
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. 
 

Conselheiro Lafaiete 29 de agosto de 2018 
Atenciosamente, 
 
Procuradoria Municipal. 

341/2018: Ratificação da publicação do 1º Termo de aditivo ao contrato 045/2017 - Contratante: Município de 
Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: Indutil Indústria de Tintas Ltda. – Objeto: O presente termo aditivo tem por 
objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato, bem como ampliação do quantitativo no percentual de 25% 
para aquisição de tintas para demarcação viária, bem como esmalte sintético, solventes e correlatos para atender ao 
Departamento Municipal de Trânsito, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Defesa Social, neste 
Município, nos termos da Ata de Registro de Preços nº. 10/2017. - Data Assinatura: 04/07/2018 – 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. 

342/2018: 1º Termo de aditivo ao contrato nº 069/2017 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Duplicar Copiadora Ltda - ME. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do 
contrato de prestação de serviços, com a prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses e saldo contratual, cuja 
finalidade é a prestação de serviços de cópia xerográfica de grande vulto, plotagens e encadernações para atender as 
demandas das Secretarias, neste Município. - Data Assinatura: 15/08/2018 –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 044/2016 - 
Pregão 034/2016 - Registro de Preço 018/2016. 

343/2018: 1º Termo de aditivo ao contrato nº 052/2017 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Novo Horizonte Distribuidora de Frutas e Legumes Ltda. – Objeto: O presente termo aditivo tem 
por objeto a aquisição de hortifrutigranjeiros e derivados do leite, para atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Educação, neste Município. - Data Assinatura: 12/07/2018 – Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica 
do Município e nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 022/2017 – Pregão 
014/2017 – Registro de Preço 011/2017. 

344/2018: 1º Termo de 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 
ampliação do quantitativo do item 05 do contrato de fornecimento nº 065/2017, no percentual de 0,5519%, que tem 
por objeto o fornecimento e aquisição de lanches, kit lanches, marmitex e almoço para atender as demandas das 
Secretarias Municipais, neste Município. - Data Assinatura: 04/07/2018 – 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 048/2016 – Pregão 037/2016 – Registro de Preço 
20/2016. 

345/2018: Contrato de Locação nº 111/2018 – Locatário: Município de Conselheiro Lafaiete – LOCADOR: Devanir 
Gonçalves de Rezende. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel destinado ao 
funcionamento do setor de perícias técnicas da Polícia Civil de Minas Gerais em atendimento ao acordo de 
cooperação nº 39/2018 PCMG e a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete. - Data Assinatura: 20/08/2018 – 
Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e, amparados no inciso X do artigo 24 combinado 
com o artigo 54 e seguintes, ambos da Lei Federal 8666/93, e, subsidiariamente, a Lei nº. 8.245/91 - Processo 
Licitatório 080/2018 - Dispensa 029/2018. 

346/2018: Contrato de Prestação de Serviços nº 112/2018 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 
CONTRATADO: Ricardo Rossi Locadora de Equipamentos Ltda. - ME. – Objeto: O presente contrato tem por 
objeto a contratação do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº. 025/2017, que tem por objeto a 
prestação de serviços de gradeamento (Locação/Fornecimento de grades de proteção e mão de obra para 
Montagem/Desmontagem) para atender os eventos realizados pelas Secretarias Municipais de Cultura e Educação, 
neste Município. - Data Assinatura: 20/08/2018 – Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, 



e nos termos do art. 54 e seguintes da Lei 8.666/93, bem como Lei 10.520/2002 - Processo Licitatório 061/2017 – 
Pregão 036/2017 – Registro de Preço 027/2017. 

347/2018: Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2018 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 
CONTRATADO: Francisco Barreto de Lacerda - ME. – Objeto: O presente contrato tem por objeto o registro de 
preços para futuras e eventuais contratações de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos e 
eletrônicos, manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores da frota do Município de Conselheiro 
Lafaiete, necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos, conforme Ata de Registro de Preços nº. 
89/2018. - Data Assinatura: 23/08/2018 – Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos 
termos do art. 54 e seguintes da Lei 8.666/93, bem como Lei 10.520/2002, - Processo Licitatório 055/2018 – Pregão 
022/2018 – Registro de Preço 013/2018. 

348/2018: Ata de Registro de preços 089/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: Francisco 
Barreto de Lacerda-ME. – Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais 
contratações de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos e eletrônicos, manutenção preventiva e 
corretiva nos veículos automotores da frota do Município de Conselheiro Lafaiete, necessários ao completo e perfeito 
funcionamento dos veículos. - Data de assinatura: 23/08/2018 - 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 seu art. 15, bem como 
o Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão), Decreto Municipal nº. 366/2008 (Institui o Registro de Preços) 
e Lei Complementar nº 123/2006 - Processo Licitatório 055/2018 – Pregão 022/2018 – Registro de Preço 013/2018. 

349/2018: Ratificação da publicação do 1º aditivo ao contrato 052/2017 – Contratante: Município: Conselheiro 
Lafaiete – CONTRATADO: Novo Horizonte Distribuidora de Frutas e Legumes LTDA. – Objeto: O presente termo 
aditivo tem por objeto a aquisição de hortifrutigranjeiros e derivados do leite, para atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Educação, neste Município. - Data de assinatura: 12/07/2018 - Amparo legal: inciso II do artigo 90 da 
Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 022/2017 – 
Pregão 014/2017 – Registro de Preço 011/2017. 

