
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 
 

 
Conselheiro Lafaiete, 28 de Março 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. 
 
126/2018 - RATIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO - Termo Aditivo Contrato de prestação 
de serviços de telefonia nº 183/2013 - MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: Claro S.A. 
– Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviço SMP - 
Serviço Móvel Pessoal especializado, na modalidade LOCAL (móvel-móvel e móvel-fixo), com o 
fornecimento de 180 (cento e oitenta) chips, sendo 150 (cento e cinquenta) para tráfego de voz e 30 
(trinta) para tráfego de voz e dados ilimitado, mínimo para GSM 3G e o fornecimento de 30 (trinta) mini-
modens USB Banda Larga 3G e de 150 (cento e cinqüenta) aparelhos em comodato.  –  Prazo: 08  meses 
– Data de assinatura: 09/01/2018 - Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e 

nos termos da Lei bem como art. 57, inciso II, Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 061/2013 – Pregão 
039/2013 – Registro de Preço 031/2013.  
 
127/2018 - RATIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO - Termo Aditivo Contrato de locação nº 
23/2011 - MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: Geraldo de Assis Campos  – Objeto: O 
presente termo aditivo tem por finalidade a renovação de prazo do contrato de imóvel, utilizado para o 
funcionamento da Escola Municipal “Paraíso da Criança” na rua Argeu José Ferreira, nº. 10, Bairro 
Amaro Ribeiro.  – Prazo: 12  meses – Data de assinatura: 03/03/2018 - Amparo legal: o inciso II do artigo 
90 da Lei Orgânica do Município; e amparados na Lei nº. 8.245/91 e, subsidiariamente, inciso X do artigo 
24 c/c o artigo 65 e seguintes e artigo 57, todos da Lei Federal 8.666/96 - Dispensa 02/2011. 
 
128/2018 – Termo Aditivo Contrato de prestação de serviço nº 128/2016 - MUNICIPIO: Conselheiro 
Lafaiete – FORNECEDOR: Construtora Rezende Nunes Ltda- ME – Objeto: O presente termo aditivo 
tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato referente à contratação de empresa de 
engenharia para construção da sede do centro dos Columbófilos, Ornitófilos e Pescadores, nas 
dependências do Parque Municipal de Exposições “Presidente Tancredo Neves”, neste Município.  –  
Prazo: 90 dias  – Data de assinatura: 09/03/2018 - Amparo legal: 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 117/2015 – Tomada de Preços 012/2015.  
 
129/2018 - Termo Aditivo Contrato de prestação de serviço nº 057/2015 - MUNICIPIO: Conselheiro 
Lafaiete – FORNECEDOR: GCT- Gerenciamento e controle de transito S/A.– Objeto: O presente termo 
aditivo tem por objeto a renovação do contrato de empresa para prestação do serviço de processamento 
das multas de trânsito, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Defesa Social, neste Município, 
com a prorrogação do prazo de vigência e saldo financeiro.  –  Prazo: 12 meses  – Data de assinatura: 
20/03/2018 - Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do art. 57, 
inciso II da Lei n° 8.666/93Processo Licitatório 117/2015 – Processo Licitatório 02/2015 – Pregão 
02/2015.  
 
130/2018 – Ata de registro de preço nº 43/2018 -  MUNICÍPIO: Conselheiro Lafaiete. – FORNECEDOR: 
Equipar ferramentas e construção Ltda – ME. – Objeto: A presente Ata tem por objeto a Fornecimento 



parcelado e futuro de materiais de consumo operacionais e ferramental para atender as demandas das 
Secretarias de Obra e Defesa Social/Trânsito do Município de Conselheiro Lafaiete/MG – Prazo: 12 
meses – Data de assinatura: 21/03/2018 – Amparo legal: 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 art. 15 – 
Processo Licitatório: 007/2018 - Pregão 003/2018 – Registro de preço: 002/2018 .  
 
