MUNICÍPIO DE LAMIM-MG

ANO II – EDIÇÃO N.: 0154

DIÁRIO

OFICIAL

SUMÁRIO

Art.3º. Esta instrução normativa entra em vigor na data de
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DECRETO Nº. 115, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022

ATOS DO PODER EXECUTIVO

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 01/2022 DO
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE LAMIM-MG”.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lamim-MG, no uso de suas
competências que lhe confere o inciso IX do artigo 87 da Lei
Orgânica Municipal,

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 01/2022

Art.1º. Ratifica e aprova a Instrução Normativa nº. 01, de
2022, que dispõe sobre a padronização das minutas de editais,
minutas de contratos administrativos, atas de registro de preço e
termos de referência para os processos licitatórios na modalidade do
pregão presencial, que tenham por objeto compra ou prestação de
serviço.

DISPÕE SOBRE A PADRONIZAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS,
MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS DE
REFERÊNCIA PARA OS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE
CONTRATAÇÃO PÚBLICA.
A Coordenadoria de Controle Interno do Município de
Lamim-MG, através de seu representante, no uso de suas
competências que lhes foram conferidas por lei e,

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Considerando que a nova lei de licitações – Lei nº. 14.133,
de 2021 determina, no art.19, inciso IV, que a Administração Pública
realize a padronização das minutas de editais e minutas de contratos
administrativos nas licitações públicas, como medida que visa
conferir maior celeridade aos processos de contratação pública;

Lamim-MG, 06 de setembro de 2022.
João Odeon de Arruda
Prefeito Municipal Interino
______________________________________________________

Considerando que o Sistema de Controle Interno,
juntamente com o apoio da Assessoria Jurídica do Município, pode
dispor sobre a padronização das minutas de editais e minutas de
contratos administrativos, visando com isso um maior controle da
legalidade dos atos do processo de contratação pública.

LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, torna público na forma da Lei
Federal nº 10.520/02, que às 09h00min (nove horas), do dia
23/09/2022, promoverá abertura de Licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 44/2022, objetivando a contratação de empresa
habilitada para aquisição de equipamentos, em atendimento às
demandas da farmácia de minas, conforme plano de trabalho
preconizado na Resolução SES/MG n.º 8.062/2022. O Edital
completo poderá ser solicitado na Prefeitura de Lamim, na Pça.
Divino Espírito Santo, 06, Centro. Maiores informações pelo
telefone (31) 3754- 1130, a partir das 08h00hs. E-mail:
licitacao@lamim.mg.gov.br. Lamim, 09 de setembro de 2022. Bruna
de Assis Reis. Pregoeira Municipal.

RESOLVE:
Art.1º. Esta instrução normativa dispõe sobre a
padronização das minutas de editais, minutas de contratos
administrativos e atas de registros de preço, especialmente para os
processos licitatórios na modalidade do pregão presencial, nas
licitações públicas realizadas pelo Governo do Município de LamimMG, cujos objetos se refiram a compra e serviços.
Art.2º. As minutas de editais, de contratos administrativos
e atas de registro de preço previstas nesta Instrução Normativa,
servirão de base para a elaboração dos editais e contratos
administrativos para os processos licitatórios na modalidade do
pregão presencial no Município, são as que constam nos anexos
previstos nesta Instrução Normativa.

O MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, torna público na forma da Lei
Federal nº 10.520/02, que às 08h20min (oito horas e vinte minutos),
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do dia 29/09/2022, promoverá abertura de Licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº 46/2022, objetivando a contratação de empresa
habilitada para aquisição de equipamentos e mobiliários em geral,
em atendimento às demandas da Secretaria de Saúde e Hospital
Municipal, conforme Resolução SES/MG n.º 7.756/2021. O Edital
completo poderá ser solicitado na Prefeitura de Lamim, na Pça.
Divino Espírito Santo, 06, Centro. Maiores informações pelo
telefone (31) 3754- 1130, a partir das 08h00hs. E-mail:
licitacao@lamim.mg.gov.br. Lamim, 09 de setembro de 2022. Bruna
de Assis Reis. Pregoeira Municipal.
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