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Extrato de Publicação de Edital de Dispensa de Licitação nº 00712020 

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 público que foi realizado o procedimento licitatório na modalidade 
de DISPENSA DE LICITAÇÃO, cujo o objeto é para a Contratação de Empresa com disponibilidade de mão obra 
especializada de 01 ( Pedreiro ) , com ferramentas e equipamentos para a realização de pequenos reparos e serviços 
diversos no Município de Minduri/MG em 2020 sendo: Embolso de paredes , assentamentos de tijolos de barro , blocos 
de cimento e lajotas vazadas , assentamento de pisos cerâmicos , portas e janelas e demais serviços de sua 
especialidade em prédios da Escola Municipal e atendimento da Secretaria Municipal de Educação de Minduri/MG e com 
responsabilização total da empresa contratada pelo recolhimento previdenciário I fundiário e rescisão contratual de seus 
funcionários e todos os encargos que incidirem nesta prestação de serviços , sendo que o Julgamento e Classificação 
das propostas foi do tipo Menor Preço Total Global, conforme as especificações e item 01 dos serviços constantes nas 
cotações preços em anexo realizadas , procedimento com base no artigo 24, inciso 1 da Lei nº 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 nº 
014/2020 e Dispensa de Licitação nº 007/2020, informações complementares que' se fizerem necessárias sobre este 
edital, entrarem contato com a comissão de licitação de Minduri/MG, pelo tel.: 035 33261219, 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. 

Município de Minduri - MG, em 20 de março de 2020. 
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