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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 Primeiro Termo Aditivo 
ao contrato nº 23/2022, Processo nº 20/2022, Tomada de Preços nº 
01/2022. Objeto: “Contratação de empresa especializada para a 
execução das obras e serviços de engenharia para reforma e 
revitalização da Praça Divino Espírito Santo”. Extrato: “Em virtude 
do necessário aumento de meta física na obra, fica pactuado entre as 
partes que o valor do referido contrato, sofre um acréscimo de R$ 
50.434,38 (cinquenta mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta 
e oito centavos), como reflexo financeiro respectivamente causado 
pelas necessárias adequações e aumentos de meta física acima 
mencionados, conforme especificado nas planilhas orçamentárias de 
custos anexas ao presente termo, emitidas pelo setor de engenharia 
do Município.” Data da assinatura: 18.07.2022. Contratada: 

EMPRESA DL2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 
Contratante: Município de Lamim-MG. João Odeom de Arruda. 

Prefeito Municipal. 

 

MUNICÍPIO DE LAMIM-MG, Extrato do Primeiro Termo Aditivo 
ao contrato nº 34/2022, Processo nº 30/2022, Tomada de Preços nº 
02/2022. Objeto: “Contratação de empresa especializada para a 
execução das obras e serviços de engenharia para construção de 
quadra poliesportiva, na localidade Piranguinha, zona rural de 

Lamim-MG”. Extrato: “O valor do referido contrato, sofre um 
acréscimo de R$ 142.227,31 (cento e quarenta e dois mil duzentos e 
vinte e sete reais e trinta e um centavos), tendo em vista o reflexo 
financeiro respectivamente causado pelas necessárias adequações e 
aumentos de qualitativo acima mencionados, conforme especificado 
nas planilhas orçamentárias de custos anexas, e parecer emitido pelo 
setor de engenharia do Município.” Data da assinatura: 18.07.2022. 
Contratada: EMPRESA CLAUDENIR JOSÉ CRUZ ME. 
Contratante: Município de Lamim-MG. João Odeom de Arruda. 

Prefeito Municipal. 
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