
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 

 
Conselheiro Lafaiete, 04 de Julho 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.  
 

267/2018 – Acordo de Cooperação Técnica nº 11/2018 - Concedente: Município Conselheiro Lafaiete. – 
Concessionário: Mário Antônio Tavares - ME. – Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a 
cooperação técnica visando realizar a instalação de coletores de lixo em locais, vias e quantidades 
previamente definidas pela Administração Municipal, constantes no anexo I do edital, nos termos da Lei 
Municipal nº. 4.695/05. – Vigência: 04 (quatro) anos - Data de Assinatura: 03/07/2018 - Amparo Legal: 
amparados no art. 3º da lei 13.019/2014 e art. 116 da lei nº. 8.666/93. 

268-2018 - 1º termo aditivo 058/2017 -  Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - Contratado: 
Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais.– Objeto: O presente termo aditivo tem por 
objeto do presente termo aditivo visa acréscimo de 25% do contrato que tem por objeto a prestação de 
serviços de publicações de 700 centímetros/coluna no Diário Oficial “MINAS GERAIS” de atos de 
expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e 
inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei. - Data de assinatura: 
22/05/2018 - Amparo Legal: art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 8666/93 - Processo Licitatório nº 
046/2017 – Inexigibilidade 07/2017. 

269-2018 – Extrato do Termo de Indenização - Município De Conselheiro Lafaiete – Edir Felicidade 
Barros  - Objeto: Constitui objeto do presente termo o acordo para pagamento mediante indenização de 
03 (três) meses faltantes de aluguel do imóvel de propriedade do Sr. Edir Felicidade Barros, localizado na 
Rua Joaquim Amaral, nº.189, Bairro São João, nesta cidade, no valor acordado em contrato de locação 
que passa a fazer parte integrante do presente termo. – Valor: R$ 1.140,00 – Prazo: 60 dias – Data de 
Assinatura: 04/07/2018 - Amparo Legal: nos termos da Lei nº 5.153/2009. 

270/2018 – Contrato de Fornecimento 085/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
Contratado: Supermercado Vidigal Ltda.– Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 
gêneros alimentícios, carnes e derivados, legumes e descartáveis, para atender os eventos realizados pela 
Secretaria Municipal de Cultura. Data de assinatura: 04/07/2018 - 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 seu art. 54 seguintes, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui o Pregão), Processo 
Licitatório 054/2018 Pregão 021/2018. 

271/2018 – Contrato de Fornecimento 086/2018 - Município: Município de Conselheiro Lafaiete - 
Contratado: Cleisson V.R da Cunha Hortifruti-ME.– Objeto: O presente contrato tem por objeto a 
aquisição de gêneros alimentícios, carnes e derivados, legumes e descartáveis, para atender os eventos 
realizados pela Secretaria Municipal de Cultura. Data de assinatura: 04/07/2018 - 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 seu art. 54 seguintes, bem como o Decreto Municipal nº. 261/2007 (Institui 
o Pregão), Processo Licitatório 054/2018 Pregão 021/2018. 



272/2018 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 70/2016 - Contratante: Município de Conselheiro Lafaiete - 
Contratado: Mercury Assessoria e Sistemas Ltda. – EPP - Objeto: O presente termo tem por objeto a 
renovação da contratação de empresa especializada em finanças e contabilidade para apoio à Secretaria 
Municipal de Fazenda, neste Município, com prorrogação do prazo por 12 meses e recomposição do saldo 
contratado e aplicação de reajuste legal do preço. - PRAZO: 12 meses – Data Assinatura: 04/07/2018 - 
Amparo legal: no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 030/2016 - Pregão 
024/2016. 

 


