
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 31 de outubro de 2018 

 

434/2018: Ratificação da publicação do 3º termo aditivo ao Contrato de Fornecimento 138/2016 - Município: 
Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: Castro Arantes. – 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 e aplicação de reequilíbrio econômico financeiro nos itens do contrato, cuja finalidade é a 
aquisição de materiais de pintura para atender as demandas e necessidades das Secretarias, neste Município. - Data de 
assinatura: 02/10/2018 – Amparo Legal: art. 65, inciso I, alínea ‘b’ c/c § 1º, ambos da Lei nº. 8.666/93 - Processo 
Licitatório 095/2015 – Pregão 063/2015 - Registro de Preço 041/2015. 

435/2018: Ratificação da publicação do acordo de cooperação técnica nº 22/2017 - Município: Município de 
Conselheiro Lafaiete - OSC: Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Conselheiro Lafaiete. – Objeto: O 
presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do acordo de cooperação técnica que tem por 
objeto a cooperação mútua entre as partes para consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposta 
pelo município para realização de coleta seletiva e reciclagem de materiais na zona urbana e rural desde município, 
visando à realização de atividades de coleta, triagem e processamento de lixo, mediante a cessão de uso de 
maquinários necessários - Data de assinatura: 26/10/2018 – Amparo Legal: Lei Federal nº. 13.019/2014 - edital de 
Chamamento Público nº. 001/2017 e Parecer Jurídico nº. 12/2017. 

436/2018: Ratificação da publicação do acordo de cooperação técnica nº 23/2017 - Município: Município de 
Conselheiro Lafaiete - OSC: Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Conselheiro Lafaiete. – Objeto: O 
presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do acordo de cooperação técnica que tem por 
objeto a cooperação mútua entre as partes para consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposta 
pelo município para realização de coleta seletiva e reciclagem de materiais na zona urbana e rural desde município, 
visando à realização de atividades de coleta, triagem e processamento de lixo, mediante a cessão de uso de 
maquinários necessários. - Data de assinatura: 26/10/2018 – Amparo Legal: Lei Federal nº. 13.019/2014 – Edital de 
Chamamento Público nº. 001/2017 e Parecer Jurídico nº. 12/2017 

437/2018: Ratificação da publicação do acordo de cooperação técnica nº 24/2017 - Município: Município de 
Conselheiro Lafaiete - OSC: Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Conselheiro Lafaiete. – Objeto: O 
presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do acordo de cooperação técnica que tem por 
objeto a cooperação mútua entre as partes para consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposta 
pelo município para realização de coleta seletiva e reciclagem de materiais na zona urbana e rural desde município, 
visando à realização de atividades de coleta, triagem e processamento de lixo, mediante a cessão de uso de 
maquinários necessários. - Data de assinatura: 26/10/2018 – Amparo Legal: Lei Federal nº. 13.019/2014 – Edital de 
Chamamento Público nº. 001/2017 e Parecer Jurídico nº. 12/2017 

438/2018: 13º aditivo ao contrato 043/2016 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: 
Construtora Rezende Nunes Ltda. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a ampliação do quantitativo no 
percentual de 0,23% para prestação de serviços de pequenos reparos em escolas, creches, PSFs, praças, jardins e 
demais prédios municipais, neste Município. - Data de assinatura: 25/10/2018 – Amparo Legal: inciso II do artigo 90 
da Lei Orgânica do Município, nos termos do art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 8666/93 – Processo Licitatório 
141/2015 - Pregão 086/2015 – Registro de Preço 060/2015. 

439/2018: Contrato de prestação de serviços 142/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: MMF Projetos de Engenharia e Arquitetura Ltda-EPP. – Objeto: O presente contrato tem por 
objeto a contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia e Consultoria Ambiental e/ou Civil para 
elaboração de Estudos Ambientais formalizados em projeto técnico para recuperação da encosta (voçoroca) 
localizada na Rua Barão de Suassuí, fundos dos nº 612 a 666, Bairro Santa Efigênia, para cumprimento da Ação Civil 
Pública dos autos nº 0183.03.061.182-0. - Data de assinatura: 29/10/2018 – Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da 
Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo 22, § 2º, c/c com artigo 54 e seguintes, ambos da Lei 8.666/93 – 
Processo Licitatório 083/2018 – Tomada de Preços 004/2018. 


