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EXTRATO (S) DE CONTRATO (S)

A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG, EM OBEDIÊNCIA AO COMANDO DO
ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI NACIONAL Nº 8.666, DE 1993, TORNA PÚBLICO
AOS INTERESSADOS A CELEBRAÇÃO DO (S) SEGUINTE (S) INSTRUMENTO (S):

CONTRATO 104/LICITAÇÃO/2019
OBJETO Locação de veículos automotores

CONTRATANTE Câmara Municipal de Sete Lagoas

CONTRATADA M&E – Aluguel de carros Ltda - EPP

PROCESSO LICITATÓRIO 28/2019

PREGÃO PRESENCIAL 23/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO 11 (onze) meses

VALOR R$ 170.170,00

DATA 17.01.2019

ASSINANTES
Cláudio Henrique Nacif Gonçalves, Presidente da Câ mara e
Maycon Roger Pereira, representante da contratada

AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIAS

O Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas – MG, no uso das atribuições
legais, e tendo em vista o que determina a Resolução nº 1.151, de 09 de outubro de
2017,

Resolve:

ATO Nº 27576/2019
Autorizar o pagamento de 01 (uma) diária ao vereador Cláudio Henrique Nacif
Gonçalves, em virtude da viagem a ser realizada na data de 06 de dezembro de
2019, com destino a cidade de Betim/MG para encontro com o Presidente da
Câmara de Betim, Sr. Kleber Eduardo de Sousa Rezende, para troca de experiências
na gestão municipal e fomentar parcerias entre ambos os poderes, enriquecendo o
processo legislativo e disseminando projetos de sucesso originários de ambas as
cidades, conforme documentação em anexo e de interesse do Legislativo Municipal.

ATO Nº 27577/2019
Autorizar o pagamento de 01 (uma) diária a servidora Elisangela Conceição de
Souza, em virtude da viagem a ser realizada na data de 06 de dezembro de 2019,
com destino a cidade de Betim/MG acompanhando o Presidente desta Casa
Legislativa para encontro com o Presidente da Câmara de Betim, Sr. Kleber Eduardo
de Sousa Rezende, para troca de experiências na gestão municipal e fomentar
parcerias entre ambos os poderes, enriquecendo o processo legislativo e
disseminando projetos de sucesso originários de ambas as cidades, conforme
documentação em anexo e de interesse do Legislativo Municipal.

ATO Nº 27578/2019
Autorizar o pagamento de 01 (uma) diária a servidora Raquel Tavares Gonçalves,
em virtude da viagem a ser realizada na data de 06 de dezembro de 2019, com
destino a cidade de Betim/MG acompanhando o Presidente desta Casa Legislativa
para encontro com o Presidente da Câmara de Betim, Sr. Kleber Eduardo de Sousa
Rezende, para troca de experiências na gestão municipal e fomentar parcerias entre
ambos os poderes, enriquecendo o processo legislativo e disseminando projetos de
sucesso originários de ambas as cidades, conforme documentação em anexo e de
interesse do Legislativo Municipal.

ATO Nº 27579/2019
Autorizar o pagamento de 01 (uma) diária ao servidor Daniel Sousa Faria, em
virtude da viagem a ser realizada na data de 06 de dezembro de 2019, com
destino a cidade de Betim/MG acompanhando o Presidente desta Casa Legislativa
para encontro com o Presidente da Câmara de Betim, Sr. Kleber Eduardo de Sousa
Rezende, para troca de experiências na gestão municipal e fomentar parcerias
entre ambos os poderes, enriquecendo o processo legislativo e disseminando
projetos de sucesso originários de ambas as cidades, conforme documentação em
anexo e de interesse do Legislativo Municipal.

ATO Nº 27599/2019
Autorizar o pagamento de 02 (duas) diárias ao vereador Cláudio Henrique Nacif
Gonçalves, em virtude da viagem a ser realizada na data de 12 de dezembro de
2019, com destino a cidade de Pouso Alegre/MG para encontro com o Presidente
da Câmara de Pouso Alegre, Sr. Oliveira Altair Amaral, para troca de experiências
na gestão municipal e fomentar parcerias entre ambos os poderes, enriquecendo
o processo legislativo e disseminando projetos de sucesso originários de ambas
as cidades, conforme documentação em anexo e de interesse do Legislativo
Municipal.

ATO Nº 27600/2019
Autorizar o pagamento de 02 (duas) diárias a servidora Raquel Tavares
Gonçalves, em virtude da viagem a ser realizada na data de 12 de dezembro de
2019, com destino a cidade de Pouso Alegre/MG acompanhando o Presidente
desta Casa Legislativa para encontro com o Presidente da Câmara de Pouso
Alegre, Sr. Oliveira Altair Amaral, para troca de experiências na gestão municipal e
fomentar parcerias entre ambos os poderes, enriquecendo o processo legislativo
e disseminando projetos de sucesso originários de ambas as cidades, conforme
documentação em anexo e de interesse do Legislativo Municipal.

ATO Nº 27601/2019
Autorizar o pagamento de 02 (duas) diárias ao servidor Daniel Sousa Faria, em
virtude da viagem a ser realizada na data de 12 de dezembro de 2019, com
destino a cidade de Pouso Alegre/MG acompanhando o Presidente desta Casa
Legislativa para encontro com o Presidente da Câmara de Pouso Alegre, Sr.
Oliveira Altair Amaral, para troca de experiências na gestão municipal e fomentar
parcerias entre ambos os poderes, enriquecendo o processo legislativo e
disseminando projetos de sucesso originários de ambas as cidades, conforme
documentação em anexo e de interesse do Legislativo Municipal.

Publique-se.


