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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 
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LICITAÇÃO 

  

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 
 
Na publicação do Diário Oficial do Município de Lamim, Ano II, 
Edição número 109 de 21 de março de 2022: 
 
ONDE SE LÊ 
 
O MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, por meio de seu setor de 
licitações, torna público a todos os interessados, a PRIMEIRA 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para a execução das obras e serviços de 
engenharia para reforma e revitalização da Praça Divino Espírito 
Santo. A retificação se refere a alterações na data do certame para 

dia 07 de abril de 2022. Informações completas e o Termo de 
Retificação poderão ser solicitadas pelo e-mail: 
licitacao@lamim.mg.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal. 
Lamim, 18 de março de 2022. Bruna de Assis Reis. Presidente da 
Comissão de Licitações. 
 
LEIA-SE 
 
O MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, por meio de seu setor de 
licitações, torna público a todos os interessados, a PRIMEIRA 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL da Tomada de Preços nº 01/2022, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução 
das obras e serviços de engenharia para reforma e revitalização da 

Praça Divino Espírito Santo. A retificação se refere a alterações na 
data do certame para dia 07 de abril de 2022. Informações completas 
e o Termo de Retificação poderão ser solicitadas pelo e-mail: 
licitacao@lamim.mg.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal. 
Lamim, 18 de março de 2022. Bruna de Assis Reis. Presidente da 
Comissão de Licitações. 


		2022-03-22T08:04:14-0300
	JOAO ODEOM DE ARRUDA:89090250697




