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o fornecimento de combustíveis, em atendimento as demandas das
secretarias municipais de Lamim/MG”. Extrato: “1.1 - Ficam
reajustados/reduzidos os preços registrados para o fornecimento de
combustíveis para o abastecimento dos veículos, máquinas e
equipamentos pertencentes ao Município de Lamim/MG, conforme
tabela exposta abaixo.” Data da assinatura: 17.08.2022. Contratada:
EMPRESA POSTO SANTOS E SILVA LTDA. Contratante:
Município de Lamim-MG. João Odeom de Arruda. Prefeito
Municipal.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE LAMIM-MG, Extrato do Segundo 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: “1.1 - Fica
estabelecido entre as partes contratantes a prorrogação do prazo de
vigência em mais 60 (sessenta) dias, observado o disposto na
cláusula décima sétima do contrato... 2.1 - Fica estabelecido entre as
partes contratantes a prorrogação do prazo de execução em mais 60
(sessenta) dias, observado o disposto na cláusula nona do contrato.”
Data da assinatura: 22.08.2022. Contratada: EMPRESA DL2
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Contratante: Município
de Lamim-MG. João Odeom de Arruda. Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE LAMIM-MG, Extrato de Rescisão Amigável ao
contrato nº 41/2022, Processo nº 57/2022, Dispensa nº 16/2022.
Objeto: “contratação de empresa habilitada para prestação de
serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do município
de Lamim/MG”. Extrato: “1.1 - 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 62/2022, para a prestação de serviços de
lavagem de veículos pertencentes à frota do município de
Lamim/MG, ocasião em que será formalizado novo contrato com o
licitante vencedor.” Data da assinatura: 17.08.2022. Contratada:
TATIANA MOREIRA DA COSTA BANDEIRA. Contratante:
Município de Lamim-MG. João Odeom de Arruda. Prefeito
Municipal.

MUNICÍPIO DE LAMIM-MG, Extrato de Primeiro Termo de
Reajustamento de Preços Registrados na Ata de Registro de Preços
nº 14/2022. Objeto: “Contratação de empresa habilitada objetivando
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