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Extrato de Publicação de Edital de Dispensa de Licitação n° 033/2019
A Prefeitura Municipal de Minduri-MG , através do seu Assessora Jurídica, do Sr. Prefeito Municipal e de
sua Comissão de Licitação , no uso de suas atribuições legais , torna-se público que foi realizado do
procedimento licitatório na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO, cujo o objeto é para a Contratação
de Empresa Especializada em Construção Civil para .para o Prestação de Serviço de mão de obra
especializada com equipamentos e fornecimento de materiais de construção para execução das obras de
reforma e reforço estrutural em sala de aula a serem realizadas na Escola Municipal Durval Souza Furtado
no Município de Minduri/MG. localizada na Rua Rio Grande do Sul. n° 150, nesta cidade e atendimento da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e em conformidade com a Planilha Orçamentária com BOI
elaborada e assinada pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura, conforme as especificações e item
constante nas cotações preços realizadas em anexo, com base no artigo 24, inciso I e IV da Lei n° 8.666/93
e alterações introduzidas pelas Leis 8.883/94 e 9.932/95 e 9.648/98 e Decreto 9.412/2018, referente ao
Processo Licitatório n° 065/2019 e Dispensa de Licitação n° 033/2019, informações complementares
que se fizerem necessárias sobre este edital, entrar em contato com a comissão de licitação de
Minduri/MG, pelo tel.: 035 3326 1219, de segunda a sexta .feira , de 8:00 as 11:00 horas e de 13:00 as
16:00 horas e pelo Email:licítacaominduri@gmail.com.

Minduri MG, 17 de outubro de 2019.
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