
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 19 de setembro de 2018 
Atenciosamente, 
 
Procuradoria Municipal. 

373/2018: 11º Aditivo ao contrato de fornecimento 138/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: EMAM Emulsões e Transportes Ltda– Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a 
renovação do contrato de fornecimento, com a prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses e saldo 
contratual, 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: 02/09/2018 
- 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 138/2014 – Pregão 096/2014 – Registro de Preço 064/2014. 

374/2018: 7º Aditivo ao contrato de prestação de serviços 47/2014 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Construtora Rezende Nunes Ltda. – ME – Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a 
prorrogação do prazo de vigência e de execução das obras de construção de Ponte na Rua Maria Júlia, no Distrito de 
Gagé, neste Município. - Data de assinatura: 06/09/2018 - Amparo Legal: art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - 
Processo Licitatório 144/2013, Tomada de Preços 006/2013. 

375/2018: Termo de Convênio de Estágio 19/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONVENIADO: FACULDADE DE ESTUDOS ADMINISTRATIVOS DE MINAS GERAIS – FEAD-MG, 
MANTIDA PELO SIEMG – SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO DE MINAS GERAIS – Objeto: O objeto deste 
convênio é oferecer a oportunidade de estágio supervisionado aos EDUCANDOS devidamente matriculados em 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO superior; de educação profissional, de educação de ensino médio; de educação especial 
e/ou nos anos finais do ensino fundamental.. - Data de assinatura: 11/07/2018 - Amparo Legal: legislação específica 
de estágio e às respectivas alterações e demais normas pertinentes, em especial à Lei Federal nº. 11.788/08 

376/2018: Termo de Convênio de Estágio 18/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONVENIADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO RIBEIRAO PRETO LTDA – Objeto: O 
presente instrumento estabelece as normas básicas e condições gerais que regularão os ESTÁGIOS de estudantes do 
curso de Graduação e Tecnologos da INSTITUIÇÃO DE ENSINO junto à CONCEDENTE, de interesses 
curriculares, obrigatórios, entendido o estágio como estratégia de profissionalização que complementa o ensino e 
aprendizado dos mesmo - Data de assinatura: 11/07/2018 - Amparo Legal: legislação específica de estágio e às 
respectivas alterações e demais normas pertinentes, em especial à Lei Federal nº. 11.788/08 

377/2018: 3º Aditivo ao contrato de prestação de serviços 127/2016 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Tecnologia Global Ltda – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação parcial, 
com prorrogação de prazo de vigência e saldo do contrato para prestação de serviços de disponibilização de software  
sistema modular integrado de controle e gestão pública compreendendo serviços técnicos especializados com prazo 
determinado para implantação, migração de dados e treinamento bem como serviços continuados de suporte aos 
usuários e desenvolvimento de software para a efetivação de manutenção corretiva e evolutiva, e módulo de 
planejamento urbano, neste Município - Data de assinatura: 12/09/2018 - Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da Lei 
Orgânica do Município, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 029/2016 – 
Pregão 023/2016. 

378/2018: 1º Aditivo ao contrato de lucação 063/2017 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: José Zaidem de Souza – Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a aplicação de 
reajuste legal de correção do valor do aluguel do contrato de locação de imóvel situado na Rua Augusto Lelis, nº 101, 
Bairro Santo Antônio, para funcionamento do Programa Saúde da Família - PSF Santo Antônio. - Data de assinatura: 
14/09/2018 – Amparo Legal: artigo 57 e § 8º c/c artigo 65, II, "d", Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 045/2017 - 
Dispensa 011/2017. 

379/2018: 1º aditivo ao contrato de fornecimento nº 085/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Supermercado Vidigal Ltda  – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a ampliação do 



quantitativo do contrato de fornecimento nº 085/2018, no percentual de 23,51%, que tem por objeto a aquisição de 
gêneros alimentícios, carnes e derivados, legumes e descartáveis, para atender os eventos realizados pela Secretaria 
Municipal de Cultura. - Data de assinatura: 14/09/2018 – 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 054/2018 Pregão 021/2018. 

380/2018: 1º aditivo ao contrato de fornecimento nº 086/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Cleisson V. R. da CunhaHortifruti – ME – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a 
ampliação do quantitativo do contrato de fornecimento nº 086/2018, no percentual de 23,71%, que tem por objeto a 
aquisição de gêneros alimentícios, carnes e derivados, legumes e descartáveis, para atender os eventos realizados pela 
Secretaria Municipal de Cultura. - Data de assinatura: 14/09/2018 – 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 054/2018 Pregão 021/2018. 

381/2018: Contrato de fornecimento nº 120/2018 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda. - Objeto: O presente contrato tem por objeto a 
contratação de saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº. 027/2017, para aquisição de medicamentos 
éticos, genéricos, similares e biológicos com base no maior desconto percentual (%), constante na tabela de preços de 
medicamentos – preço fábrica (PF) e preço máximo de venda ao governo, emitida pela câmara de regulação do 
mercado de medicamentos – CMED/Secretaria Executiva/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. - Data Assinatura: 17/09/2018 – Amparo legal: nos 
termos da Lei nº. 8.666/93 e Lei nº. 10.520/2002 - Processo Licitatório 067/2017 – Pregão Carona 001/2017 – 
Adesão Ata de Registro de Preço 001/2017.  

382/2018: 5º aditivo ao contrato de fornecimento nº 043/2015 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda – Objeto: O presente termo aditivo tem 
por objeto a ampliação do quantitativo no percentual de 25% do contrato de fornecimento que tem por objeto 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: 18/09/2018 – Amparo Legal: 
inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município e amparados no art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 
8666/93 - Processo Licitatório 038/2017 – Pregão 023/2017 - Registro de Preço 018/2017.  

383/2018: 2º aditivo a ata de registro de preços nº 25/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: JVL Maia Produtos de Limpeza – EPP – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a 
alteração da marca do item 069 – Papel Toalha e item 075 – Rodo de Alumínio ambos adjudicados no Processo 
Licitatório 059/2017 – Pregão 035/2017 - Registro de Preço 027/2017, que tem por objeto a aquisição parcelada de 
material de limpeza e higiene pessoal para atender as demandas e necessidades das secretarias municipais, neste 
município. - Data de assinatura: 18/09/2018 – 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. 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 059/2017 – Pregão 035/2017 - Registro de Preço 027/2017. 

384/2018: Termo de fomento 16/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - OSC: Associação Cultural 
Artística e Desportiva Companhia Xadrez Dance.– Objeto: O presente instrumento tem por objeto a cooperação 
mútua entre as partes para consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposta pela OSC para 
realização do evento denominado “IX Encontro Nacional de Dança de Lafaiete”, mediante transferência de recursos 
pelo Município. - Data de assinatura: 21/08/2018 - Amparo Legal: Lei Federal nº. 13.019/2014, edital de 
Chamamento Público nº. 003/2017. 

 


