
Solicitação/faz 
Assunto: Solicitação de Publicação em Diário Oficial 

 
Conselheiro Lafaiete, 11 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.  
 

273/2018: 2º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 127/2016 - Contratante: Município de 
Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: Tecnologia Global Ltda - Objeto: O presente termo aditivo tem 
por objeto a ampliação do quantitativo no percentual de 3,99067% do contrato de prestação dos serviços 
de disponibilização de software/ sistema modular integrado de controle e gestão pública, para a inclusão 
do módulo “Planejamento Urbano” para atender as demandas da Secretaria Municipal de Planejamento, 
neste Município. – Valor- 5.542,84 - PRAZO: 2 meses – Data Assinatura: 10/07/2018 - 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 o art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º, Lei nº. 8666/93 - Processo Licitatório 
029/2016 – Pregão 023/2016. 

274/2018: 4º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 105/2015 - Contratante: Município de 
Conselheiro Lafaiete - CONTRATADO: Expresso Translider Ltda - Objeto: O presente termo aditivo tem 
por objeto prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de locação de ônibus 
para atender as demandas das diversas secretarias, neste Município. – PRAZO: 12 meses – Data 
Assinatura: 10/07/2018 - Amparo legal: inciso II do artigo 90 da Lei Orgânica do Município e nos termos 
do art. 65 c/c art. 57, § 1º, Lei nº. 8.666/93 - Processo Licitatório 164/2013 – Pregão 109/2013 – Registro 
de Preço 078/2013. 

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 fará 

por compra direta (art. 24, inciso II da lei 8.666/93)  aquisição de meia elástica para cumprimento de 

decisão judicial em favor da paciente Simone Alves da Silva. 

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 fará 

por compra direta (art. 24, inciso II da lei 8.666/93)  aquisição de prestação de serviço para reparo no 

equipamento que produz o leite de soja através do programa leite de soja que se encontra parado por falta 

de reparo na máquina. 

 



 


