
 

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, 12 de Agosto de 2020. 

308/2020  – 2° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 099/2018 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Saldanha Serviços Médicos e Diagnósticos Sociedade 

Simples Ltda  -  Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de 

serviços, com a prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses e saldo contratual, cujo objetivo é a 

prestação de serviços de imagem radiológica na Policlínica Municipal. - Data de Assinatura: 31/07/2020  

– Prazo: 12 Meses – Valor Estimado: R$ 360.000,00 - Amparo Legal no inciso II do artigo 90 da Lei 

Orgânica do Município, e nos termos do art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93 - Processo Licitatório 

053/2018 – Pregão 020/2018 – Registro de Preço 015/2018. 

309/2020  – Contrato de Prestação de Serviços nº 113/2020 – Contratante: Município de Conselheiro 

Lafaiete – Contratado: 3T Logistica e Equipamentos Ltda – EPP. -  Objeto: O presente contrato tem por 

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

execução de recapeamento asfáltico e construção de rede de drenagem pluvial na Avenida Geraldo Plaza, 

Bairro Paulo VI, no Município de Conselheiro Lafaiete, conforme convênio nº 15.0073, de 13 de janeiro 

de 2015, e respectivo termos aditivos, celebrados entre o Município e a Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais – COPASA/MG, de acordo com especificações, quantitativos e condições contidos nos 

Anexos I e II, integrantes deste Edital. - Data de Assinatura: 06/08/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor: R$ 

3.069.513,93 - 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 105/2019, 

Concorrência Pública nº 006/2019. 

310/2020 – Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços de Saúde nº 114/2020 – Credenciante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Credenciado: Laboratório Queluz Ltda-ME. -  Objeto: O presente 

contrato tem por objeto o credenciamento de Laboratório Clínico – Patologia Clínica para realização de 

serviços de exames laboratoriais, para atender a urgência e emergência da Policlínica Municipal e a 

demanda eletiva encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conselheiro Lafaiete. 

- Data de Assinatura: 06/08/2020  – Prazo: 60 Meses – Valor Estimado do Contrato: R$ 21.999.551,60 - 

Amparo Legal com base no art. 25, caput da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações - Edital de 

Credenciamento n° 004/2019, Inexigibilidade nº 008/2019, Processo nº113/2019. 

311/2020  – Contrato de Fornecimento nº 115/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Supermercado Vidigal Ltda - ME. -  Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação 

do saldo remanescente com sua prorrogação de vigência e aplicação de reequilíbrio econômico do item 47 

da Ata de Registro de Preços nº 27/2020, cujo objeto a aquisição de materiais de consumos diversos para 

atender a Secretaria Municipal de Educação, deste município, conforme especificações contidas neste 

Termo de Referência - Anexo I com a utilização dos recursos oriundos do Programa de apoio financeiro 

Suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil. - Data de Assinatura: 06/08/2020  

– Prazo: 12 Meses – Valor: R$1.169.783,46 - 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 arts. 15; 57, 

§1º e 65, II, ‘d”, 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 - considerando o 

134/2019 – Pregão 060/2019 - Registro de Preço 045/2019 

 

 



312/2020 – Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços de Saúde nº 116/2020 – Credenciante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Credenciado: Laboratório Lobo Leite Ltda.  -  Objeto: O presente 

contrato tem por objeto o credenciamento de Laboratório Clínico – Patologia Clínica para realização de 

serviços de exames laboratoriais, para atender a urgência e emergência da Policlínica Municipal e a 

demanda eletiva encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conselheiro Lafaiete - 

Data de Assinatura: 07/08/2020  – Prazo: 60 Meses – Valor Estimado do Contrato: R$ 21.999.551,60 - 

Amparo Legal com fulcro na Lei 8.080, e com base no art. 25, caput da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações - Edital de Credenciamento n° 004/2019, Inexigibilidade nº 008/2019, Processo nº113/2019. 

313/2020 – Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços de Saúde nº 117/2020 – Credenciante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Credenciado: Laboratório de Análises Clínicas Lavoisier Ltda. -  

Objeto: O presente contrato tem por objeto o credenciamento de Laboratório Clínico – Patologia Clínica 

para realização de serviços de exames laboratoriais, para atender a urgência e emergência da Policlínica 

Municipal e a demanda eletiva encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Conselheiro Lafaiete. - Data de Assinatura: 10/08/2020  – Prazo: 60 Meses – Valor Estimado do 

Contrato: R$ 21.999.551,60 - Amparo Legal com fulcro na Lei 8.080, e com base no art. 25, caput da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações - Edital de Credenciamento n° 004/2019, Inexigibilidade nº 008/2019, 

Processo nº113/2019. 

314/2020  – 3° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 139/2018 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Projeta Consultoria e Serviços Ltda. -  Objeto: O 

presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº. 139/2018, cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Projetos 

Executivos para conclusão da obra da Creche modelo tipo B padrão FNDE, localizada na Rua Maria 

Nogueira de Miranda no Bairro Bela Vista, no município de Conselheiro Lafaiete/MG. - Data de 

Assinatura: 12/08/2020  – Prazo: 90 dias - Amparo Legal em conformidade com o inciso II do artigo 90 

da Lei Orgânica do Município e amparados no e art. 65 c/c art. 57, § 1º, da Lei nº. 8.666/93 - Processo 

Licitatório 075/2018  – Tomada de Preços 003/2018. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 088/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará aquisição de reagentes – estojo para análise de PH/CI com reagentes, 

reagente vermelho fenol para análise de PH, reagente orto-tolidina para análises de CI - para atender as 

demandas da Secretaria Municipal de Saúde, neste Município. Justificou a Secretaria Municipal de Saúde 

que a aquisição desse material se faz necessária devido à inexistência de processo licitatório que contenha 

o item solicitado e a necessidade do mesmo para cumprimento do indicar 04, conforme consta na 

resolução SES/MG nº. 6.906 de 13 de novembro de 2019, a saber: percentual de amostras mensais 

analisadas para o residual de agente desinfetante em água para consumo humano. O valor é previsto para 

modalidade de dispensa de licitação. 

EXTRATO DE COMPRA DIRETA – Parecer n° 089/2020 - O Governo do Município de Conselheiro 

Lafaiete, torna público que fará aquisição de pilhas e baterias para funcionamento de equipamentos da 

Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria justificou a necessidade da compra tendo em vista que a vida 

útil das existentes já ultrapassou os limites suportáveis, colocando em risco o bom funcionamento dos 

equipamentos e deixando de prestar um serviço de qualidade para a população, bem como, tendo em vista 

não haver processo vigente ou em andamento para os itens solicitados. O valor é previsto para 

modalidade modalidade simplificada de compra. 

 

 

 

 


