
 

465/2018: CANCELAMENTO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO Nº. 281/2018- Município de Conselheiro 

Lafaiete – Extrato Contrato de Fornecimento nº. 091/2018 – Município: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Fornecedor: Karla Maria de Castro Vieira – ME. – Motivação: recusa do fornecedor em assinar o contrato. 

466/2018: Termo de Anulação do Contrato nº. 147/2018 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Clinica Cliciven Ltda. - Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços para 

realização de procedimento cirúrgico de Prolapso Anal em cumprimento de ordem judicial em favor da Sra. Luciene 

Francisca Calazans – Processo Judicial nº 0071932-20.2018.8.13.0183, conforme solicitação da Secretaria Municipal 

de Saúde, neste Município. – Motivação: anulação por vício de ilegalidade no Processo Licitatório 114/2018 – 

Dispensa: 004/2018 – Fundamentação: art. 53 da Lei nº. 9.784/99 e Súmula 473 do STF. 

467/2018: 1º aditivo contrato nº 103/2017 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: Banco 

Itaú Unibanco S.A. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato, com prorrogação do 

prazo de vigência e renovação do saldo contratual, bem como aplicação de reajuste de preços e inclusão de canal de 

recebimento na modalidade “guichê de caixa”, para prestação de serviços de arrecadação de Tributos, Impostos, 

Taxas, Dívida Ativa e Demais Receitas Públicas devidas à Municipalidade, por meio de DAM (documento de 

Arrecadação Municipal), de acordo com o padrão FEBRABAN. - Data de assinatura: 23/11/2018 – Amparo Legal: 

art. 25 “caput”, da Lei Complementar Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 - Processo Licitatório nº. 

037/2017, Inexigibilidade nº. 006/2017, Edital de Credenciamento nº. 002/2017. 

468/2018: 3º aditivo contrato nº 177/2015 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: 

Correio da Cidade Editora e Comunicação Ltda. – ME. – Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a 

renovação, com prorrogação do prazo e saldo, do contrato de prestação de serviços de publicação dos atos oficiais da 

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete em jornal de circulação local. - Data de assinatura: 03/12/2018 – 

Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, nos termos do art. 57, inciso II, Lei nº. 8.666/93, 

Lei nº. 8.666/93 da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 044/2015 – Pregão 030/2015 – Registro de Preço 

016/2015. 

469/2018: Contrato de Fornecimento nº 148/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 

CONTRATADO: Gomes & Garcia Informática Ltda. – Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de 

ME, MEI ou EPP para aquisição de microcomputadores do tipo All-In-One para equipar os Setores de Regulação, 

Controle e Avaliação, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conselheiro Lafaiete 

contemplado com a transferência de recursos mediante a Resolução SES/MG nº 5.978/2017. - Data de assinatura: 

03/12/2018 – 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. 54 seguintes, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007 

(Institui o Pregão) - Processo Licitatório 091/2018 - Pregão 042/2018. 

470/2018: Termo de Cessão de Uso 10/2018 – CEDENTE: Município de Conselheiro Lafaiete – CESSIONÁRIO: 

Brasil Educação S/A. – Objeto: É objeto deste termo a cessão gratuita do direito de uso da Escola Municipal Doriol 

Beato, parte integrante do imóvel pertencente ao Município de Conselheiro Lafaiete, situado na Rua Senador Milton 

Campos, 610, bairro Angélica, Conselheiro Lafaiete – Data de Assinatura: 30/11/2018 – Amparo legal: Lei Orgânica 

do Município.  

471/2018: Extrato Acordo Extrajudicial para indenização de reformas de bens imóveis locados - MUNICÍPIO DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE - Marcienio Rezende Pinto. - Objeto: Constitui objeto do presente termo o acordo entre 

as partes para efetuar-se o pagamento mediante indenização referente às despesas com reforma, em função de 

desocupação, do imóvel localizado na Rua Adolfo Siqueira, n°. 1011, Bairro Linhazinha, neste Município, locado 

pela Administração Municipal para funcionamento do CRAS Unidade IV. – Valor: R$ 13.751,83 – Prazo: 60 dias – 

Data de Assinatura: 29/11/2018 - Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município - Procedimento 

Licitatório 162/13 - Dispensa 025/13. 

472/2018: Termo de cooperação técnica 32/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - CONVENIADO: 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Objeto: 1.1. Constitui objeto deste Termo de Convênio a delegação, 

pelo Município, ao DETRAN/MG, das atividades de remoção e guarda de veículo automotor apreendido em razão de 

qualquer infração de trânsito de competência municipal e a realização dos leilões de veículos apreendidos, visando à 

implementação das atribuições contidas na Lei nº 9.503, de 23/09/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 

e normas complementares, segundo diretrizes emanadas pelo CONTRAN e pelo DETRAN/MG. 1.2. O presente 

Convênio tem como base legal o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), os Decretos Estaduais nº 43.824/04, 



nº 44.806/08, nº 47.072/16, a Resolução nº 623/2016 do CONTRAN, as Portarias nº 1159/13, nº 1130/16, todas 

expedidas pelo DETRAN/MG. - Data de assinatura: 30/10/2018 – Amparo Legal: Lei nº 9.503/1997 e Lei nº 8.66/93. 

473/2018: Contrato de Fornecimento nº 149/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 

CONTRATADO: Cleisson VR da Cunha Hortfruti. – Objeto: O presente contrato tem por objeto o registro de preço 

para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviço parcelado de lanches, 

marmitex e refeições para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, conforme Ata de 

Registro de Preços nº. 98/2018 - Data de assinatura: 05/12/2018 – 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 077/2018 – Pregão 034/2018 – Registro de Preço 22/2018. 