350/2018: Ata de Registro de preços 088/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: Centro 
Automotivo Juquita Pneus Ltda-EPP. – Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras e 
eventuais contratações de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos e eletrônicos, manutenção 
preventiva e corretiva nos veículos automotores da frota do Município de Conselheiro Lafaiete, necessários ao 
completo e perfeito funcionamento dos veículos. - Data de assinatura: 23/08/2018 - 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 seu 
art. 15, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão), Decreto Municipal nº. 366/2008 (Institui o 
Registro de Preços) e Lei Complementar nº 123/2006 - Processo Licitatório 055/2018 – Pregão 022/2018 – Registro 
de Preço 013/2018. 

351/2018: Contrato de Prestação de Serviços nº 113/2018 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 
CONTRATADO: Centro Automotivo Juquita Pneus LTDA. – Objeto O presente contrato tem por objeto o registro 
de preços para futuras e eventuais contratações de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos e 
eletrônicos, manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores da frota do Município de Conselheiro 
Lafaiete, necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos, conforme Ata de Registro de Preços nº. 
88/2018. - Data Assinatura: 23/08/2018 – Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos 
termos do art. 54 e seguintes da Lei 8.666/93, bem como Lei 10.520/2002, - Processo Licitatório 055/2018 – Pregão 
022/2018 – Registro de Preço 013/2018. 

352/2018: Ata de Registro de preços 090/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete – FORNECEDOR: Irmãos Aleixo 
Empreendimentos Ltda-ME. – Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais 
contratações de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos e eletrônicos, manutenção preventiva e 
corretiva nos veículos automotores da frota do Município de Conselheiro Lafaiete, necessários ao completo e perfeito 
funcionamento dos veículos. - Data de assinatura: 24/08/2018 - 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 seu art. 15, bem como 
o Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão), Decreto Municipal nº. 366/2008 (Institui o Registro de Preços) 
e Lei Complementar nº 123/2006 - Processo Licitatório 055/2018 – Pregão 022/2018 – Registro de Preço 013/2018. 

353/2018: Contrato de Prestação de Serviços nº 115/2018 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 
CONTRATADO: Irmãos Aleixo Empreendimentos Ltda-ME. – Objeto: O presente contrato tem por objeto o registro 
de preços para futuras e eventuais contratações de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos e 
eletrônicos, manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores da frota do Município de Conselheiro 



Lafaiete, necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos, conforme Ata de Registro de Preços nº. 
90/2018. - Data Assinatura: 27/08/2018 – Aparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos 
termos do art. 54 e seguintes da Lei 8.666/93, bem como Lei 10.520/2002 - Processo Licitatório 055/2018 – Pregão 
022/2018 – Registro de Preço 013/2018. 

354/2018: 6º Termo de aditivo ao contrato nº 051/2016 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Lafaiete Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda – EPP. – Objeto: O presente termo aditivo 
tem por objeto a alteração de endereço de ponto de Internet – Itens 28, 29 e 91– referente à prestação de serviços de 
acesso à rede mundial de computadores (Internet) para atender as demandas de todos os setores da Administração 
Municipal, com implantação de acesso à Internet na velocidade, simétrico, incluindo todos os equipamentos 
necessários para o acesso, nos endereços indicados, conforme Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação. 
- Data Assinatura: 28/08/2018 – Fundamento Legal: art. 65 da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 123/2015 – 
Pregão 078/2015 - Registro de Preço 053/2015. 

355/2018: Acordo de Cooperação Técnica nº 17/2018 – Acordante: Município de Conselheiro Lafaiete –
ACORDADO: Lafaiete Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda – EPP. –Objeto: Constitui objeto do presente 
instrumento a cooperação técnica com a finalidade de instalação de ponto de internet específico na Rodociária 
Municipal, a fim de atender os usuários do terminal, de forma gratuita e sem ônus, visando proporcionar acesso à 
informação e comunicação durante o tempo aguardando o transporte. – Prazo: 12 meses - Data de Assinatura: 
28/08/2018. 

356/2018: Termo de Permissão de Uso 009/2018 - Permitente: Município de Conselheiro Lafaiete - 
PERMISSIONÁRIO: Bruno Luiz Aleixo Pereira. - Objeto: O presente termo visa à permissão de uso de bem público 
a título oneroso e precário, pelo Permissionário, das dependências do imóvel pertencente ao Permitente, denominado 
Parque de Exposições “Presidente Tancredo Neves”, situado na Rua José Ganime, s/nº, Bairro Santa Matilde, com 
área de aproximadamente 90 mil m², incluindo benfeitorias como galpões, quiosques, estâncias, lojas, sanitários e os 
estacionamentos 1, 2 e 3.  – PRAZO: 90 dias - Data Assinatura: 24/08/2018 - Amparo legal: art. 21, §4º; art. 90, VI e 
VII, art. 116, II, “d”, da Lei Orgânica do Município, em conformidade com Decreto Municipal nº. 416/2016. 

 


