
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 26 de setembro de 2018 

 

385/2018: Ratificação da publicação da rescisão da ata de registro de preços nº 023/2018 - Contratante: Município de 
Conselheiro Lafaiete - Contratada: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda – ME.– Objeto: O objeto do presente 
instrumento é a rescisão administrativa unilateral Ata de Registro de Preços nº 023/2018, referente a aquisição de 
gêneros alimentícios com entrega parcelada para atender as demandas das escolas e creches da rede municipal de 
ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, neste Município, tem por fundamento a abertura 
do processo administrativo n° 3624/2018. - Data Assinatura: 23/04/2018 - inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 
Município, e nos termos dos artigos 65, inciso I, alínea ‘b’ c/c §1º da Lei nº. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei10520/2002 
- Processo Licitatório 033/2017 – Pregão 020/2017 - Registro de Preço 016/2017. 

386/2018: Ratificação da publicação da rescisão da ata de registro de preços nº 013/2018 - Contratante: Município de 
Conselheiro Lafaiete - Contratada: Neto Distribuição Eireli-ME. – Objeto: O objeto do presente instrumento é a 
rescisão administrativa unilateral Ata de Registro de Preços nº 013/2018, referente a aquisição de gêneros 
alimentícios com entrega parcelada para atender as demandas das escolas e creches da rede municipal de ensino, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, neste Município, tem por fundamento a abertura do 
processo administrativo n° 2435/2018. - Data Assinatura: 24/04/2018 - inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 
Município, e nos termos dos artigos 65, inciso I, alínea ‘b’ c/c §1º da Lei nº. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei10520/2002 
- Processo Licitatório 033/2017 – Pregão 020/2017 - Registro de Preço 016/2017. 

387/2018: Ratificação da publicação da rescisão da ata de registro de preços nº 017/2018 - Contratante: Município de 
Conselheiro Lafaiete - Contratada: Padaria Irmãos Santos Andrade Ltda – EPP. – Objeto: O objeto do presente 
instrumento é a rescisão administrativa unilateral Ata de Registro de Preços nº 017/2018, referente a aquisição de 
gêneros alimentícios com entrega parcelada para atender as demandas das escolas e creches da rede municipal de 
ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, neste Município, tem por fundamento a abertura 
do processo administrativo n° 3475/2018. - Data Assinatura: 22/04/2018 - inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 
Município, e nos termos dos artigos 65, inciso I, alínea ‘b’ c/c §1º da Lei nº. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei10520/2002 
- Processo Licitatório 033/2017 – Pregão 020/2017 - Registro de Preço 016/2017. 

388/2018: Contrato de fornecimento nº 121/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: 
Amazônia Indústria e Comércio Ltda – Objeto: O presente contrato tem por objeto a aplicação do reequilíbrio 
econômico financeiro do item 12, bem como a contratação do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº 
05/2018, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios com entrega parcelada para atender as demandas das 
escolas e creches da rede municipal de ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, neste 
Município. - Data de assinatura: 20/09/2018 – 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. 15, bem como o Decreto 
Municipal nº. 261/2007, Decreto Municipal nº. 366/2008, Lei Complementar nº 123/2006 - Processo Licitatório 
033/2017 – Pregão 020/2017 - Registro de Preço 016/2017. 

389/2018: 5º aditivo ao contrato de locação nº 53/2016 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Mary Imaculada Sant Ana Coelho – Objeto: O presente Termo aditivo tem por objeto a renovação, 
bem como a prorrogação do prazo para a locação de imóvel situado na Rua Alfa, nº 536, Bairro Santa Cruz, neste 
Município, para funcionamento da Creche Municipal “Augusta Paulina do Nascimento”, da Secretaria Municipal de 
Educação. - Data de assinatura: 06/09/2018 – 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 026/2016 - Dispensa 004/2016. 