131/2018 - Ata de registro de preço nº 44/2018 – MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: 
Joao Jose Nascimento – ME – Objeto: A presente Ata tem por objeto a prestação de serviço para locação 
de caminhão tipo “munk” e escavadeira hidráulica, incluindo operador, manutenção preventiva e 
corretiva, para atender as demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente e 
Secretaria Municipal de Defesa Social, neste município. – Prazo: 12 meses – Data de assinatura: 
21/03/2018 - Amparo legal: 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 art. 15 - Processo Licitatório: 088/2017 – 
Pregão 050/2017 – Registro de preço: 038/2017.  
 
132/2018 -  Ata de registro de preço nº 45/2018 – MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: 
Minas Poços Ltda. – ME. – Objeto: A presente ata tem por objeto a contratação de empresa para registro 
de preço para fornecimento de peças para poços artesianos. – Prazo: 12 meses – Data de assinatura: 
26/03/2018 - Amparo legal: 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 art. 15 - Processo Licitatório: 013/2018 – 
Pregão 007/2018 – Registro de preço: 005/2018.  
 
133/2018 -  Ata de registro de preço nº 46/2018 – MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: 
Minas Poços Ltda. – ME. – Objeto: A presente ata tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para registro de preço de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para poços 
artesianos. – Prazo: 12 meses – Data de assinatura: 26/03/2018 - Amparo legal: 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 art. 15 - Processo Licitatório: 011/2018 – Pregão 006/2018 – Registro de preço: 004/2018. 
 
134/2018 - Ata de registro de preço nº 47/2018 – MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: 
Hidromig Ltda. – EPP. – Objeto: A presente ata tem por objeto a contratação de empresa para registro de 
preço para fornecimento de peças para poços artesianos. – Prazo: 12 meses – Data de assinatura: 
26/03/2018 - Amparo legal: 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 art. 15 - Processo Licitatório: 013/2018 – 
Pregão 007/2018 – Registro de preço: 005/2018. 
 
135/2018 - Ata de registro de preço nº 48/2018 – MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: 
Justino Davino Peres EPP. – Objeto: A presente Ata tem por objeto a Fornecimento parcelado e futuro de 
materiais de consumo operacionais e ferramental para atender as demandas das Secretarias de Obra e 
Defesa Social/Trânsito do Município de Conselheiro Lafaiete/MG. – Prazo: 12 meses – Data de 
assinatura: 26/03/2018 - Amparo legal: 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 art. 15 - Processo Licitatório: 
007/2018 – Pregão 003/2018 – Registro de preço: 002/2018. 
 
136/2018 - Ata de registro de preço nº 49/2018 – MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: 
Dubai Comercial Ltda. - ME .– Objeto: A presente Ata tem por objeto a aquisição de materiais escolares 
visando a composição do “kit escolar”, para atender aos alunos da rede municipal de ensino conforme   
solicitação da Secretaria Municipal de Educação, neste Município.  – Prazo: 12 meses – Data de 
assinatura: 26/03/2018 - Amparo legal: 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 art. 15 - Processo Licitatório: 
004/2018 – Pregão 002/2018 – Registro de preço: 001/2018. 
 
137/2018 - Ata de registro de preço nº 50/2018 – MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: 
Comercial Reys Papelaria e Informática Eireli – ME .– Objeto: A presente Ata tem por objeto a aquisição 
de materiais escolares visando a composição do “kit escolar”, para atender aos alunos da rede municipal 
de ensino conforme   solicitação da Secretaria Municipal de Educação, neste Município.  – Prazo: 12 
meses – Data de assinatura: 26/03/2018 - Amparo legal: 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 art. 15 - 
Processo Licitatório: 004/2018 – Pregão 002/2018 – Registro de preço: 001/2018. 
 



 
138/2018 - Ata de registro de preço nº 51/2018 – MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: 
On line papelaria e informática Eireli – EPP.– Objeto: A presente Ata tem por objeto a aquisição de 
materiais escolares visando a composição do “kit escolar”, para atender aos alunos da rede municipal de 
ensino conforme   solicitação da Secretaria Municipal de Educação, neste Município.  – Prazo: 12 meses 
– Data de assinatura: 26/03/2018 - Amparo legal: 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 art. 15 - Processo 
Licitatório: 004/2018 – Pregão 002/2018 – Registro de preço: 001/2018. 
 
