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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 Agosto de 2020. 

315/2020  – 4° Termo Aditivo do Contrato de Credenciamento nº 098/2016 – Credenciante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Credenciado: Lar de Maria -  Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a 

renovação com a prorrogação do prazo de vigência e saldo do credenciamento de organizações sociais de 

acolhimento institucional para crianças, adolescentes e idosos para atender as demandas da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, neste Município, para prestação de serviços de proteção social de 

alta complexidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do sexo masculino e 

feminino, separadamente, e, no caso de organizações sociais de acolhimento institucional para idosos, de 

ambos os sexos.  - Data de Assinatura: 07/08/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor Montante: R$ 36.000,00  - 

Amparo Legal nos termos do art. 57, inciso II da lei nº. 8.666/93 – Processo Licitatório 056/2016, 

Inexigibilidade 002/2016, Credenciamento 001/2016.. 

316/2020 – Acordo Extrajudicial – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Edson 

Senra de Oliveira-  Objeto: Constitui objeto do presente termo o acordo entre as partes para efetuar-se o 

pagamento mediante indenização referente às despesas com reforma, em função de desocupação, do 

imóvel localizado na  Rua Aimorés, nº. 454-A,  Bairro Carijós, destinado ao funcionamento do PSF 

Carijós, da Secretaria Municipal de Saúde. - Data de Assinatura: 12/08/2020  – Prazo: 60 Dias – Valor: 

R$6.010,70 - Amparo Legal em conformidade com o Processo Administrativo nº. 4283/2020, nos termos 

do inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município - Dispensa 15/2009. 

317/2020 – Acordo de Cooperação Técnica nº 09/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete 

– Contratado: Policia Civil de Minas Gerais -  Objeto: O presente Acordo de Cooperação tem por objeto e 

estabelecimento de condições de cooperação mútua e administrativa entre os convenentes, visando 

aperfeiçoar a prestação dos serviços de Polícia Judiciária, que culminará na manutenção da ordem e da 

defesa social do Municipio de Conselheiro Lafaiete – MG, conforme Plano de Trabalho anexo a este 

instrumento. -  Data de Assinatura: 13/08/2020  – Prazo: 12 Meses – Valor Estimado: R$ 223.975,68 - 

Amparo Legal na Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1993. 

318/2020 – Convênio de Estágio nº 08/2020 – Município: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Instituição de Ensino: Multivix Serra – Ensino,Pesquisa e Extensão Ltda -  Objeto: Constitui objeto do 

presente Convênio a parceria entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO visando estabelecer 

as condições indispensáveis para propiciar estágios obrigatórios e não obrigatórios aos estudantes 

matriculados em todos os cursos oferecidos pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO. - Data de Assinatura: 

18/08/2020  – Prazo: 04 Anos - Amparo Legal sujeitando-se à legislação específica de estágio e às 

respectivas alterações e demais normas pertinentes, em especial à Lei Federal nº. 11.788/08. 

 


