
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 
 

 
Conselheiro Lafaiete, 11 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. 
 

160/2018 - 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, torna público que fará aquisição por compra 
direta (art. 24, inciso II da lei 8.666/93) para contratação de palestrante em cumprimento à Lei nº 5737, de 
22/06/2015 sobre o tema a importância/relevância do Plano Municipal de Educação de Conselheiro 
Lafaiete para o decênio 2015/2024. 
 
 
161/2018 – Ata de Registro de Preço nº 56/2018 – Município: Município de Conselheiro Lafaiete. - 
FORNECEDOR: Conspel Papel e Material de Construção 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. - Valor: R$ 103.200,00 - Prazo: 12 meses. – Data de Assinatura: 04/04/2018- Amparo Legal: 
amparados no 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 e pelas demais normas e condições 
estabelecidas no edital de convocação e em face à classificação das propostas apresentadas no pregão 
supramencionado. Processo Licitatório 004/2018 – Pregão 002/2018 - Registro de Preço 001/2018. 

162/2018 - 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços nº. 075/2015 - Contratante: Município de 
Conselheiro Lafaiete. - CONTRATADO: Garcia Serviços Ltda. – ME. – Objeto: O presente termo aditivo 
tem por objeto a renovação do contrato com prorrogação do prazo de vigência em 12 meses da prestação 
de serviços de roçada, capina, poda, limpeza e jardinagem em prédios públicos no Município, Distritos e 
Povoados de Conselheiro Lafaiete. – Valor: R$ 846.878,04 - Data de Assinatura: 05/04/2018 - Amparo 
legal: amparados no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei 10.520/02, 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, em especial o artigo 57, inciso II. Processo Licitatório 20/2015 – 
Pregão 11/2015 – Registro de Preço 05/2015. 

163/2018 - Termo de Permissão de Uso de Bem Público nº. 04/2018 - Permitente: Município de 
Conselheiro Lafaiete Permissionário: Jesus Fernando da Costa – Objeto: O presente termo visa a 
permissão de uso onerosa e precária da área pavimenta, com metragem de 300m², localizada em frente 
aos quiosques do Parque de Exposições “Presidente Tancredo Neves”, situado na Rua José Ganime, s/nº., 
Bairro Santa Matilde, nos dias 08,15,22 e 29 de abril de 2018   para realização de feira de veículos 
usados. - Valor: R$ 426,52 - Prazo: 30 dias – data de Assinatura: 05/04/2018- Amparo Legal: amparados 
no art. 21, §4º; art. 90, VI e VII, art. 116, II, “d”, da Lei Orgânica do Município.  
 
164/2018 - Ata de Registro de Preço nº 057/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete. - 
FORNECEDOR: Baluarte Móveis e Equipamentos para Informática Ltda. - 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. - Valor: R$ 18.088,00 - Prazo: 12 meses – Data de Assinatura: 06/04/2018 - Amparo Legal: 
amparados no 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 e pelas demais normas e condições 
estabelecidas no edital de convocação e em face à classificação das propostas apresentadas no pregão 
supramencionado. Processo Licitatório 004/2018 – Pregão 002/2018 - Registro de Preço 001/2018. 

165/2018 - Contrato de Prestação de serviços nº 58/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete. 
- FORNECEDOR: Vinícius Chaves Correia – MEI. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a 
prestação de serviço de apresentação de show musical do grupo  “ Viola Inviolada”, durante as 
festividades da semana cultural “Violas de Queluz”, no dia 08 de Abril do corrente ano, tendo em vista 
ser o contratado membro e representante exclusivo da mencionada banda. – Valor: R$ 6.500,00 - Prazo: 
30 dias – Data de Assinatura: 06/04/2018 - Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 
Município, em conformidade com os artigos 25, III e art. 54 e seguintes, ambos da Lei 8.666/93 – 
Processo Licitatório 034/2018 – Inexigibilidade 005/2018. 
 
