
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 
 

 
Conselheiro Lafaiete, 15 de Fevereiro 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. 
 
 
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DA COMPRA DIRETA - O Governo do Município de Conselheiro 
Lafaiete, para cumprimento dos princípios da transparência e publicidade, em atendimento à Lei Federal 
8.666/93, em especial o art. 16, como condição para eficácia dos atos, conforme determinado pelo art. 26 
da Lei de Licitações, bem como atendimento ao art. 16, parágrafo quarto da LC 101/2000, torna público 
que fará aquisição por compra direta (art. 24, inciso I da lei 8.666/93) para a contratação dos serviços de 
elaboração de projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico – PSCIP para auto de vistoria do 
Corpo de Bombeiros – AVCB para as festividades do Carnaval 2018, visto que o preço orçado ficou 
abaixo do valor previsto para contratação por dispensa de licitação, caracterizando-se assim a aquisição 
por compra direta.  
 
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 042/2018 – Contrato 08/2018 – Lucas Samuel 
Barbosa – Onde se lê: artigo 24 inciso II - Leia-se: Artigo 24 inciso I. - CONTRATANTE: Município de 
Conselheiro Lafaiete. - CONTRATADO: Lucas Samuel Barbosa Sacramento. 
 
EXTRATO DE COMPRA DIRETA - O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, para 
cumprimento dos princípios da transparência e publicidade, em atendimento à Lei Federal 8.666/93, em 
especial o art. 16, como condição para eficácia dos atos, conforme determinado pelo art. 26 da Lei de 
Licitações, bem como atendimento ao art. 16, parágrafo quarto da LC 101/2000, torna público que fará 
aquisição por compra direta (art. 24, inciso II da lei 8.666/93) para aquisição de materiais de sinalização 
de trânsito para realização de fechamentos e desvios de tráfego em diversas ruas, atendendo a 
programação do carnaval 2018, tendo em vista que o processo licitatório com tal objeto encontra-se em 
andamento e até o presente momento não foi concluído.  
 
EXTRATO DE COMPRA DIRETA - O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, para 
cumprimento dos princípios da transparência e publicidade, em atendimento à Lei Federal 8.666/93, em 
especial o art. 16, como condição para eficácia dos atos, conforme determinado pelo art. 26 da Lei de 
Licitações, bem como atendimento ao art. 16, parágrafo quarto da LC 101/2000, torna público que fará 
aquisição por compra direta (art. 24, inciso I da lei 8.666/93) para prestação de serviços de execução de 
projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico - PSCIP para auto de vistoria do Corpo de Bombeiros 
– AVCB para as festividades do Carnaval 2018, em razão do menor valor, caracterizando a compra direta.  
 
EXTRATO DE COMPRA DIRETA - O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, para 
cumprimento dos princípios da transparência e publicidade, em atendimento à Lei Federal 8.666/93, em 
especial o art. 16, como condição para eficácia dos atos, conforme determinado pelo art. 26 da Lei de 
Licitações, bem como atendimento ao art. 16, parágrafo quarto da LC 101/2000, torna público que fará 
aquisição por compra direta (art. 24, inciso II da lei 8.666/93) para aquisição de materiais de consumo 
para realização de exames de urgência e emergência para atendimento dos pacientes da Policlínica 
Municipal com extensão ao Hospital São Vicente de Paula dos seguintes reagentes Fita de Urina (10 



AREAS) Urine Strip 100 Tiras, HCG 100 Testes (Soro e Urina), Fucsina 500 ml, Vactube Gel Sep e 
Ativador (vidro) 6ml c/100, Vactube EDTA 4ML (vidro), tendo em vista que o processo licitatório 
encontra-se em andamento e a Secretaria de Saúde não possui mais em estoque, sendo os  itens  essenciais 
para a realização de exames de urina e os tubos para realização de exames de sangue em geral. 
 
EXTRATO DE COMPRA DIRETA - O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, para 
cumprimento dos princípios da transparência e publicidade, em atendimento à Lei Federal 8.666/93, em 
especial o art. 16, como condição para eficácia dos atos, conforme determinado pelo art. 26 da Lei de 
Licitações, bem como atendimento ao art. 16, parágrafo quarto da LC 101/2000, torna público que fará 
aquisição por compra direta (art. 24, inciso II da lei 8.666/93) para aquisição de materiais elétricos para 
atender as demandas da Policlínica Municipal, tendo em vista que o processo licitatório encontra-se em 
andamento na fase interna, sem previsão de conclusão e por se tratar de materiais elétricos para 
atendimento na área da saúde justifica-se a aquisição por compra direta. 
 
EXTRATO DE COMPRA DIRETA - O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, para 
cumprimento dos princípios da transparência e publicidade, em atendimento à Lei Federal 8.666/93, em 
especial o art. 16, como condição para eficácia dos atos, conforme determinado pelo art. 26 da Lei de 
Licitações, bem como atendimento ao art. 16, parágrafo quarto da LC 101/2000, torna público que fará 
aquisição por compra direta (art. 24, inciso II da lei 8.666/93) para aquisição de placa fachada em caixa 
de ACM Madeira tamanho 3x0,60, para atendimento do convênio de implantação da Sala Mineira do 
Empreendedor, tendo em vista a ausência de processo licitatório, e por não se tratar de um material de uso 
comum de todas as Secretarias, não configuraria um processo licitatório comum e tendo em vista a 
necessidade imediata caracteriza a aquisição por compra direta. 
 
075/2018 - Contrato de Fornecimento nº 35/2018 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete. - 
Contratado: Idea Tecnologia Ltda. – Objeto: O presente contrato tem por objeto contratação de ME ou 
EPP para aquisição de equipamentos mobiliários e eletrodomésticos para atender as necessidades  da 
escola de educação infantil da rede municipal de ensino (proinfância tipo C- Arcádia) neste Município, 
conforme termo de compromisso PAR Nº 201500546). - Valor: R$ 2.200,00 - Prazo: 180 dias - Data de 
Assinatura: 08/02/2018- Amparo Legal: amparados no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 
Município, e nos termos do art. 54 e seguintes da Lei 8.666/93, bem como Lei 10.520/2002. Processo 
Licitatório 029/2017 – Pregão 017/2017. 
 
076/2018 – Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2018 - CONTRATANTE: Município de 
Conselheiro Lafaiete. - CONTRATADO: Ouro Negro Serviços e Eventos EIRELI – Objeto: O presente 
contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de brigadista/socorrista, de 
prevenção e combate a incêndios, e primeiros socorros para atender as necessidades das festividades do 
carnaval 2018, neste Município – Prazo: 90 dias – Valor: R$ 7.950,00 – Data de Assinatura: 09/02/2018 – 
Amparo legal: no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do art. 54 e seguintes 
da Lei 8.666/93, bem como Lei 10.520/2002 - Processo Licitatório 003/2018 – Pregão 001/2018.  
 
077/2018 - Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2018 - CONTRATANTE: Município de 
Conselheiro Lafaiete. - CONTRATADO: Extincêndio Lafaiete Eireli – EPP. – Objeto: O presente 
contrato tem por objeto a prestação de serviços de execução de projeto de prevenção e combate à incêndio 
e pânico - PSCIP para auto de vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB para as festividades do Carnaval 
2018. – Prazo: 30 dias – Valor: R$ 2.400,00 – Data de Assinatura: 09/02/2018 – Amparo Legal: artigo 24, 
inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93 - Procedimento de Dispensa de Licitação.  
 
 
 
 


