
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 14 de novembro de 2018 
 

444/2018: Ratificação da Publicação do Termo de Rescisão Amigável do Contrato nº 273/2012 - Município: 
Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. – Objeto: Resolve 
determinar a rescisão amigável do Contrato nº. 273/2012, por razões de interesse público, a partir da data de 
assinatura deste termo. - Data de assinatura: 08/10/2018 – Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do 
Município, com fulcro nos artigos 79, inciso II, c/c art. 78, inciso XII, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93 – Processo 
Licitatório 42/2012 – Pregão 22/2012 – Registro de Preço 19/2012. 

445/2018: 2º aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 159/2016 - Município: Município de Conselheiro 
Lafaiete - CONTRATADO: Hospedagem das Virtudes Ltda. – ME. – Objeto: O presente termo aditivo tem por 
objeto a renovação do contrato de prestação de serviços, bem com a prorrogação de prazo de vigência por mais 12 
meses e saldo contratual, cuja finalidade é a prestação de serviços de hospedagem para pacientes, acompanhantes e 
motoristas da Secretaria Municipal de Saúde em estadias temporárias na cidade de Belo Horizonte. - Data de 
assinatura: 07/11/2018 – 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 100/2015 – Pregão 068/2015 – Registro de Preço 044/2015. 

446/2018: Acordo de cooperação técnica nº 12/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
COOPERADO: Estado de Minas Gerais através da Polícia Civil. – Objeto: O presente Acordo de Cooperação tem 
por objeto o estabelecimento parceria, entre os partícipes, visando aperfeiçoar a prestação dos serviços de Polícia 
Judiciária, que culminará na manutenção da ordem e da defesa social no Município de Conselheiro Lafaiete-MG, 
conforme Plano de Trabalho anexo a este instrumento - Data de assinatura: 01/05/2018 – Amparo Legal: Resolução 
nº 7.894/16. 

 


