. 

 

61/2020 - Contrato de Prestação de Serviços nº 23/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete - Contratado: Clínica PNO2 LTDA. - Objeto: Constitui objeto do presente contrato o 

cumprimento de liminar judicial em favor de Saulo da Silva Cardoso, para realização de procedimento de 

Implante intra-estromal (Crosslinking e cirurgia de implante de anel intraestromal em ambos os olhos), 

referente ao processo judicial 0072805-83.2019.8.13.0183. -  Data de Assinatura: 18/02/2020  – Prazo: 

180 dias - Valor: R$ 12.800,00  - Amparo Legal no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 - 

Procedimento Licitatório 005/2020 – Dispensa 003/2020. 

 


