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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. 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

LICITAÇÃO 

  

MUNICÍPIO DE LAMIM-MG, Extrato do Segundo Termo Aditivo 
ao contrato nº 13/2021, Processo nº 38/2021, Carta Convite nº 
04/2021. Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para 
prestação de serviços de assessoria jurídica para o Município de 
Lamim/MG. Extrato do Aditivo: “1.1. ESTABELECER o 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, de acordo com a 
solicitação da empresa, a qual passa a fazer parte do presente ajuste. 
Em virtude de tal pacto, fica estabelecido o aumento da parcela 
mensal a ser paga à Contratada em 10,38% (dez vírgula trinta e oito 
por cento), passando a mesma a vigorar no importe de R$ 7.174,00 
(sete mil cento e setenta e quatro reais). Data da assinatura: 
15/03/2022. Contratada: SILVEIRA & OLIVEIRA SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS. Contratante: Município de Lamim-MG. João 

Odeom de Arruda. Prefeito Municipal. 
 
 
MUNICÍPIO DE LAMIM-MG, Extrato do Segundo Termo Aditivo 
ao contrato nº 03/2021, Processo nº 03/2021, Carta Convite nº 
01/2021. Objeto: “contratação de pessoa física ou jurídica para a 
prestação de serviços técnicos profissionais na área de contabilidade 
junto ao Município de Lamim/MG. Extrato: “1.1. ESTABELECER 
o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, de acordo com a 
solicitação do contratado, a qual passa a fazer parte do presente 
ajuste. Em virtude de tal pacto, fica estabelecido o aumento da 
parcela mensal a ser paga ao Contratado em 10,38% (dez vírgula 
trinta e oito por cento), passando a mesma a vigorar no importe de 

R$ 7.009,09 (sete mil nove reais e nove centavos).” Data da 
assinatura: 15.03.2022. Contratado: Sr. Fábio Cássio Pereira Alves. 
Contratante: Município de Lamim-MG. João Odeom de Arruda. 
Prefeito Municipal. 
 
 
MUNICÍPIO DE LAMIM-MG, Extrato do Segundo Termo Aditivo 
ao contrato nº 05/2021, Processo nº 02/2021, Pregão Presencial nº 
01/2021. Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação 
de serviços técnicos especializados em assessoria e suporte técnico 
contábil, incluindo a cessão de uso e instalação sistema 

informatizado com plataforma web e servidor de armazenamento de 
dos em nuvem e outros. Extrato: “ESTABELECER o reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, de acordo com a solicitação da 
contratada, a qual passa a fazer parte do presente ajuste. Em virtude 
de tal pacto, fica estabelecido o aumento da parcela mensal a ser paga 
ao Contratado em 10,38% (dez vírgula trinta e oito por cento), 
passando a mesma a vigorar no importe de R$ 9.161,49 (nove mil 
cento e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos).”. Data da 

assinatura: 15.03.2022. Contratada: Empresa Planejar Consultores 
Associados LTDA. Contratante: Município de Lamim-MG. João 
Odeom de Arruda. Prefeito Municipal. 
 
 
MUNICÍPIO DE LAMIM-MG, Extrato do primeiro termo de 
reajustamento de preços registrados na ata de registro de preços nº 
24/2021, processo licitatório nº 52/2021, pregão presencial nº 
24/2021. Objeto: Contratação de empresa habilitada para aquisição 
de materiais médico hospitalares, em atendimento às demandas do 
Setor de Saúde. Extrato: “Ficam reajustados os preços registrados 
para o fornecimento de material médico hospitalar para suprir as 
necessidades do setor de saúde, conforme tabela exposta abaixo.”. 

Data da assinatura: 15.03.2022. Contratada: Empresa Med Mais 
Material Médico Hospitalar LTDA. Contratante: Município de 
Lamim-MG. João Odeom de Arruda. Prefeito Municipal. 
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