
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 

 
Conselheiro Lafaiete, 27 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.  
 

255/2018: 5º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 051/2016 - Município: Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Lafaiete Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda. – EPP  – Objeto: O 
presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato, com a prorrogação de prazo de vigência e 
recomposição do saldo para prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (Internet) 
para atender as demandas de todos os setores da Administração Municipal - Data de assinatura: 
15/06/2018 - Amparo legal: art. 57, inciso II da Lei nº. 8666/93 – Processo Licitatório 123/2015 – Pregão 
078/2015 - Registro de Preço 053/2015. 

256/2018: Ata de Registro de preço 70/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete - FORNECEDOR: 
Supermercado Vidigal LTDA – ME – Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preço para 
futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios frustrados no processo licitatório 033/2017, pregão 
020/2017, registro de preço 016/2017 com entrega parcelada conforme necessidade da Secretaria 
solicitante para atender a demanda das escolas e creches pertencentes ao município de Conselheiro 
Lafaiete, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. - Data de assinatura: 20/06/2018 - 
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 030/2018 – 
Pregão 013/2018 - Registro de Preço 010/2018. 

257/2018: 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento 042/2018 - Município: 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: 21/06/2018 - Amparo legal: artigo 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93 – Processo Licitatório 
038/2017 – Pregão 023/2017 - Registro de Preço 018/2017.  

258/2018: 8º Termo aditivo ao contrato de fornecimento 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: 21/06/2018 - 
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.  

259/2018: 3º Termo aditivo ao contrato de Prestação de serviços 185/2015 - Município: Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Tavares Meireles Terraplanagem Ltda. – 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: 15/06/2018 - Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos 
do art. 65 c/c art. 57, § 1º, ambos da Lei nº. 8.666/93 – Processo Licitatório 121/2015 – Pregão 076/2015- 
Registro de Preço 52/2015. 

260/2018: Contrato de prestação de serviços 081/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Hospital e Maternidade São José. – Objeto: Constitui objeto do presente contrato o 
cumprimento de liminar judicial em favor da paciente Priscila Patrícia Vieira, para realização de cirurgia 
Bariátrica por Videolaparoscopia, processo judicial: 0005658-74.2018, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde, neste Município. - Data de assinatura: 22/06/2018 - Amparo legal: artigo 24, inciso 
IV da Lei Federal nº. 8.666/93 – Procedimento Licitatório 049/2018 – Dispensa 020/2018. 

261/2018: Contrato de prestação de serviços 082/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Hospital e Maternidade São José. – Objeto: Constitui objeto do presente contrato o 
cumprimento de liminar judicial em favor da paciente Luana Maria Evangelista, para realização de 
cirurgia Bariátrica por Videolaparoscopia, processo judicial: 0034294-50.2018, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde, neste Município. - Data de assinatura: 22/06/2018 - Amparo legal: artigo 
24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 – Procedimento Licitatório 048/2018 – Dispensa 019/2018. 

262/2018: Contrato de prestação de serviços 083/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Hospital e Maternidade São José. – Objeto: Constitui objeto do presente contrato o 
cumprimento de liminar judicial em favor da paciente Leny Lizardo, para realização de cirurgia 
denominada Artroplastia total de joelho – revisão (direito), processo judicial: 5001094-98.2017, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, neste Município. - Data de assinatura: 22/06/2018 - 
Amparo legal: artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 – Procedimento Licitatório 051/2018 – 
Dispensa 022/2018. 

263/2018: 1º aditivo ao contrato de fornecimento 043/2017 - Município: Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Castro Arantes Química Industrial Ltda. - EPP. – Objeto: O presente termo aditivo tem 
por objeto a ampliação do quantitativo no percentual de 25% do contrato que tem por objeto a aquisição 
de tintas para demarcação viária, bem como esmalte sintético, solventes e correlatos para atender ao 
Departamento Municipal de Trânsito - Data de assinatura: 27/06/2018 - Amparo legal: 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 art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 8666/93 – Processo Licitatório 018/2017 – Pregão 
011/2017 - Registro de Preço 009/2017. 

264/2018: Contrato de fornecimento 084/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: 
Larissa Torres Machado-EPP  – Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de ME ou EPP 
para aquisição imediata e parcelada de câmara e pneus novos, para reposição dos pneumáticos da frota de 
veículo da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG. - Data de assinatura: 25/06/2018 - Amparo 
legal: 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 seu art. 54 seguintes, bem como o Decreto Municipal nº. 
261/2007 – Processo Licitatório 040/2018 Pregão 017/2018. 

265/2018: Retificação da publicação 243/2018 : Onde se lê: Contrato de Prestação de serviços 075/2018,  
leia-se: Contrato de Prestação de serviços 076/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Rafael Pereira Pinto – ME. – Objeto: Constitui objeto do presente contrato o 
cumprimento de decisão judicial em favor do paciente Levi Costa de Oliveira, para procedimento de 
Cirurgia de Pterígio no olho direito, incluindo consultas e exames na clínica do contratado, processo: 
0016655-19.2018.8.13.0183, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, neste Município. - 
Data de assinatura: 13/06/2018 - Amparo legal: artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 – 
Processo Licitatório 050/2018 – Dispensa 021/2018. 



266/2018:  Retificação da publicação 248/2018: Onde se lê: 7º Termo aditivo ao contrato de prestação de 
serviços  100/2015,  leia-se: 3º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços  100/2015 - Município: 
Conselheiro Lafaiete -  CONTRATADO: João José Nascimento – ME. – Objeto: O presente termo 
aditivo tem por objeto a renovação do contrato, com prorrogação do prazo de vigência e saldo contratual, 
para prestação de serviço de locação de caminhões para atender as atividades de coleta seletiva do Centro 
Municipal de Reciclagem - CMR, neste Município. - Data de assinatura: 15/06/2018 - Amparo legal: 
inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, fundamentados no art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 – Processo Licitatório 031/2014 – Pregão 021/2014 – Registro de Preço 015/2014.  

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 

por compra direta (art. 24, inciso II da lei 8.666/93)  aquisição de três aparelhos telefônicos para atender 

as demandas do setor em substituição de aparelhos que apresentaram defeito. 

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)  prestação de serviço de hospedagem para 

participação de servidores municipais em curso de capacitação em cumprimento de Termo de 

Ajustamento de Conduta - TAC nº. 129/2017, para atender as programas de Proteção Especial e PETI. 

 


