
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 

 
Conselheiro Lafaiete, 06 de Junho 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.  
 

226/2018 – Ratificação do extrato de publicação do 1º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços  
056/2017 - Município: Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO:  SECRETARIA DE ESTADO DE 
CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SECCRI .– Objeto: O objeto do presente termo 
aditivo visa acréscimo de 25% do contrato que tem por objeto a prestação de serviços de publicações de 
700 centímetros/coluna no Diário Oficial “MINAS GERAIS” de atos de expediente administrativo de 
pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e 
outros atos cuja publicidade é exigida por Lei. - Data de assinatura: 22/05/2018 - 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, tendo em vista o Processo Licitatório nº 046/2017 – Inexigibilidade 07/2017. 
 
227/2018 - 1º Aditivo ao contrato de fornecimento 043/2018 - Município: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda – Objeto: O 
presente Termo Aditivo tem por objeto a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro ao item 01 – 
Cimento Asfáltico de Petróleo-CAP 50/70 – registrado no Processo Licitatório 038/2017 – Pregão 
023/2017 - Registro de Preço 018/2017, cujo objeto é a aquisição de cimento asfáltico de petróleo (CAP 
50/70) e asfalto diluído (CM-30) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e meio 
Ambiente, neste Município.  - Data de assinatura: 04/06/2018 – amparo legal: no artigo 65, II, “d” e § 5º 
da Lei 8.666/93, da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 038/2017 – Pregão 023/2017 - Registro de 
Preço 018/2017. 
 
228/2018 - 2 º Aditivo ao contrato de fornecimento 043/2018 - Município: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda – Objeto: O 
presente Termo Aditivo tem por objeto a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro ao item 01 – 
Cimento Asfáltico de Petróleo-CAP 50/70 – registrado no Processo Licitatório 038/2017 – Pregão 
023/2017 - Registro de Preço 018/2017, cujo objeto é a aquisição de cimento asfáltico de petróleo (CAP 
50/70) e asfalto diluído (CM-30) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e meio 
Ambiente, neste Município. - Data de assinatura: 04/06/2018 – amparo legal: no artigo 65, II, “d” e § 5º 
da Lei 8.666/93, da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 038/2017 – Pregão 023/2017 - Registro de 
Preço 018/2017. 
 
229/2018 – Contrato de Fornecimento 070/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
FORNECEDOR: M.H.L Drogaria Ltda. – ME .– Objeto: O presente contrato tem por objeto o 
cumprimento de decisão judicial em favor de Caroline Stefanie Josino, autos do processo nº. 0118575-
75/2014, para fornecimento do medicamento “Cetaphil Creme Hidratante 453 gramas”. Data de 
assinatura: 06/06/2018 - Amparo Legal: no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos 
termos da Lei n° 8.666/93, em especial seu art. 24, inciso IV - Processo Licitatório 041/2018 – Dispensa 
016/2018. 
 



230/2018 – 4º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços  183/2015 - Município: Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO:  Terraplanagem São Sebastião Ltda - ME.– Objeto: O presente termo aditivo 
tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de locação de 
equipamentos para atendimento a demanda de manutenção de estradas e obras neste Município. - Data de 
assinatura: 06/06/2018 - Amparo legal: art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93, tendo em vista o 
Processo Licitatório 121/2015 – Pregão 076/2015- Registro de Preço 52/2015. 
 
231/2018 – 1º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 044/2017 - Município: Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Cooperativa dos Agricultores Familiares de Colatina – CAF Colatina. – 
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar nº 044/2017, cujo objeto é a aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em atendimento aos alunos da 
rede de educação básica pública, verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FNDE, 
descritos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº. 001/2017, 
o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 
- Data de assinatura: 06/06/2018 - Amparo legal:  inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, 
fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, com fulcro na 
Resolução nº. 26/2013/FNDE e Resolução nº. 04/2015/FNDE, tendo em vista o Chamada Pública 
001/2017 – Dispensa 004/2017 – Processo Licitatório 014/2017. 
 
232/2018 – Ata de Registro de Preços 069/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete - FORNECEDOR. 
Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda. – Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de 
preço para futuras e eventuais aquisições de Reagentes, Saneantes e Medicamentos Hospitalares para 
atender a demanda de pacientes atendidos nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro 
Lafaiete.   - Data de assinatura: 06/06/2018 - Amparo legal: 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 - Processo Licitatório 026/2018 – Pregão 012/2018 - Registro de Preço 009/2018. 
 
233/2018 - 1º Aditivo ao contrato de fornecimento 042/2018 - Município: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda. – DISBRAL. – Objeto: O presente 
Termo Aditivo tem por objeto a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro ao item 02 – Asfalto 
Diluído – CM-30 – registrado no Processo Licitatório 038/2017 – Pregão 023/2017 - Registro de Preço 
018/2017, cujo objeto é a aquisição de cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70) e asfalto diluído (CM-
30) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e meio Ambiente, neste Município. - 
Data de assinatura: 06/06/2018 – amparo legal: no artigo 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93 - Processo 
Licitatório 038/2017 – Pregão 023/2017 - Registro de Preço 018/2017. 
 
234/2018 – 1º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 039/2017 - Município: Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Associação dos Agricultores Familiares de Ouro Branco - AAGRIFAM – 
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar nº 39/2017, cujo objeto é a aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em atendimento aos alunos da 
rede de educação básica pública, verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FNDE, 
descritos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº. 001/2017, 
o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 
- Data de assinatura: 06/06/2018 - Amparo legal: no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, 
fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, com fulcro na 
Resolução nº. 26/2013/FNDE e Resolução nº. 04/2015/FNDE, tendo em vista a Chamada Pública 
001/2017 – Dispensa 004/2017 – Processo Licitatório 014/2017. 


