
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 
 

 
Conselheiro Lafaiete, 04 de Abril 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. 
 
152/2018 Convênio de estágio 05/2018 - MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: Entidade Mantedora 
de Ensino Santa Rita. – Objeto: Constitui objeto do presente Convênio a parceria entre a Instituição de Ensino 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. –  Prazo: 04 anos  – Data de assinatura: 28/03/2018 - Amparo legal: legislação 
específica de estágio e às respectivas alterações e demais normas pertinentes, em especial à Lei Federal nº. 11.788/08. 

153/2018 - Ata de registro de preço nº 54/2018 MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: PHZ 
distribuidora 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: 03/04/2018 - 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, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007, Decreto Municipal nº. 366/2008, Lei 
Complementar nº 123/2006- o Processo Licitatório 004/2018 – Pregão 002/2018 - Registro de Preço 001/2018. 

154/2018 – 1º termo aditivo nº 182/2015 MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: Laboratório Lacerda 
Ltda.-ME. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de CREDENCIAMENTO DE 
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, para prestação de serviços laboratoriais nas especialidades 
relacionadas nas tabelas descriminadas na cláusula segunda deste termo, visando à garantia de atenção integral à 
saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, com prorrogação de prazo de vigência e saldo financeiro. – 
Prazo: 28 meses – Data de assinatura: 03/04/2018 - Amparo legal art. 25, caput da Lei Federal 8.666/93 e art. 57, 
inciso II da referida lei - Edital de Credenciamento n°. 003/2014, Inexigibilidade 008/2014 – Processo Licitatório 
082/2014. 

155/2018 – 2º termo aditivo nº 082/2017 MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: MC Locação 
Montagens Industriais e Serviços Ltda.-ME. – Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a adequação da 
planilha executiva com supressão e acréscimo de quantitativos que tem por objeto a contratação de empresa de 
engenharia para construção de muro de gabião na Rua Dr. Zebral, Bairro Museu, neste Município. – Data de 
assinatura: 03/04/2018 - Amparo legal Art. 65, inciso I, alínea “a” c/c art. 58, I, Lei Federal nº. 8.666/93 Processo 
Licitatório 027/2017– Tomada de Preços 001/2017. 

156/2018 - Ata de registro de preço nº 55/2018 MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: Distribuidora 
de Produtos G.C.R 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: 03/04/2018 - 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, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007, Decreto Municipal nº. 366/2008, Lei 
Complementar nº 123/2006 - Processo Licitatório 004/2018 – Pregão 002/2018 - Registro de Preço 001/2018. 

157/2018 – 2º termo aditivo nº 118/2016 MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: Rota Real 
Transportes Ltda – Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto ampliação do quantitativo no percentual de 25% 
de passagens rodoviárias com o destino Conselheiro Lafaiete x Ouro Branco de acordo com o art. 11 da Lei 
Municipal 5.153/09. – Data de assinatura: 03/04/2018 - Amparo legal inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 



Município, e nos termos do art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 8666/93 - Inexigibilidade 003/2016 - Processo 
Licitatório 069/2016. 

158/2018 – 2º termo aditivo nº 119/2016 MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: Comércio 
Lubrificantes Peças Ltda – Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto ampliação do quantitativo no percentual 
de 25% de passagens rodoviárias com o destino Conselheiro Lafaiete x Congonhas de acordo com o art. 11 da Lei 
Municipal 5.153/09. – Data de assinatura: 03/04/2018 - inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos 
termos do Art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 8666/93- Inexigibilidade 003/2016 - Processo Licitatório 
069/2016. 

159/2018 – 1º aditivo nº 02/2018 MUNICIPIO: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: Flor de Lis Produções e 
Eventos Ltda. - ME – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto definir valores e condições para o pagamento 
dos créditos tributários devidos pela realização do evento denominado “Dennis Intense”, no dia 24/03/2018, no 
horário de 21:00h às 05:00h. – Data de assinatura: 23/03/2018 - art. 21, §4º; art. 90, VI e VII, art. 116, II, “d”, da Lei 
Orgânica do Município, em conformidade com Decreto Municipal nº. 416/2016. 

 

 

 


