
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 07 de novembro de 2018 

 

440/2018: 1º Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 90/2017 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Banco Bradesco 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, 
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: 17/10/2018 – 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 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. 

441/2018: Contrato de prestação de serviços nº 143/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: Clotilde Kênia das Dores  – Objeto: Constitui objeto do presente o credenciamento de oficineiros 
sociais para prestação de serviços sociais no âmbito da Gerência de Desenvolvimento e Ação Social em Oficinas 
Socioeducativas e de Conveniência Social para realização de especialidades diversas em atendimento as famílias de 
baixa renda, contempladas pelos programas, mediante cadastramento único – CADÚNICO, conforme solicitação da 
Secretaria de Assistência Social. - Data de assinatura: 31/10/2018 – Amparo Legal: art. 25, caput da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações – Edital de Credenciamento n°. 001/2018 - Processo Licitatório 038/2018 – Inexigibilidade 
006/2018.  

442/2018: 1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 95/2017 - Município: 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 de prazo de vigência por mais 12 meses e saldo contratual, cujo objeto é a prestação de 
serviço de transporte escolar para atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação, neste Município. - Data de assinatura: 06/11/2018 – 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 032/2017 – 
Pregão 019/2017 – Processo 032/2017. 

443/2018: Contrato de prestação de serviços nº 142/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
CONTRATADO: MMF Projetos de Engenharia e Arquitetura Ltda-EPP. – Objeto: O presente contrato tem por 
objeto a contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia e Consultoria Ambiental e/ou Civil para 
elaboração de Estudos Ambientais formalizados em projeto técnico para recuperação da encosta (voçoroca) 
localizada na Rua Barão de Suassuí, fundos dos nº 612 a 666, Bairro Santa Efigênia, para cumprimento da Ação Civil 
Pública dos autos nº 0183.03.061.182-0. - Data de assinatura: 29/10/2018 – Amparo Legal: inciso II do artigo 90 da 
Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo 22, § 2º, c/c com artigo 54 e seguintes, ambos da Lei 8.666/93 – 
Processo Licitatório 083/2018 – Tomada de Preços 004/2018. 


