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ATOS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, torna público para conhecimento
de todos, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, o
CREDENCIAMENTO de prestadores de serviços na área médica,
consistentes na realização de 15 (quinze) consultas médicas diárias,
durante 04 (quatro) dias por semana, totalizando em 240 (duzentos e
quarenta) consultas, por mês. O prazo para credenciamento estará
aberto até dia 06/08/2021. O Edital completo poderá ser solicitado
na Prefeitura de Lamim, na Pça. Divino Espírito Santo, 06, Centro.
Maiores informações pelo telefone (31) 3754-1130, a partir das
10h00hs. E-mail: licitação@lamim.mg.gov.br. Lamim, 21 de julho
de 2021. Bruna de Assis Reis. Presidente da Comissão de Licitações.

O MUNICÍPIO DE LAMIM/MG torna público na forma da Lei
Federal nº 10.520/02, que às 08h30min (oito horas e trinta minutos),
do dia 03/08/2021, promoverá abertura de Licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 29/2021, objetivando o Registro de Preços para
contratação de empresa habilitada para a aquisição de materiais e
EPI’s em auxílio ao combate contra o COVID-19. O Edital completo
poderá ser solicitado na Prefeitura de Lamim, na Pça. Divino Espírito
Santo, 06, Centro. Maiores informações pelo telefone (31) 37541130, a partir das 10h00hs. E-mail: licitacao@lamim.mg.gov.br.
Lamim, 21 de julho de 2021. Bruna de Assis Reis. Pregoeira
Municipal.
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Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Lei Municipal 03/2021 e regulamentada pelo Decreto Municipal 11/2021. A assinatura
digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Lamim impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os
dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL
DE LAMIM – MG.

