
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 

 
Conselheiro Lafaiete, 08  de agosto 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. 

298/2018: Contrato de prestação de serviços 100/2018 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda. - ME. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a 
contratação do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº. 017/2017, que tem por objeto a aquisição de 
fórmulas infantis e suplementos alimentares e dieta enteral em atendimento aos usuários do SUS da Secretaria 
Municipal de Saúde, neste Município. – PRAZO: 12 meses – Valor R$ 4.508,00 - Data Assinatura: 02/08/2018 - 
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, bem como o Decreto 366/2008 em seu artigo 7º - Processo Licitatório 020/2017 – Pregão 012/2017 
– Registro de Preço 010/2017. 

299/2018: 3º Termo Aditivo ao contrato nº 118/2015 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Sônia Aparecida Pereira - ME. Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação do saldo 
remanescente da Ata de Registro de Preços nº. 018/2017, que tem por objeto a aquisição de fórmulas infantis e 
suplementos alimentares e dieta enteral em atendimento aos usuários do SUS da Secretaria Municipal de Saúde, neste 
Município. – Prazo: 06 meses. - Data Assinatura: 03/08/2018 - Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica 
do Município, e nos termos do artigo 65 c/c art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 048/2015 – 
Pregão 033/2015 - Registro de Preço 018/2015. 

300/2018: Contrato de fornecimento nº 101/2018 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Nutricom Comercial Ltda.- Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de vigência do contrato de prestação de serviços nº118/2015 que tem por objeto pintura e lanternagem nos 
veículos da frota municipal, neste Município. – Prazo: 12 meses. - Data Assinatura: 03/08/2018 - 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, bem como o Decreto 366/2008 em seu artigo 7º - Processo Licitatório 020/2017 – Pregão 012/2017 – 
Registro de Preço 010/2017. 

301/2018: Contrato de fornecimento nº 102/2018 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: MSR Produtos de Dieta Eireli - ME.- Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação do 
saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº. 014/2017, que tem por objeto a aquisição de fórmulas infantis e 
suplementos alimentares e dieta enteral em atendimento aos usuários do SUS da Secretaria Municipal de Saúde, neste 
Município. – Prazo: 12 meses. - Data Assinatura: 06/08/2018 - Amparo legal: Licitatório 020/2017 – Pregão 
012/2017 – Registro de Preço 010/2017, e 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, bem como o Decreto 366/2008 em seu artigo 7º - 
Processo Licitatório 020/2017 – Pregão 012/2017 – Registro de Preço 010/2017. 

302/2018: 2º Termo Aditivo ao contrato nº 082/2016 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Silmara Lourdes Santana dos Santos- ME.- Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a 
prorrogação do prazo de vigência do contrato para prestação de serviço de locação de tendas, cadeiras e mesas, para 
atender as demandas das Secretarias, neste Município. – Prazo: 12 meses. - Data Assinatura: 07/08/2018 - Amparo 
legal: amparados art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 058/2015 – Pregão 041/2015 – 
Registro de Preço 025/2015. 

 

 



303/2018: 2º Termo Aditivo ao contrato de credenciamento nº 098/2016 - Contratante: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CREDENCIANTE: Lar de Maria.- Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação com a 
prorrogação do prazo de vigência e saldo do credenciamento de organizações sociais de acolhimento institucional 
para crianças, adolescentes e idosos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 
neste Município, para prestação de serviços de proteção social de alta complexidade de acolhimento institucional para 
crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino, separadamente, e, no caso de organizações sociais de 
acolhimento institucional para idosos, de ambos os sexos. – Prazo: 12 meses. - Data Assinatura: 08/08/2018 - 
Amparo legal: amparados art. 57, inciso II da lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 056/2016, Inexigibilidade 
002/2016, Credenciamento 001/2016. 

304/2018: 2º Termo Aditivo ao contrato de credenciamento nº 099/2016 - Contratante: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CREDENCIANTE: Asilo Dr. Carlos Romeiro.- Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a 
renovação com a prorrogação do prazo de vigência e saldo do credenciamento de organizações sociais de 
acolhimento institucional para crianças, adolescentes e idosos para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, neste Município, para prestação de serviços de proteção social de alta complexidade de 
acolhimento institucional para crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino, separadamente, e, no caso de 
organizações sociais de acolhimento institucional para idosos, de ambos os sexos. – Prazo: 12 meses. - Data 
Assinatura: 08/08/2018 - Amparo legal: amparados art. 57, inciso II da lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 
056/2016, Inexigibilidade 002/2016, Credenciamento 001/2016. 

305/2018: 2º Termo Aditivo ao contrato de credenciamento nº 100/2016 - Contratante: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CREDENCIANTE: Lar do Menor Amparado - Larmena.- Objeto O presente termo aditivo tem por objeto a 
renovação com a prorrogação do prazo de vigência e saldo do credenciamento de organizações sociais de 
acolhimento institucional para crianças, adolescentes e idosos para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, neste Município, para prestação de serviços de proteção social de alta complexidade de 
acolhimento institucional para crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino, separadamente, e, no caso de 
organizações sociais de acolhimento institucional para idosos, de ambos os sexos. – Prazo: 12 meses. - Data 
Assinatura: 08/08/2018 - Amparo legal: amparados art. 57, inciso II da lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 
056/2016, Inexigibilidade 002/2016, Credenciamento 001/2016. 

306/2018: Contrato de fornecimento nº 103/2018 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Casa do Agricultor Ltda. – EPP.- Objeto O presente contrato tem por objeto a contratação do saldo 
remanescente da Ata de Registro de Preços nº. 015/2017, que tem por objeto a aquisição de medicamentos e insumos 
veterinários para atender as demandas e necessidades do centro de controle de zoonoses, neste Município. – Prazo: 12 
meses. - Data Assinatura: 08/08/2018 - 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, bem como o Decreto 366/2008 em seu artigo 7º - 
Processo Licitatório 030/2017 – Pregão 018/2017 - Registro de Preço 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 cond  -ição 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), compra dos serviços de hospedagem de e-mails corporativos e website da Prefeitura Municipal. 

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 06 (seis) inscrições no XX Encontro Nacional do CONGEMAS – Colegiado nacional 

de Gestores Municipais de Assistência Social, a realizar-se no período de 30/07 a 01/08 do corrente ano, na cidade de 

Belo Horizonte/MG. 

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), contratação dos serviços especializados de manutenção corretiva/preventiva da autoclave 

Ortossíntese AC-365 + Osmose Reversa, que atende a Policlínica Municipal. 

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), retífica no motor da ambulância placa NXX-0831 para atendimento ao Pronto Socorro Municipal. 

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), prestação de serviços técnico especializado para manutenção da usina de asfalto, que atende as 

demandas da Secretaria de Obras. 

 

 

 


