
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 

 
Conselheiro Lafaiete, 13 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.  
 
235/2018 - 3º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 063/2015 - Município: Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Air Liquide Brasil Ltda. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a 
renovação do contrato de prestação de serviços, com a prorrogação do prazo por mais 12 meses e 
renovação do saldo, cujo 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. - Data de 
assinatura: 06/06/2018 - Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos 
do art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93 - Processo Licitatório 41/2014 – Pregão 027/2014 – Registro de 
Preço 018/2014.  

236/2018 - 7º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 138/2015 - Município: Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: EMAM – Emulsões e Transportes Ltda. – Objeto: O presente Termo Aditivo 
tem por objeto a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro ao item 03 – Emulsão Asfáltica RR-1C – 
registrado no Pregão 096/2014 – Registro de Preço 064/2014 – Processo Licitatório 138/2014, cuja 
finalidade é a aquisição de cimento asfáltico, asfalto diluído e emulsão asfáltica para uso de pavimentação 
e manutenção de vias públicas no Município de Conselheiro Lafaiete. - Data de assinatura: 07/06/2018 - 
Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 65, II, “d” e § 
5º da Lei 8.666/93 - Processo Licitatório 138/2014 – Pregão 096/2014 – Registro de Preço 064/2014. 

237/2018 – Contrato de prestação de serviços 071/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: LM Construções e Pavimentações – EIRELI. – Objeto: O presente contrato tem por 
objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Pavimentação Asfáltica 
Sobre Calçamento: Aplicação de Pintura de Ligação, Pavimentação Asfáltica com CBUQ, Pintura 
Horizontal Retrorrefletiva em várias Ruas e Avenidas do município de Conselheiro Lafaiete/MG, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, neste Município. - Data de assinatura: 11/06/2018 
- Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termo do artigo 22 §1º c/c com 
artigo 54 e seguintes, ambos da Lei 8.666/93 - Processo Licitatório 037/2018, Concorrência Pública nº 
001/2018 . 

238/2018 – Contrato de prestação de serviços 072/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Quark Engenharia Eireli. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva e operação das instalações do sistema de iluminação 
pública do Município de Conselheiro Lafaiete, englobando perímetro urbano, zona rural e distritos, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme descrito no Termo de Referência, além 
dos serviços de teleatendimento; disponibilização de banco de dados, contendo todas as informações 
sobre o histórico de manutenção do sistema de iluminação pública do Município; gerenciamento da 
manutenção através de software de gestão de manutenção, bem como disponibilização dos serviços de 
Call Center, Software de Gestão e gerenciamento de todo Georreferenciamento até então realizado - Data 
de assinatura: 12/06/2018 - 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 035/2018 – Pregão 015/2018. 

239/2018 – 1º Termo aditivo ao contrato de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
054/2017 - Município: Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: Associação dos Pequenos Produtores 



Rurais da Comunidade de João Dias - APRUJOD. – 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 054/2017, 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: 13/06/2018 - 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 - Chamada Pública 001/2017 – Dispensa 004/2017 – Processo Licitatório 014/2017. 

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, 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) de locação de servidor (equipamento) para 
hospedagem de sistema informatizado de software de gestão pública, tendo em vista a opção da 
administração municipal pela locação do equipamento. 

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, 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 tecido morim branco para 
confecção própria de faixas de trânsito, educativas, de alteração de tráfego, sinalização de obras e 
orientação à população. 

 