474/2018: Ata de Registro de Preço nº 98/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - FORNECEDOR: 

Cleisson VR da Cunha Hortfruti. – Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preço para futuras e eventuais 

contratações de empresa especializada na prestação de serviço parcelado de lanches, marmitex e refeições para 

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete. - Data de assinatura: 05/12/2018 – 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 077/2018 – 

Pregão 034/2018 – Registro de Preço 022/2018. 

475/2018: Contrato de Credenciamento nº 150/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 

CONTRATADO: Diag Cito - Citologia Diagnostica Ltda - ME – Objeto: 1.1. O presente contrato tem por objeto o 

Credenciamento de Estabelecimentos Prestadores de Serviços de Exames Diagnósticos por Anatomia Patológica e 

Citopatológica, conforme Tabela Sigtap para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS, para 

prestação de serviços nas especialidades relacionadas nas tabelas descriminadas na cláusula segunda deste termo, 

visando a garantia de atenção integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS. 1.2. O 

CREDENCIADO prestará serviço ao Município de CONSELHEIRO LAFAIETE, mediante encaminhamento por 

meio de requisição ou formulário próprio, oriundo da rede pública municipal de saúde de Conselheiro Lafaiete, 

devidamente autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, utilizando-se como tabela de referência aprovada pelo 

Conselho Municipal de Saúde. - Data de assinatura: 05/12/2018 – Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.080/90, e com 

base no art. 25, caput c/c art. 54 e seguintes ambos da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações - Edital de 

Credenciamento n° 002/2018, Inexigibilidade nº 010/2018, Processo nº 102/2018. 

 

476/2018: EXTRATO DE COMPRA DIRETA - O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, para 

cumprimento dos princípios da transparência e publicidade, em atendimento à Lei Federal 8.666/93, em especial o 

art. 16, como condição para eficácia dos atos, conforme determinado pelo art. 26 da Lei de Licitações, bem como 

atendimento ao art. 16, parágrafo quarto da LC 101/2000, torna público que fez aquisição por compra direta (art. 24, 

inciso II da lei 8.666/93) para contratação de serviço de hospedagem na cidade de São Paulo/SP, para participação no 

15º Congresso Internacional de Shoppings Centers, evento que aconteceu no Exposhopping Abrasce, nos dias 13 a 16 

de agosto de 2018 no São Paulo Expo, tendo em vista que a participação na exposição teve o objetivo de atrair 

investimentos para o Município, gerando emprego e renda para a população, maior arrecadação tributária e 

aquecimento da economia local. 

477/2018: EXTRATO DE COMPRA DIRETA - O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, para 

cumprimento dos princípios da transparência e publicidade, em atendimento à Lei Federal 8.666/93, em especial o 

art. 16, como condição para eficácia dos atos, conforme determinado pelo art. 26 da Lei de Licitações, bem como 

atendimento ao art. 16, parágrafo quarto da LC 101/2000, torna público que fez aquisição por compra direta (art. 24, 

inciso II da lei 8.666/93) para contratação de serviços gráficos para confecção de revistas, banners e folders para 

participação no 15º Congresso Internacional de Shoppings Centers, tendo em vista que a participação na exposição 

teve o objetivo de atrair investimentos para o Município, gerando emprego e renda para a população, maior 

arrecadação tributária e aquecimento da economia local. Dessa forma, a participação envolve a necessidade de 

confecção de material gráfico institucional para realizar a divulgação do Município. 

 

478/2018: EXTRATO DE COMPRA DIRETA - O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, para 

cumprimento dos princípios da transparência e publicidade, em atendimento à Lei Federal 8.666/93, em especial o 

art. 16, como condição para eficácia dos atos, conforme determinado pelo art. 26 da Lei de Licitações, bem como 

atendimento ao art. 16, parágrafo quarto da LC 101/2000, torna público que fez aquisição por compra direta (art. 24, 

inciso II da lei 8.666/93) para aquisição de telhas, peças de madeira, prego para telha para reforma do telhado e tinta 

para piso do Instituto São Dimas e telhas para reforma do telhado da Policlínica Municipal (RIMS 430, 453, 



433/2018), os itens não se encontram licitados no Município e que a aquisição é única e exclusiva, não sendo 

caracterizada como necessidade rotineira ou cotidiana da Administração que exija ter sempre o material à disposição 

ou preços registrados. Ademais, o preço é irrisório, caracterizando a possibilidade de utilizar-se de modalidade 

simplificada de compra. 

479/2018: EXTRATO DE COMPRA DIRETA - O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, para 

cumprimento dos princípios da transparência e publicidade, em atendimento à Lei Federal 8.666/93, em especial o 

art. 16, como condição para eficácia dos atos, conforme determinado pelo art. 26 da Lei de Licitações, bem como 

atendimento ao art. 16, parágrafo quarto da LC 101/2000, torna público que fez aquisição por compra direta (art. 24, 

inciso II da lei 8.666/93) para aquisição de itens de construção para reforma dos banheiros e pintura do Instituto São 

Dimas, conforme RIMS 438 e 428/2018), os itens não se encontram licitados no Município. Juntou, inclusive, 

relatório de saldo do processo de ferramental vigente no Município, o qual não possui saldo remanescente para 

aquisição. Ademais, o valor enquadra-se dentro dos previstos no Decreto 6412/2018, caracterizando a possibilidade 

de utilizar-se de modalidade simplificada de compra. 

 

 

 

 

 

 

 


