
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 
 

 
Conselheiro Lafaiete,  25 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.  
 
181/2018 - 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 ornamentação para cerimonial de 
inauguração da Praça CEUS, neste Município. 
 
182/2018 - 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 aquisição de bandeiras do Brasil, Minas Gerais e do 
Município de Conselheiro Lafaiete para atender as necessidades em cerimônias realizadas pela Secretaria 
Municipal de Cultura. 
 
183/2018 - 4º Aditivo ao contrato de locação de equipamento 163/2015 - Município: Município de 
Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: Ricardo Rossi Locadora de Equipamentos Ltda - ME...– Objeto: 
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato para locação de 
som, palco e iluminação para atender as demandas das secretarias, neste Município, conforme Contrato de 
Prestação de Serviços  nº. 163/2015.- Data de assinatura: 20/04/2018 - Amparo Legal: art. 65 c/c art. 57, § 
1º, Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 057/2015 – Pregão 040/2015.  

184/2018 - 10º Aditivo ao contrato de Prestação de serviços 043/2016 - Município: Município de 
Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: Construtora Rezende Nunes Ltda.– Objeto: O presente termo 
aditivo tem por objeto a ampliação do quantitativo no percentual de 6,9397% para prestação de serviços 
de pequenos reparos em escolas, creches, PSFs, praças, jardins e demais prédios municipais, neste 
Município. - Data de assinatura: 20/04/2018 - amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 
Município, nos termos do art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 8666/93 - Processo Licitatório 
141/2015 - Pregão 086/2015.  

185/2018 - 1º Aditivo ao contrato de Prestação de serviços 09/2018 - Município: Município de 
Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: Construtora Rezende Nunes Ltda.– Objeto: O presente termo 
aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de 
engenharia para revitalização e acessibilidade na passagem subterrânea Ovídeo Barbosa, conforme 
solicitação da secretaria municipal de obras e meio ambiente, de acordo com o convênio nº 
1491001372/2016 firmado entre a Secretaria do Estado de Governo e o Município de Conselheiro 
Lafaiete, neste município. - Data de assinatura: 20/04/2018 – amparo legal: art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 
8.666/93 - Processo Licitatório 068/2017– Tomada de Preços 002/2017. 

186/2018 -  2º Aditivo ao contrato de fornecimento 001/2017 - Município: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A – Objeto: O presente termo aditivo tem 
por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento nº 01/2017 cujo objeto é o 
fornecimento de combustível (óleo Diesel e Gasolina) para atender as demandas e necessidades dos 
veículos e máquinas, neste Município.  - Data de assinatura: 23/04/2018 – amparo legal: inciso II do 
artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, ambos da Lei nº. 8.666/93 
- Processo Licitatório145/2015 – Pregão 088/2015.  



 
187/2018 -  1º Aditivo ao contrato de fornecimento 118/2017 - Município: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda – Objeto: O presente termo 
aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro do item 285 – tiras de glicemia, para redução 
do preço contratado no processo de aquisição de medicamentos para atender as demandas das unidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, neste Município - Data de assinatura: 23/04/2018– amparo legal no artigo 
65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93.  

188/2018 -  1º Aditivo ao contrato de prestação de serviços  060/2018 - Município: Município de 
Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: Multiseg Uniformes e Equipamentos LTDA – EPP – Objeto: O 
presente termo aditivo tem por finalidade corrigir o valor do item 13 especificado na tabela da cláusula 
segunda do contrato de número 060/2018, tendo em vista a constatação de erro material no referido valor 
- Data de assinatura: 23/04/2018 – amparo legal no art. 65, inciso I, alínea “a” c/c art. 58, I, Lei Federal 
nº. 8.666/93.  

189/2018 -  4º Aditivo ao contrato de fornecimento  013/2016 - Município: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Comércio Lubrificantes Peças Ltda – Objeto: O presente termo aditivo tem 
por objeto o reajuste referente ao valor da passagem da linha Conselheiro Lafaiete x Gagé,e vice-versa - 
Data de assinatura: 23/04/2018 – amparo legal no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, 
com fulcro no artigo 57, inciso II, Lei nº. 8.666/93.  

190/2018 – Contrato de Fornecimento nº 063/2018 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 
Contratado: Viação Sandra Ltda. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 1.500 
passagens rodoviárias com o destino Conselheiro Lafaiete x Belo Horizonte, para atender pessoas com 
vulnerabilidade social, de acordo com o art. 11 da Lei Municipal nº. 5.153/2009.  – Prazo: 12 meses – 
Data de assinatura: 24/04/2018 - Amparo legal: no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e 

nos termos do art. 25, inciso I da Lei n° 8.666/93. 
 
191/2018 - Convênio de estágio 07/2018 - CONVENENTE: Conselheiro Lafaiete – CONVENIADO: 
Fundação Presidente Antônio Carlos. – Objeto: Constitui objeto do presente convênio a parceria entre a 
UNIPAC e o MUNICÍPIO, visando estabelecer as condições indispensáveis para propiciar estágios 
obrigatórios e não obrigatórios 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: 25/04/2018 - Amparo legal: legislação específica de estágio e às respectivas alterações e demais 
normas pertinentes, em especial à Lei Federal nº. 11.788/08. 
 
 

 


