
 

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, 06 de Maio de 2020. 

158/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 143/2019 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: LM Construções e Pavimentações – EIRELI. - Objeto: O presente 

Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços 

que tem por objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Pavimentação 

Asfáltica Sobre Calçamento: Aplicação de Pintura de Ligação, Pavimentação Asfáltica com CBUQ, 

Pintura Horizontal Retrorrefletiva em Ruas e Avenida do Município de Conselheiro Lafaiete/MG, 

conforme CONTRATO DE REPASSE Nº. 1052437- 52/2018/MCIDADES/CAIXA / SICONV Nº 

866039/2018 e respectivo Termo Aditivo, neste Município, de acordo com solicitação da Secretaria 

Municipal de Obras. - Data de Assinatura: 29/04/2020  – Prazo: 180 dias – Amparo Legal no art. 65 c/c 

art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 014/2019, Concorrência Pública nº 002/2019. 

159/2020 – 5° Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento nº 004/2019 – Contratante: Município de 

Conselheiro Lafaiete – Contratado: Cleisson V. R. da Cunha Hortifruti - ME.- Objeto: O presente termo 

aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento nº 04/2019 cujo 

objeto é a aquisição de gêneros alimentícios com entrega parcelada para atender as demandas das escolas 

e creches da rede municipal de ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, neste 

Município. - Data de Assinatura: 29/04/2020  – Prazo: 12 meses  – Amparo Legal no inciso II do artigo 

90 da Lei Orgânica do Município, nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, ambos da Lei nº. 8.666/93 - 

Processo Licitatório 033/2017 – Pregão 020/2017 - Registro de Preço 016/2017. 

160/2020 – 26° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2016 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Construtora Rezende Nunes Ltda. – Objeto:- O presente 

termo aditivo tem por objeto a ampliação do quantitativo no percentual de 1,11% para prestação de 

serviços de pequenos reparos em escolas, creches, PSFs, praças, jardins e demais prédios municipais, 

neste Município. -  Data de Assinatura: 30/04/2020  – Valor: R$ 93.888,00 - Amparo Legal no 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. 

161/2020 – 4° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 077/2019 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Taipa Arquitetura e Patrimônio Cultural Eireli. – Objeto: O 

presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato que tem por objeto 

a contratação de empresa de arquitetura e/ou engenharia consultiva para elaboração de projetos básicos e 

executivos de arquitetura e complementares visando à restauração da Casa de Cultura Gabriela 

Mendonça, no Município de Conselheiro Lafaiete.  - Data de Assinatura: 30/04/2020  – Prazo: 120 dias  – 

Amparo Legal nos termos do art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 111/2018 – 

Tomada de Preço 007/2018. 

 

 

 

 

 

 



162/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços  nº  154/2019 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Gráfica Iguaçu Ltda. - Objeto: O presente Termo 

Aditivo tem por objeto a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro nos itens 01 - Impressão de 

Documentos, com dados variáveis nas cores P&B (01) via, formato A4 75g/m² 216mmx297mm auto 

envelopado com microsserrilha e cola lateral e 02 - Impressão de Documentos, com dados variáveis, em 

cores (fotos), formato A4 75g/m² 216mmx297mm auto envelopado com microsserrilha e cola lateral – 

Processo Licitatório 087/2019 – Pregão  039/2019 – Registro de Preço 030/2019, cujo objeto é o Registro 

de preços para futura e eventual contratação de serviços de impressão, confecção, envelopamento de 

documentos de arrecadação e notificações de tributos e lançamentos municipais com a finalidade de 

atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Conselheiro Lafaiete, 

conforme especificações relacionadas no item 18 deste edital, conforme Ata de Registro de Preços nº. 

96/2019.  - Data de Assinatura: 30/04/2020  –  Valor Reequilibrado Item 01: R$ 0,12- Item 02: R$ 0,20 - 

Amparo Legal no artigo 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93 - Processo Licitatório 087/2019 – Pregão  

039/2019 – Registro de Preço 030/2019. 

163/2020 – 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços  nº 057/2019 – Contratante: 

Município de Conselheiro Lafaiete – Contratado: COOPERSIND - Cooperativa de Transportes de 

Cargas, Passageiros, Escolar e Turismo de Minas Gerais. - Objeto: O presente termo aditivo tem por 

objeto a renovação do contrato de prestação de serviços, bem com a prorrogação do prazo de vigência por 

mais 12 meses e saldo contratual, cujo objeto é o registro de preço para eventual e futura contratação de 

pessoas físicas e/ou jurídicas especializadas na prestação de serviços de transporte escolar para atender 

alunos da Rede Pública de Ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Conselheiro Lafaiete/MG. - Data de Assinatura: 30/04/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 

260.700,00 - Amparo Legal no 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 127/2018 - Pregão 056/2018 – Registro de Preço 

039/2018.  

164/2020 – Ata de Registro de Preços nº 24/2020 – Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete – 

Contratado: Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda. - Objeto: A presente Ata tem por objeto o 

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais médico hospitalares para atender à 

demanda de pacientes atendidos nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, 

conforme especificações relacionadas no item 18 do edital. - Data de Assinatura: 05/05/2020  – Prazo: 12 

meses – Valor: R$357.505,00 - Amparo Legal no 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 - Processo Licitatório 112/2018 – Pregão 047/2018 - Registro 

de Preço 030/2018 .  

165/2020 – 2° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços  nº 66/2018 – Contratante: Município 

de Conselheiro Lafaiete – Contratado: Irmãos Aleixo Empreendimentos Ltda-ME. - Objeto: O presente 

termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato com prorrogação do prazo de vigência em 12 meses 

do contrato de prestação de serviços que tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais 

contratações de empresas especializadas na prestação de serviços de consertos, montagens, desmontagens 

e troca de anel dos pneus dos veículos pesados e semi-pesados da frota municipal de Conselheiro 

Lafaiete. - Data de Assinatura: 06/05/2020  – Prazo: 12 meses – Valor: R$ 101.700,00 - Amparo Legal no 

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 artigo 57, inciso II - Processo Licitatório 021/2018 – Pregão 008/2018 – 

Registro de Preço 006/2018. 

 

 

 