139/2018 - Ata de registro de preço nº 52/2018 – MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: 
Ferreira e Zacarias Ltda.– Objeto: A presente Ata tem por objeto a Fornecimento parcelado e futuro de 
materiais de consumo operacionais e ferramental para atender as demandas das Secretarias de Obra e 
Defesa Social/Trânsito do Município de Conselheiro Lafaiete/MG. – Prazo: 12 meses – Data de 
assinatura: 26/03/2018 - Amparo legal: 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 art. 15 - Processo Licitatório 
007/2018 – Pregão 003/2018 - Registro de Preço 002/2018. 
 
140/2018 - - Ata de registro de preço nº 53/2018 – MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: 
Comercial Barros GV Ltda – ME – Objeto: A presente Ata tem por objeto a Fornecimento parcelado e 
futuro de materiais de consumo operacionais e ferramental para atender as demandas das Secretarias de 
Obra e Defesa Social/Trânsito do Município de Conselheiro Lafaiete/MG. – Prazo: 12 meses – Data de 
assinatura: 26/03/2018 - Amparo legal: 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 art. 15. Processo Licitatório:  
007/2018 – Pregão 003/2018 - Registro de Preço 002/2018 
 
141/2018 – Contrato de Fornecimento nº 54/2018 - MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – 
FORNECEDOR: Linna Papelaria Ltda – ME. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 
pastas classificadoras e de pastas suspensas para atender as necessidades e demandas dos setores de 
Contabilidade e Tesouraria da Secretaria da Fazenda, do setor de Licitação da Secretaria de 
Administração e da Procuradoria Municipal.  – Prazo: 90 dias – Data de assinatura: 19/03/2018 - 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: 008/2018 – Pregão 
004/2018. 
 
142/2018 - Contrato de Prestação de serviços nº 55/2018 - MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – 
FORNECEDOR Hemolab Laboratório de Patologia Clínica Ltda. – Objeto: Constitui objeto do presente 
contrato o cumprimento de liminar judicial em favor do paciente Alberico Lourenço de Oliveira, para 
aquisição de exame imunohistoquimico, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, neste 
Município.   – Prazo: 180 dias – Data de assinatura: 23/03/2018 - Amparo legal: fundamentado no artigo 
24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93. Procedimento Licitatório 029/2018 – Dispensa 012/2018. 
 
143/2018 - Contrato de Prestação de serviços nº 56/2018 - MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – 
FORNECEDOR Comercial C&C Eireli – ME. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação 
de serviço de confecção de uniformes para atender as necessidades da guarda municipal e agentes 
municipais de trânsito, conforme solicitação da secretaria municipal de defesa social, neste Município  – 
Prazo: 12 meses – Data de assinatura: 23/03/2018 - Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica 
do Município, e nos termos da Lei Federal nº.  10.520/2002, com fulcro no art. 54 e seguintes da Lei nº. 
8.666/93. Processo Licitatório 043/2017 – Pregão 027/2017 – Registro de Preço 021/2017.  
 
144/2018 - Contrato de Prestação de serviços nº 57/2018 - MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – 
FORNECEDOR Minas Poços Ltda. – ME. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para registro de preço de prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva para poços artesianos. – Prazo: 12 meses – Data de assinatura: 26/03/2018 - Amparo legal: 
inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei Federal nº.  10.520/2002, com 
fulcro no art. 54 e seguintes da Lei nº. 8.666/93. Processo Licitatório 011/2018 – Pregão 006/2018 - 
Registro de Preço 004/2018.  
 
145/2018 – Termo Aditivo Contrato de fornecimento nº 138/2016 - MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – 
FORNECEDOR Castro Arantes Química Industrial Ltda.-ME. – Objeto: O presente Termo Aditivo tem 
por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento nº. 138/2016 que tem por 



finalidade contratação do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº 151/2015 para aquisição de 
materiais de pintura para atender as demandas e necessidades das Secretarias, neste Município.  –  Prazo: 
06 meses – Data de assinatura: 27/03/2018 - Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 
Município, e nos termos da Lei 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, e amparados no art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei 
nº. 8.666/93. Processo Licitatório 095/2015 – Pregão 063/2015 – Registro de Preço 041/2015.  
 
