
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 10 de outubro de 2018 
 

405/2018: 1º aditivo ao contrato de fornecimento nº 083/2017 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Organizações MSL Ltda-EPP.– Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do 
saldo contratual do contrato de fornecimento, bem como a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais seis 
meses, cujo objeto é a aquisição de materiais hidráulicos para atender as demandas e necessidades das Secretarias, 
neste Município. - Data de assinatura: 27/09/2018 – Amparo Legal: no inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 
Município e nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º c/c art. 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93. 

406/2018: 6º aditivo ao contrato de fornecimento nº 043/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda.– Objeto: O presente termo aditivo tem 
por objeto a renovação do saldo contratual do contrato de fornecimento, bem como a prorrogação do prazo de 
vigência por mais 12 meses, cuja finalidade 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 de assinatura: 28/09/2018 – Amparo Legal: no 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 038/2017 – Pregão 023/2017 - Registro de Preço 
018/2017. 

407/2018: Contrato de Locação de Imóvel nº 128/2018 – Locatário: Município de Conselheiro Lafaiete – 
LOCADOR: Nelson Rodrigues Pereira – Objeto: O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel destinado 
ao funcionamento do Centro de Educação Infantil Augusta Paulina do Nascimento, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Educação. - Data Assinatura: 03/10/2018 – 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. 

408/2018: 1º aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 03/2018 - Contratante: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Cooperativa Mista de Consumo e Prestação de Serviço de Transporte dos Motoristas de 
Conselheiro Lafaiete e Locadora Ltda. – COOPERLAFER. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a 
ampliação de quantitativo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do item 03 cujo objeto é a prestação de 
serviço de transporte escolar para atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação, neste município, conforme Ata de Registro de Preços nº. 39/2017. - Data Assinatura: 
03/10/2018 - 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. 

409/2018: 6º aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 288/2014 - Contratante: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Printec Tecnologia da Impressão Ltda. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto 
a ampliação de quantitativo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos itens 02, 03 e 04 cujo objeto é a 
contratação de empresa para solução em impressão, impressoras, multifuncionais e copiadoras de grande porte para 
atender às diversas secretarias, neste Município. - Data Assinatura: 05/10/2018 - Amparo legal: art. 65, inciso I, 
alínea ‘b’ c/c § 1º, ambos da Lei nº. 8.666/93. 

410-2018: 3º aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 09/2018 - Contratante: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Construtora Rezende Nunes LTDA – ME – Objeto: O presente termo aditivo tem por 
objeto a adequação qualitativa e quantitativa do projeto executivo, com supressões e acréscimos na planilha de custos 
do contrato para prestação de serviços de engenharia para revitalização e acessibilidade na passagem subterrânea 
Ovídeo Barbosa, de acordo com o convênio nº 1491001372/2016 firmado entre a Secretaria do Estado de Governo e 
o Município de Conselheiro Lafaiete. - Data Assinatura: 09/10/2018 - Amparo legal: no art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei 
nº. 8.666/93. 

411-2018: 12º aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 043/2018 - Contratante: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Construtora Rezende Nunes LTDA – ME – Objeto: O presente termo aditivo tem por 
objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços nº. 043/2016, bem como a ampliação 
do quantitativo no percentual de 0,09% para prestação de serviços de pequenos reparos em escolas, creches, PSFs, 



praças, jardins e demais prédios municipais, neste Município. - Data Assinatura: 09/10/2018 - Amparo legal: no art. 
65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 8666/93 c/c art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93. 

412/2018: Termo de cooperação técnica 26/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONSIGNATÁRIO: Associação de Integração dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais – AISPEMG. – 
Objeto: O presente instrumento tem por finalidade a cooperação mútua entre os partícipes visando realização de 
Consignação Facultativa em Folha de Pagamento de parcelas referente às contribuições para planos de seguro e de 
previdência complementar, planos de saúde e odontológicos, bem como despesas com medicamentos e similares 
efetuadas por servidores públicos do Poder Executivo Municipal. - Data de assinatura: 24/09/2018 – Amparo Legal: 
inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município e amparados na Lei Municipal nº. 5.266/2011, alterada pela Lei 
nº. 5.874/2017, com fulcro na Lei Municipal nº. 5.502/2013 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

  

 

 

 

    

 

 


