
 Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 

 
Conselheiro Lafaiete,  16 de Maio de 2018. 

 
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. 
 
Atenciosamente, 
 
Procuradoria Municipal.  
 

217/2018 – Termo de cooperação 10/2018 – Município: Conselheiro Lafaiete - CONSIGNATÁRIO: 
Banco Santander (Brasil) S/A. - Objeto O presente instrumento tem por finalidade a cooperação mútua 
entre os partícipes visando realização de Consignação Facultativa em Folha de Pagamento de parcelas 
referentes a empréstimos e financiamentos e cartões de créditos concedidos aos servidores da 
Administração Municipal pelo Consignatário. - Data de assinatura: 09/05/2018 - Amparo legal:  inciso II 
do artigo 90 da Lei Orgânica do Município e amparados no art.116 da Lei Federal 8.666/93, bem como na 
Lei Municipal nº. 5.266/2011, alterada pela Lei nº. 5.874/2017- Processo Licitatório 083/2017 – Pregão 
047/2017. 

218/2018 – 1º Termo aditivo a ata de registro de preços 25/2018 – Município: Conselheiro Lafaiete - 
FORNECEDOR: JVL Maia Produtos de Limpeza – EPP. – Objeto: O presente termo aditivo tem por 
objeto a alteração da marca do item 078 – Sabão Pastoso, adjudicado no pregão que tem por objeto a 
aquisição parcelada de material de limpeza e higiene pessoal para atender as demandas e necessidades das 
secretarias municipais, neste município. - Data de assinatura: 09/05/2018 - Amparo legal:  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. 65, inciso I, alínea “a” c/c art. 58, I,  bem como o Decreto Municipal nº. 
261/2007, Decreto Municipal nº. 366/2008, Lei Complementar nº 123/2006 - Processo Licitatório 
059/2017 – Pregão 035/2017 - Registro de Preço 027/2017.   

219/2018 – Ata de Registro de preços 068/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete - FORNECEDOR. 
Biohosp produtos hospitalares Ltda. – Objeto: A presente Ata tem por objeto a aquisição de cosmético, 
suplementos alimentares, produtos para saúde e manipulados, visando atender as ordens judiciais e 
extraordinárias da Secretaria Municipal de Saúde. Ressalta-se que esses produtos não constam na tabela 
Cmed e portanto não podem ser adquiridos através de Pregão Carona 01/2017 Processo Licitatório 
67/2017.  - Data de assinatura: 16/05/2018 - Amparo legal:  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 - Processo Licitatório 022/2018 – Pregão 009/2018 - Registro de Preço 007/2018. 

220/2018 -  Contrato de Credenciamento 067/2018 - Município: Conselheiro Lafaiete - 
CREDENCIADO: Banco Mercantil do Brasil S.A.– Objeto: Constitui objeto deste contrato o 
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: 16/05/2018 - Amparo legal:  art. 
25 “caput”, da Lei Complementar Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, tendo em vista o 
Processo Licitatório nº. 037/2017, Inexigibilidade nº. 006/2017, Edital de Credenciamento nº. 002/2017. 


