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Extrato de Publicação do Edital de Dispensa de LicitaQão nº 015/2020 

A Prefeitura Municipal de Minduri-MG , através do seu Procurador Jurídico , do Sr. Prefeito Municipal e 
de sua Comissão de Licitação , no uso de suas atribuições legais , torna-se público que foi realizado o 
procedimento licitatório na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO , cujo o objeto é para a 
contratação de !mt:mi~sa êspeeíali:zada do ramo pertinente para o apoio operacional na barreira sanitária 
no fornecimento de prestação de serviços nos dias 1O;11; 12 e 13 de junho de 2020, com disponibilidade 
diária de 10(dez) pessoas, com carga horária de 06(seis) horas por dia para prevenção e contenção ao 
novo coronavirus em caráter de emergência durante o feriado de corpus christi para atendimento da 
secretaria municipal de saúde de Minduri/MG, com recurso financeiro FEDERAL e vinculado do Fundo 
Municipal de Saúde de Minduri/MG , sendo que o julgamento foi do Tipo Menor Preço Total Global , 
conforme as especificações constante nas cotações preços realizadas e com base no art. 24, inciso IV 
da Lei Federal nº 8.666/93, bem como na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, no Decreto 
Estadual Mineiro nº 47.891, de 20 de março de 2020 , Decreto Estadual Mineiro nº 47.886 , de 15 de 
Março dê 2020 ê nos Dêcrêtos Municipais hº 2.210 dê 20 dê março dé 2020 ê 2.215 de 07 dê abril dê 
2020, referente ao Processo Licitatório nº 031/2020 e Dispensa de Licitação nº 015/2020, 
informações complementares que se fizerem necessá~ias 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: licitacaominduri@gmail.com . 

Mindurl MG, 02 dê Junho de 2020. 

Diogo Guimarães do Nascimento 
Membro da Comissão de Licitação de Minduri - MG 
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Prefeitura Municipal de Minduri/MG 
Setor de Serviços: Secretaria Municipal de Saúde 

Extrato de Publicação do Contrato nº 038/2020 

Contratante: Município de Minduri I MG 
Empresa Contratada: Felipe David de Carvalho ME , inscrita no CNPJ nº 13.201.302/0001-70, com 
endereço na Rua São Sebastião do Rio Verde , nº 40 , Bairro Moradas do Bosque , Casa , Cep: 
37 .466-000 , da cidade de ltamonte I MG. 
Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo pertinente para o apoio operacional na barreira 
sanitária no fornecimento de prestação de serviços nos dias 10;11 ;12 e 13 de junho de 2020, com 
disponibilidade diária de 10(dez) pessoas, com carga horária de 06(seis) horas por dia para prevenção 
e contenção ao novo coronavirus em caráter de emergência durante o feriado de corpus christi para 
atendimento da secretaria municipal de saúde de Minduri/MG, com recurso financeiro FEDERAL e 
vinculado do Fundo Municipal de Saúde de Minduri/MG. 
Dispensa de Licitação EMERGENCIAL: nº 015/2020. 
Contrato de Fornecimento: nº 038/2020, Datado de 02/06/2020. 
Valor Total Global do Contrato: R$ 5.800,00 (Cinco mil e oitocentos reais). 
Prazo de Vigência do Contrato: A partir de 02/06/2020 até 30/06/2020. 
Dotação Orçamentária 2020: 2.04.06.10.122.0004.2.0091-339039 - Secretaria Municipal de Saúde. 

Minduri/MG, 02 de Junho o de 2020 

Diogo Guimarães do Nascimento 
Membro da Comissão de Licitação de Minduri/MG 
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