390/2018: 2º aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 116/2016 - Município: Município de 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, 
cujo objeto é a prestação de serviços de interligação, acesso dedicado e co-location nos diversos pontos das 
Secretarias, neste Município. - Data de assinatura: 06/09/2018 – Amparo Legal: art. 57, inciso II da Lei nº. 8666/93 - 
Processo Licitatório 051/2016 – Pregão 039/2016 – Registro de Preço 022/2016. 

391/2018 - 4º termo aditivo nº 245/2013 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete. - FORNECEDOR: 
Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação 
do prazo de vigência do contrato. –Prazo: 60 dias – Data de Assinatura: 20/09/2018 - Amparo Legal: art. 65 c/c art. 
57, §1º, da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 114/2013 - Concorrência Pública 005/2013.  



392/2018: Contrato de fornecimento nº 122/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: 
M.H.L Drogaria Ltda. – ME. – Objeto: O presente contrato tem por objeto o cumprimento de decisão judicial em 
favor de Pablo Moreira Gomes da Silva, referente aos autos do processo nº. 0061636-36.2018.8.13.0183, para 
fornecimento da Fórmula Infantil NOVAMIL RICE 400g, da marca BIOLAB. - Data de assinatura: 21/09/2018 – 
Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei n° 8.666/93, em especial seu 
art. 24, inciso IV - Processo Licitatório 097/2018 – Dispensa 036/2018. 

393/2018: Termo de fomento 22/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - OSC: Associação dos 
Moradores e Amigos da Região – AMAR. – 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 
projeto denominado “AMAR em movimento”, mediante transferência de recursos pelo Município. - Data de 
assinatura: 21/09/2018 - Amparo Legal: Lei Federal nº. 13.019/2014, edital de Chamamento Público nº. 003/2017. 

394/2018: 1º aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 071/2018 - Município: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: LM Construções e Pavimentações – EIRELI – Objeto: O presente Termo Aditivo tem 
por objeto a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato de prestação de serviços de Pavimentação 
Asfáltica Sobre Calçamento: Aplicação de Pintura de Ligação, Pavimentação Asfáltica com CBUQ, Pintura 
Horizontal Retrorrefletiva em várias Ruas e Avenidas do Município de Conselheiro Lafaiete/MG, conforme 
CONTRATO DE REPASSE Nº. 829776/2016/MCIDADES/CAIXA / PROCESSO Nº 2602.1030134-50/2016; 
CONTRATO DE REPASSE Nº. 828504/2016/MCIDADE/CAIXA/PROCESSO Nº 2602.1030583-78/2016 e 
CONTRATO DE REPASSE Nº. 828674/2016/MCIDADE/CAIXA/PROCESSO Nº 2602.1030581-37/2016. - Data 
de assinatura: 21/09/2018 – Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município e amparados no 
artigo 65, II, “d” e § 5º da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 037/2018, Concorrência Pública nº 001/2018. 

395/2018: 6º aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 075/2015 - Município: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Garcia Serviços LTDA – ME. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a 
modificação da forma de pagamento do contrato que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de roçada, capina, poda, limpeza e jardinagem em prédios públicos no Município, Distritos e 
Povoados de Conselheiro Lafaiete. - Data de assinatura: 24/09/2018 – Amparo Legal: art. 65, inciso II, alínea “d” da 
Lei nº. 8666/93 - Processo Licitatório 20/2015 – Pregão 11/2015 – Registro de Preço 05/2015. 

396/2018: 2º aditivo ao contrato de fornecimento nº 143/2016 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Agrominas Comércio de Plantas Ltda. – EPP. – Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a 
prorrogação do prazo de vigência do contrato nº. 143/2016, cuja finalidade é a contratação de empresa para aquisição 
de espécies vegetais (árvores, arbustos, plantas rasteiras, trepadeiras e palmeiras), adubos e calcário para atender as 
demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, neste Município. - Data de assinatura: 
25/09/2018 – Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município e amparados no e artigo 65 c/c art. 
57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 029/2015 – Pregão 019/2015 – Registro de Preço 010/2015. 


