
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 17 de outubro de 2018 
 

413/2018: Contrato de fornecimento 129/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: 
Bartholomeu Comércio de Gás Ltda-ME. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação do saldo 
remanescente da Ata de Registro de Preços nº 29/2018, bem como a aplicação do reequilíbrio econômico financeiro 
dos itens 01 e 02, referente a aquisição parcelada de gás GLP P13 e GLP P45, sem vasilhame, para atender as 
demandas das Secretarias, Escolas e Creches Pertencentes ao Município de Conselheiro Lafaiete. - Data de 
assinatura: 08/10/2018 – 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 e pelas demais normas e condições estabelecidas no 
edital de convocação e em face à classificação das propostas apresentadas no pregão supramencionado, registram os 
preços para a aquisição de produtos, conforme Ata de Registro de preços nº 29/2018 - Processo Licitatório 058/2017 
– Pregão 034/2017 - Registro de Preço 026/2017. 

414/2018: Ata de registro de preços 95/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - FORNECEDOR: Air 
Liquide Brasil Ltda. – Objeto: A presente Ata tem por objeto por objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviço, eventual e futura, de locação de concentradores de oxigênio medicinal, para atender o serviço de 
oxigenoterapia, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. - Data de assinatura: 09/10/2018 – 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 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 104/2017 – 
Pregão 057/2017 – Registro de Preço 044/2017. 

415/2018: Contrato de fornecimento 130/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: 
Air Liquide Brasil Ltda. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviço, eventual e futura, de locação de concentradores de oxigênio medicinal, para atender o serviço de 
oxigenoterapia, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, neste Município e Ata de Registro de Preços 
nº. 95/2018 - Data de assinatura: 09/10/2018 – Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, e 

nos termos da Lei Federal nº.  10.520/2002, com fulcro no art. 54 e seguintes da Lei nº. 8.666/93 - Processo 
Licitatório 104/2017 – Pregão 057/2017 – Registro de Preço 044/2017. 

416/2018: 6º Aditivo ao Contrato de Fornecimento 043/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Air Liquide Brasil 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: 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. 

417/2018: 1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 045/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete 
- CONTRATADO: Alta Patente Industria e Comércio Eireli - EPP. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto 
a ampliação de quantitativo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos itens  02, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 14 e 
15  cujo objeto é a prestação de serviço de confecção de uniformes para atender as necessidades da guarda municipal 
e agentes municipais de trânsito, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Defesa Social, neste Município e 
conforme Ata de Registro de Preços nº. 038/2018 . - Data de assinatura: 11/10/2018 – 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 - Processo Licitatório 043/2017 – Pregão 027/2017 – 
Registro de Preço 021/2017. 

418/2018: Contrato de Credenciamento 131/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Adilton José da Silva. – Objeto: Constitui objeto do presente o credenciamento de oficineiros 
sociais para prestação de serviços sociais no âmbito da Gerência de Desenvolvimento e Ação Social em Oficinas 



Socioeducativas e de Conveniência Social para realização de especialidades diversas em atendimento as famílias de 
baixa renda, contempladas pelos programas, mediante cadastramento único – CADÚNICO, conforme solicitação da 
Secretaria de Assistência Social. - Data de assinatura: 11/10/2018 – Amparo Legal: art. 25, caput da Lei Federal 
8.666/93 - Edital de Credenciamento n°. 001/2018, Processo Licitatório 038/2018 – Inexigibilidade 006/2018. 

419/2018: Contrato de Credenciamento 132/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Luciene Carla de Souza. – Objeto: Constitui objeto do presente o credenciamento de oficineiros 
sociais para prestação de serviços sociais no âmbito da Gerência de Desenvolvimento e Ação Social em Oficinas 
Socioeducativas e de Conveniência Social para realização de especialidades diversas em atendimento as famílias de 
baixa renda, contempladas pelos programas, mediante cadastramento único – CADÚNICO, conforme solicitação da 
Secretaria de Assistência Social. - Data de assinatura: 11/10/2018 – Amparo Legal: art. 25, caput da Lei Federal 
8.666/93 - Edital de Credenciamento n°. 001/2018, Processo Licitatório 038/2018 – Inexigibilidade 006/2018. 

420/2018: Contrato de Credenciamento 133/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Elizângela do Carmo Souza. – Objeto: Constitui objeto do presente o credenciamento de 
oficineiros sociais para prestação de serviços sociais no âmbito da Gerência de Desenvolvimento e Ação Social em 
Oficinas Socioeducativas e de Conveniência Social para realização de especialidades diversas em atendimento as 
famílias de baixa renda, contempladas pelos programas, mediante cadastramento único – CADÚNICO, conforme 
solicitação da Secretaria de Assistência Social - Data de assinatura: 11/10/2018 – Amparo Legal: art. 25, caput da Lei 
Federal 8.666/93 - Edital de Credenciamento n°. 001/2018, Processo Licitatório 038/2018 – Inexigibilidade 
006/2018. 

