
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 

 
Conselheiro Lafaiete, 22 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. 

332/2018: Ratificação da publicação do 3º termo aditivo 043/2018 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 
FORNECEDOR: 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 Assinatura: 25/07/2018 - Amparo legal: 
inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município e amparados no artigo 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93- 
Processo Licitatório 038/2017 – Pregão 023/2017 - Registro de Preço 018/2017. 

333/2018: 1º aditivo ao contrato nº 064/2017 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: 
Maria Matilde Costa Rosa. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato para aquisição de lanches, kit lanches, marmitex e almoço para atender as demandas das Secretarias 
Municipais, neste Município. - Data Assinatura: 05/08/2018 - Amparo legal: art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - 
Processo Licitatório 048/2016 – Pregão 037/2016 – Registro de Preço 20/2016. 

334/2018: 1º aditivo ao contrato nº 014/2016 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: 
Terrasa Engenharia Ltda. - ME. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a ampliação do quantitativo no 
percentual de 25% do contrato de prestação dos serviços de locação de equipamentos para atendimento a demanda de 
manutenção de estradas e obras neste Município. - Data Assinatura: 15/08/2018 - 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, em especial o art. 
65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 8666/93 - Processo Licitatório 121/2015 – Pregão 076/2015- Registro de Preço 
52/2015. 

335/2018: 2º aditivo ao contrato nº 065/2017 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: 
Cleisson V. R. da Cunha Hortifruti - ME.. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo 
de vigência do contrato para aquisição de lanches, kit lanches, marmitex e almoço para atender as demandas das 
Secretarias Municipais, neste Município. - Data Assinatura: 17/08/2018 - Amparo legal: art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei 
nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 048/2016 – Pregão 037/2016 – Registro de Preço 20/2016. 

336/2018: Contrato de credenciamento nº 110/2018 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Clínica de Reabilitação Vitalle Eireli. – Objeto: 1.1. O presente contrato tem por objeto o 
credenciamento de estabelecimentos prestadores de serviço de reabilitação que ofereçam serviços específicos de 
fisioterapia geral, fonoaudiologia, psicologia, nutrição e terapia ocupacional e serviços domiciliares nas áreas de 
fisioterapia e de fonoaudiologia, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, neste Município. 1.2. O 
CREDENCIADO prestará serviço ao Município de CONSELHEIRO LAFAIETE, mediante encaminhamento por 
meio de requisição ou formulário próprio, oriundo da rede pública municipal de saúde de Conselheiro Lafaiete, 
devidamente autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, utilizando-se como tabela de referência aprovada pelo 
Conselho Municipal de Saúde.1.3. O prestador que se credenciar para os serviços de Fisioterapia e Fonoaudiologia se 
compromete a realizar atendimento domiciliar. - Data Assinatura: 17/08/2018 - Amparo legal: art. 25, caput da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações e fundamentado nos arts. 24 e 26 da lei nº. 8.080/90 - Inexigibilidade nº 011/2017, 
Credenciamento nº 003/2017, Processo Licitatório nº 097/2017. 
 

337/2018: Ata de Registro de Preços 87/2018 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - FORNECEDOR: 
Eletro Luckvideo Ltda-ME. – Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preço para aquisição de materiais 
esportivos para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Secretaria Municipal de Educação para serem utilizados 
nas escolas municipais, creches, treinamentos das equipes que representam Conselheiro Lafaiete e para os projetos 



desenvolvidos por estas Secretarias. - Data Assinatura: 17/08/2018 - 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 009/2018 – Pregão 005/2018 - Registro de Preço 003/2018. 

338/2018: 1º aditivo ao contrato nº 022/2017 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - FORNECEDOR: 
Status Informática e Empreendimentos Ltda. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da marca 
do item 01 – Papel A4 para máquina copiadora, adjudicado no pregão que tem por a aquisição parcelada de papel A4 
para atender as demandas e necessidades das secretarias municipais, neste Município. - Data Assinatura: 17/08/2018 - 
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. 65, inciso I, alínea “a” c/c art. 58, I, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007, 
Decreto Municipal nº. 366/2008, Lei Complementar nº 123/2006 - Processo Licitatório 040/2017 – Pregão 026/2017 
– Registro de Preço 020/2017. 

339/2018: 1º aditivo ao contrato nº 022/2017 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - FORNECEDOR: 
Status Informática e Empreendimentos Ltda. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da marca 
do item 01 – Papel A4 para máquina copiadora, adjudicado no pregão que tem por a aquisição parcelada de papel A4 
para atender as demandas e necessidades das secretarias municipais, neste Município. - Data Assinatura: 17/08/2018 - 
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. 65, inciso I, alínea “a” c/c art. 58, I, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007, 
Decreto Municipal nº. 366/2008, Lei Complementar nº 123/2006 - Processo Licitatório 040/2017 – Pregão 026/2017 
– Registro de Preço 020/2017. 

340/2018: Rescisão ao contrato de prestação de serviços nº 031/2016 - Contratante: Município de Conselheiro 
Lafaiete - Contratada: Fernanda Cristina Bernardi da Cunha – EPP.– Objeto: Resolve determinar a rescisão amigável 
do contrato nº 031/2016, por razão de interesse público, a partir da data de assinatura do termo - Data Assinatura: 
20/08/2018 - inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, com fulcro nos artigos 79, inciso II, c/c art. 78, 
inciso XII, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 79/2015 – Pregão 52/2015 – Registro de Preço 
033/2015. 

 

 

 


