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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  

  

PORTARIA Nº. 140, de 29 de dezembro de 2022  
  

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO  PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESA 

A EMPRESA SEM COBERTURA CONTRATUAL  
  

O Prefeito Municipal de Lamim, no uso de suas 
competências que lhe confere o inciso IX do art.87 da Lei Orgânica 
Municipal e,  
 

Considerando que a empresa Maycon João da Cunha 

Laporais-ME celebrou Ata de Registro de Preço com o Município de 
Lamim para a prestação de serviços mecânicos corretivos para a frota 
municipal;  
 

Considerando que mesmo após a expiração do prazo de 
vigência da ata de registro de preço serviços foram sendo executados 
pela empresa nos veículos da frota municipal, que ainda não foram 
quitados à empresa;  
 

Considerando que a empresa deve ser indenizada pelos 
serviços efetivamente prestados;  
 

Considerando que para a viabilidade jurídica da quitação 

destes serviços prestados, é necessária a abertura de processo 
administrativo para apuração,  
 
RESOLVE:  
 

Art.1º. Instaurar a abertura de processo administrativo para 
fins de pagamento à empresa Maycon João da Cunha Laporais-ME 
sobre serviços prestados de manutenção mecânica em veículos da 
frota municipal, sem cobertura contratual válida.  
 

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

Lamim-MG, 29 de dezembro de 2022.  
João Odeon de Arruda 

— Prefeito Municipal Interino — 
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