421/2018: Ata de Registro de Preços 96/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - FORNECEDOR: 
Pomar de Minas Distribuidora de Frutas e Legumes Eireli. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição 
de hortifrutigranjeiros e derivados do leite, para atender as demandas e necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, neste Município. - Data de assinatura: 11/10/2018 – 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 072/2018 – Pregão 032/2018 – Registro de Preço 021/2018. 

422/2018: Contrato de Credenciamento 134/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete – 
CONTRATADO: Maria Almeida Mota de Oliveira. – Objeto: Constitui objeto do presente o credenciamento de 
oficineiros sociais para prestação de serviços sociais no âmbito da Gerência de Desenvolvimento e Ação Social em 
Oficinas Socioeducativas e de Conveniência Social para realização de especialidades diversas em atendimento as 
famílias de baixa renda, contempladas pelos programas, mediante cadastramento único – CADÚNICO, conforme 
solicitação da Secretaria de Assistência Social. - Data de assinatura: 15/10/2018 – Amparo Legal: art. 25, caput da 
Lei Federal 8.666/93 - Edital de Credenciamento n°. 001/2018, Processo Licitatório 038/2018 – Inexigibilidade 
006/2018. 

423/2018: Contrato de Credenciamento 135/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete – 
CONTRATADO: Lucia Ferreira Lobo e Silva – Objeto: Constitui objeto do presente o credenciamento de oficineiros 
sociais para prestação de serviços sociais no âmbito da Gerência de Desenvolvimento e Ação Social em Oficinas 
Socioeducativas e de Conveniência Social para realização de especialidades diversas em atendimento as famílias de 
baixa renda, contempladas pelos programas, mediante cadastramento único – CADÚNICO, conforme solicitação da 
Secretaria de Assistência Social. - Data de assinatura: 15/10/2018 – Amparo Legal: art. 25, caput da Lei Federal 
8.666/93 - Edital de Credenciamento n°. 001/2018, Processo Licitatório 038/2018 – Inexigibilidade 006/2018. 

424/2018: 1º Termo Aditivo ao contrato de Prestação de Serviços 057/2018 - Município: Município de Conselheiro 
Lafaiete – CONTRATADO: Minas Poços Ltda – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a ampliação de 
quantitativo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do contrato cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para registro de preço de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para poços 
artesianos, conforme Ata de Registro de Preços nº. 046/2018 - Data de assinatura: 15/10/2018 – 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 - Processo Licitatório 011/2018 – Pregão 
006/2018 - Registro de Preço 004/2018. 

 

 



425/2018: 1º Termo Aditivo ao contrato de Prestação de Serviços 083/2018 - 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: 16/10/2018 – Amparo Legal: 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 - 
Processo Licitatório 011/2015 – Pregão 08/2015 – Registro de Preço 03/2015. 

426/2018: Contrato de Credenciamento 136/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete – 
CONTRATADO: Rogério Rodrigues de Castro. – Objeto: Constitui objeto do presente o credenciamento de 
oficineiros sociais para prestação de serviços sociais no âmbito da Gerência de Desenvolvimento e Ação Social em 
Oficinas Socioeducativas e de Conveniência Social para realização de especialidades diversas em atendimento as 
famílias de baixa renda, contempladas pelos programas, mediante cadastramento único – CADÚNICO, conforme 
solicitação da Secretaria de Assistência Social. - Data de assinatura: 16/10/2018 – Amparo Legal: art. 25, caput da 
Lei Federal 8.666/93 - Edital de Credenciamento n°. 001/2018, Processo Licitatório 038/2018 – Inexigibilidade 
006/2018. 

427/2018: Contrato de Credenciamento 137/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete – 
CONTRATADO: Helena Perpétuo Ribeiro de Oliveira. – Objeto: Constitui objeto do presente o credenciamento de 
oficineiros sociais para prestação de serviços sociais no âmbito da Gerência de Desenvolvimento e Ação Social em 
Oficinas Socioeducativas e de Conveniência Social para realização de especialidades diversas em atendimento as 
famílias de baixa renda, contempladas pelos programas, mediante cadastramento único – CADÚNICO, conforme 
solicitação da Secretaria de Assistência Social. - Data de assinatura: 17/10/2018 – Amparo Legal: art. 25, caput da 
Lei Federal 8.666/93 - Edital de Credenciamento n°. 001/2018, Processo Licitatório 038/2018 – Inexigibilidade 
006/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 