166/2018 - 3º termo aditivo nº 245/2013 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete. - 
FORNECEDOR: Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda – Objeto: O presente termo aditivo 
tem por objeto a adequação qualitativa do projeto executivo, com supressões e acréscimos na planilha de 
preços do contrato de execução das obras de contenção na Rua Alfredo Elias Mafuz, conforme Termo de 
Compromisso nº. 278/2012, neste Município, bem como prorrogação do prazo de vigência. – Valor: 
R$97.206,49 – Data de Assinatura: 05/04/2018 - Amparo Legal: amparados no inciso II do artigo 90 da 
Lei Orgânica do Município, e nos termos do art. 65, inciso I, alínea ‘a’ da Lei nº. 8.666/93 - Processo 
Licitatório 114/2013, Concorrência Pública 005/2013.  

167/2018 - 1º termo aditivo associativo contrato nº 002/2017 -  Município: Município de Conselheiro 
Lafaiete. - FORNECEDOR: Associação dos Municípios do Circuito Turístico Villas e Fazendas de 
Minas – Objeto O presente aditivo tem por finalidade a renovação, com prorrogação do prazo de 
vigência e alteração do valor de repasse, para apoio mútuo entre as instituições acima qualificadas para a 
promoção e incentivo ao turismo objetivando o custeio e manutenção do Circuito Villas e Fazendas de 
Minas. - Valor: R$ 12.000,00 – Data de Assinatura: 10/04/2018 - Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da 
Lei Orgânica do Município e amparados no art. 3º da Lei nº. 13.019/2014, bem como na Lei Municipal 
nº. 5.564/2013. 
 
168/2018 - 2º termo aditivo contrato  de prestação de serviços 002/2017 -  Município: Município de 
Conselheiro Lafaiete. - FORNECEDOR: Eunice Maria Gonçalves de Oliveira ME.– Objeto: O presente 
termo aditivo tem por objeto a supressão do quantitativo inicialmente contratado referente à aquisição de 
material bibliográfico para atendimento ao programa federal dos Centros de Artes e Esportes Unificados 
– CEUs, neste Município. – Data de Assinatura: 10/04/2018 - Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da Lei 
Orgânica do Município, nos termos do art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º e §2º da Lei nº. 8666/93 - 
Processo Licitatório 017/2016 – Pregão 014/2016. 
 
169/2018 - Contrato de Prestação de Serviços 059/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
FORNECEDOR: Ouro Negro Serviços e Eventos EIRELI.– Objeto: O presente contrato tem por objeto a 
contratação de ME/EPP para prestação de serviços de Equipe de Apoio especializada uniformizada para 
atender a Fase Municipal e Fase Microrregional dos Jogos Escolares – JEMG 2018 e a Seletiva Municipal 
dos Jogos Escolares.– Data de Assinatura: 11/04/2018 - Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da Lei 
Orgânica do Município, e nos termos do art. 54 e seguintes da Lei 8.666/93- Processo Licitatório 
025/2018 – Pregão 011/2018.  

170/2018 – Termo de Permissão de Uso de Bem Público 03/2018 -  Permitente: Município de 
Conselheiro Lafaiete - PERMISSIONÁRIO: Marcos Augusto de Paula Barbosa – ME.– Objeto: O 
presente termo visa à permissão de uso de bem público a título oneroso e precário, das dependências do 
imóvel denominado Parque de Exposições “Presidente Tancredo Neves”, situado na Rua José Ganime, 
s/nº, Bairro Santa Matilde, com área de aproximadamente 90 mil m², incluindo benfeitorias como 



galpões, quiosques, estâncias, lojas, sanitários e os estacionamentos 1, 2 e 3..– Data de Assinatura: 
05/04/2018 - Amparo Legal: 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, alterado pelo Decreto nº. 224/2018.  

171/2018 - 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, torna público que fará aquisição por compra 
direta (art. 24, inciso II da lei 8.666/93) para prestação de serviços de reparo da caldeira onde é produzido 
o leite de soja, que se encontra queimado. 
 

 


