
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 
 

 
Conselheiro Lafaiete, 21 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. 
 
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 do Cemitério Municipal Vale do Ipê, 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 II da lei 8.666/93) compra de mangueira de alta pressão e 

terminal de fixação do espargidor de asfalto que são lançados no lançamento de Emulsão Asfáltica 

(piche) para atender a operação tapa buraco das vias públicas do Município de Conselheiro Lafaiete, 

tendo em vista a ausência de processo licitatório. 
 
078/2018 – 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 059/2014 - LOCATÁRIO: Município de 
Conselheiro Lafaiete - LOCADOR: José Augusto de Souza Filho – Objeto: O presente termo aditivo tem 
por finalidade a renovação do prazo e saldo contratual para a locação de imóvel situado na Rua Luiz 
Lanziotti, nº. 118, Buarque de Macedo, neste Município, para funcionamento do Posto de Saúde “Djalma 
Rodrigues Fernandes”, destinado ao Programa Saúde da Família, da Diretoria de Atenção Básica da 
Secretaria Municipal de Saúde. – Prazo: 48 meses – Valor: R$ 33.600,00 – Data de Assinatura: 
12/02/2018 – Amparo Legal: o inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e amparados na Lei 
nº. 8.245/91 e, subsidiariamente, no artigo 24, inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 
011/2014, Dispensa 003/2014.  

079/2018 – 12º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 199/2014 - CONTRATANTE: 
Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADA: Alumiaço Construtora Del Rei Ltda. – Objeto: O 
presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº. 199/2014, bem 
como a concessão de reajuste de preços do saldo contratual remanescente, cuja finalidade é a contratação 
de empresa de engenharia para execução de obra de construção de Escola de Ensino Infantil – Padrão 
FNDE Tipo C, no Bairro Arcádia, neste Município. – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 681,95 – Data de 
Assinatura: 16/02/2018 – Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município e 
amparados no e artigo 65 c/c art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 155/2013, 
Concorrência Pública 006/2013.  



080/2018 1° Termo de comodato sem ônus m° 151/2012 - COMODANTE: Município de Conselheiro 
Lafaiete COMODATÁRIO: Maurim Domingos Alves – ME – Objeto: O presente termo aditivo tem por 
objeto a prorrogação do prazo da cessão por comodato de uma área de 7.000 metros quadrados, 
localizado em Gagé – Casa Branca, para a implementação da área de tratamento dos efluentes do 
Frigorífico, anexa a área de 20.000 metros quadrados. – Prazo: 18(dezoito) meses. – Data da assinatura: 
16/02/2018 – Amparo Legal: Lei 8666/93 e Lei 4.874 de 01 de agosto de 2006. 

081/2018 6° Termo de aditivo contrato de locação de imóvel n° 252/2013 - LOCATÁRIO: Município de 
Conselheiro Lafaiete LOCADOR: Sindicato dos Produtores Rurais de Conselheiro Lafaiete. – Objeto: O 
presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato para locação de 02 (duas) 
salas de n. 05 e 06, no prédio do Sindicato dos Produtores Rurais de Conselheiro Lafaiete, imóvel 
localizado na Praça Nossa Senhora do Carmo, n°. 335, Centro, neste Município, destinado ao 
funcionamento da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais – EMATER, 
conforme termo de convênio nº. 34/2013. – Prazo: 12 meses – Data de assinatura: 20/02/2018 - Amparo 
Legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e amparados no art. 65, inciso I, alínea ‘a’ da 
Lei nº. 8.666/93- Processo Licitatório 156/13, Dispensa 023/13. 

 

 

 

 
 


