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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 Termo de Cancelamento da 
Ata De Registro De Preços nº 15/2022, Processo Licitatório nº 
13/2022, Pregão Presencial nº 06/2022. Objeto: Contratação de 
empresa habilitada objetivando o fornecimento de combustíveis, em 
atendimento as demandas das secretarias municipais de Lamim/MG. 
Extrato: "Por força do presente Termo e, tendo em vista existência 
de razões de interesse público, as partes dão por cancelada a Ata de 
Registro de Preços nº 15/2022, nada mais tendo a reclamar uma da 
outra, a qualquer título ou a qualquer época, relativamente às 

obrigações assumidas no ajuste ora rescindido". Data da rescisão: 
15.06.2022. Empresa: Posto Laminense Ltda. Contratante: 
Município de Lamim-MG. Prefeito Municipal: João Odeom de 
Arruda. 
 
 
MUNICÍPIO DE LAMIM-MG, Extrato de Termo de Rescisão ao 
contrato nº 40/2022, Processo Licitatório nº 50/2022, Dispensa 
Emergencial nº 15/2022. Objeto: Contratação emergencial de 
empresa habilitada para aquisição de combustíveis, para manutenção 
da frota de veículos e máquinas do Município. Extrato: "Por força da 
presente rescisão as partes dão por terminado o supramencionado 
contrato, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título 

ou a qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste 
ora rescindido, tendo em vista que já foram finalizados os trâmites 
do processo licitatório específico nº 52/2022, para a aquisição de 
combustíveis, ocasião em que será formalizado novo contrato com o 
licitante vencedor". Data da rescisão: 05.07.2022. Empresa: Posto 
Santos e Silva Ltda. Contratante: Município de Lamim-MG. Prefeito 
Municipal: João Odeom de Arruda. 
 
 
MUNICÍPIO DE LAMIM-MG, Extrato do Quarto Termo Aditivo ao 
contrato nº 13/2021, Processo nº 10/2021, Pregão Presencial nº. 
04/2021. Objeto: “Contratação de empresa habilitada para prestação 
de serviços de transporte de passageiros, em atendimento às 

demandas do Município” Extrato: “1.1 – Fica estabelecido entre as 
partes a realização do reequilíbrio econômico-financeiro do valor 
contratado para cada quilômetro percorrido, sendo R$ 3,19.” Data da 

assinatura: 24.05.2022. Contratada: Cooperativa Mista de Consumo 
e Prestação de Serviço de Transporte dos motoristas de Conselheiro 
Lafaiete e Locadora LTDA. Contratante: Município de Lamim-MG. 
João Odeom de Arruda. Prefeito Municipal. 
 
 
MUNICÍPIO DE LAMIM-MG, Extrato do Segundo Termo Aditivo 
ao contrato nº 22/2021, Processo nº 19/2021, Pregão Presencial nº 

09/2021. Objeto: “Contratação de empresa habilitada para prestação 
de serviços na área de fiscalização sanitária e serviços gerais de 
limpeza urbana, conservação e manutenção de estradas, em 
atendimento às demandas do Município”. Extrato: “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 a ser paga à Contratada em 10,16% (dez vírgula dezesseis 
por cento), passando a mesma a vigorar no importe de R$ 2.151,49 
(dois mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) 
por agente.” Data da assinatura: 25.03.2022. Contratada: GED 
ADMININISTRADORA, AUDITORA, CONSULTORIA E 
SERVIÇOS EIRELI – ME. Contratante: Município de Lamim-MG. 

João Odeom de Arruda. Prefeito Municipal. 
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