009/2019: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 129/2018 Município: Município de Conselheiro
Lafaiete - CONTRATADO: Bartholomeu Comércio de Gás LTDA - ME. – Objeto: O presente termo aditivo tem por
objeto a ampliação de quantitativo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos itens 01 e 02, cujo objeto é 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: 28/12/2018 – Amparo Legal: art.
65, inciso I, alínea ‘b’ c/c § 1º, ambos da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 058/2017 – Pregão 034/2017 Registro de Preço 026/2017.
010/2019: Termo de cooperação 001/2019 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - CONSIGNATÁRIO:
Drogaria Drogajovem Rezende Ltda. - ME. – 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. Parágrafo
Único – Os servidores do Município de Conselheiro Lafaiete, para efeito deste Termo, compreendem todos aqueles
que mantêm vínculo de remuneração com o Poder Executivo Municipal, seja vencimento, subsídio, pensão,
proventos, que pertençam ao quadro efetivo de servidores, em atividade ou não. - Data de assinatura: 03/01/2019 –
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.
011/2019: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 102/2017 Município: Município de Conselheiro
Lafaiete - CONTRATADO: Banco Caixa Econômica Federal. – 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, para credenciamento de instituições financeiras, cooperativas de crédito e agentes
arrecadadores autorizados pelo Banco Central, 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: 03/01/2019 – 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 e artigo 57 e
§ 8º c/c artigo 65, II, "d", Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório nº. 037/2017, Inexigibilidade nº. 006/2017, Edital de
Credenciamento nº. 002/2017.
012/2019: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 109/2017 - Município: Município de
Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: Terrasa Engenharia Ltda. - ME. – Objeto: O presente termo aditivo tem por
objeto a reprogramação do prazo contratual para execução de serviços de pavimentação asfáltica sobre calçamento
poliédricos e sinalização viária, conforme Contrato de Repasse nº. 1012046-79/2013, neste Município. - Data de
assinatura: 07/01/2019 – Amparo Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 032/2016 –
Tomada de Preços 001/2016.
013/2019: 2º Termo Aditivo ao Termo Associativo nº 02/2017 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete CONVENIADO: Associação dos Municípios do Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas. – Objeto: O presente
aditivo tem por finalidade a renovação, com prorrogação do prazo de vigência, para apoio mútuo entre as instituições
acima qualificadas para a promoção e incentivo ao turismo objetivando o custeio e manutenção do Circuito Villas e
Fazendas de Minas. - Data de assinatura: 07/01/2019 – Amparo Legal: art. 3º da Lei nº. 13.019/2014, bem como na
Lei Municipal nº. 5.564/2013.
014/2019: Contrato de Fornecimento nº 001/2019 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete CONTRATADO: Evolution Equipamentos de Proteção Individual Eireli - ME. – Objeto: O presente contrato tem por
objeto a contratação de ME, MEI ou EPP para aquisição de calçado ocupacional e bloqueador solar para profissionais
lotados no Departamento de Vigilância em Saúde/ Controle de Endemias, atuantes no município de Conselheiro
Lafaiete/MG. - Data de assinatura: 09/01/2019 – 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 082/2018 Pregão 037/2018.
015/2019: 16º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 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 0,69% para prestação de serviços de pequenos reparos em escolas,
creches, PSFs, praças, jardins e demais prédios municipais, neste Município. - Data de assinatura: 09/01/2019 –
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.
016/2019: 8º Aditivo ao contrato de locação nº 20/2011 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete CONTRATADO: Vânia Maria Jadir Ferreira. – Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade a renovação do
contrato de imóvel situado na Rua José Coelho, nº 33, Bairro Cachoeira para funcionamento do Pré-Escolar
Municipal “Bosque Encantado”. - Data de assinatura: 09/01/2019 – Amparo Legal: 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 - Processo
Licitatório 08/2011 Dispensa 01/2011.

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 peças para trator de esteira 7D da linha New Holland para utilização nos serviços da
Secretaria Municipal de Obras, tendo em vista a necessidade iminente da manutenção do veículo e o valor da compra
cabível na modalidade, caracterizando a possibilidade da compra direta.
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 peças para carregadeira 12C da linha New Holland para utilização nos serviços da
Secretaria Municipal de Obras, tendo em vista a necessidade iminente da manutenção do veículo e o valor da compra
cabível na modalidade, caracterizando a possibilidade da compra direta.
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 recarga de diversos extintores de incêndio de imóveis históricos tombados pelo
Município – Solar Barão do Suaçuí, Museu Perdigão e Teatro Municipal, tendo em vista que a Secretaria Municipal
de Cultura justificou a necessidade da contratação em face da constatação de que todos os extintores de incêndio
estavam com os prazos de validade vencidos, o que poderia ocasionar interdição dos prédios pelo Corpo Bombeiros,
ademais, trata-se de serviço específico e exclusivo com aquisição única, isto é, não se trata de compra rotineira da
Administração, podendo ser dispensada a licitação em razão do valor, bem como pelo fato da Lei nº. 8.666/93
autorizar a contratação direta para atender as demandas do Município cujo valor seja compatível com o previsto para
a modalidade, valores módicos e irrisórios, sendo dispensada também a realização do contrato.
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) contratação de serviços de personalização na viatura modelo gol placa HLF-5200 e recorte e instalação de
30 metros quadrados de recorte vinílicos de alta resistência a ser instalados em placas de regulamentação advertência
e informativas, conforme regulamentação CTB, tendo em vista que O serviço é único e exclusivo, não sendo
caracterizado como necessidade rotineira ou cotidiana da Administração que exigisse ter sempre o serviço à
disposição e preços registrados. Ademais, o preço é irrisório, caracterizando a possibilidade de utilizar-se de
modalidade simplificada de compra.
.