146/2018 – Termo Aditivo Contrato de Prestação de serviços nº 64/2015 - MUNICIPIO: Conselheiro 
Lafaiete – FORNECEDOR: Oximil Oxigênio Minas Gerais 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, cuja finalidade é a aquisição de oxigênio medicinal e locação de 
cilindros de O² para atender a demanda da Policlínica Municipal e ao Serviço de Oxigenoterapia, neste 
município. –  Prazo: 12 meses – Data de assinatura: 26/03/2018 - Amparo legal: 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 
041/2014 – Pregão 027/2014 – Registro de Preço 018/2014.  
 
147/2018 – Termo Aditivo Contrato de Prestação de serviços nº 288/2014 - MUNICIPIO: Conselheiro 
Lafaiete – FORNECEDOR: Printec Tecnologia da Impressão Ltda.– Objeto: O presente Termo Aditivo 
tem por objeto a renovação e aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro dos itens 01- Impressora 
colorida laser/led (máquinas 4),  Impressoras 02 -  Multifuncional monocromática laser/led (54 máquinas) 
Impressora, fax, scanner e copiadora e 03 - Impressora monocromática laser/led (20 máquinas) 
Impressora e 04 - Multifuncional de grande porte laser/led  (4 máquinas) Copiadora, impressora e scanner 
- registrado no Pregão 057/2014 – Registro de Preço 038/2014 – Processo Licitatório 087/2014, cuja a 
finalidade á a contratação de empresa para solução em impressão, impressoras, multifuncionais e 
copiadoras de grande porte para atender às diversas secretarias, neste Município.  –  Prazo: 12 meses – 
Data de assinatura: 27/03/2018 - Amparo legal: 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 087/2014 – Pregão 057/2014 – 
Registro de Preço 038/2014. 
 
148/2018 – Termo Aditivo Contrato de Prestação de serviços nº 138/2016 - MUNICIPIO: Conselheiro 
Lafaiete – FORNECEDOR: Castro Arantes Química Industrial Ltda.-ME.– Objeto: O presente Termo 
Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento nº. 138/2016 que 
tem por finalidade contratação do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº 151/2015 para 
aquisição de materiais de pintura para atender as demandas e necessidades das Secretarias, neste 
Município. –  Prazo: 06  meses – Data de assinatura: 27/03/2018 - Amparo legal: 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 
095/2015 – Pregão 063/2015 – Registro de Preço 041/2015.  
 
149/2018 – Termo Aditivo Contrato de Prestação de serviços nº 043/2016 - MUNICIPIO: Conselheiro 
Lafaiete – FORNECEDOR: Construtora Rezende Nunes Ltda.– Objeto: O presente termo aditivo tem por 
objeto a ampliação do quantitativo no percentual de 1,229079% para prestação de serviços de pequenos 
reparos em escolas, creches, PSFs, praças, jardins e demais prédios municipais, neste município. –  Data 
de assinatura: 27/03/2018 - Amparo legal: no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos 
termos do art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 8666/93. Processo Licitatório 141/2015 - Pregão 
086/2015 – Registro de Preço 060/2015.   
 
150/2018 Convênio de Estagio nº 04/2018 - MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: 
Universidade Federal de São João Del Rey.– Objeto: Constitui objeto do presente Convênio a parceria 
entre a UFSJ e o Município, visando estabelecer as condições indispensáveis para propiciar estágios 
curriculares e extracurriculares aos estudantes de todos os cursos oferecidos pela instituição. Mesmos os 
que vierem a serem criados/ autorizados, após assinatura do presente termo – Data de assinatura: 
27/03/2018 - Amparo legal: legislação específica de estágio e às respectivas alterações e demais normas 
pertinentes, em especial à Lei Federal nº. 11.788/08.  
 

151/2018EXTRATO 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 Token USB para 
certificação digital e Certificação Digital E-CPF Tipo A3 – 36 meses, para atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Fazenda. 


