
PREFEITURA MUNICIPAL

MINDURI
TERRA DE OPORTUNIDADES

Extrato de Publicação do Edital de Dispensa de Licitação nº 020/2021

A Prefeitura Municipal de Minduri-MG
, através do seu Procurador Jurídico , do Sr. Prefeito Municipal ede sua Comissão de Licitação

, no uso de suas atribuições legais , torna-se público que foi realizado oprocedimento licitatório na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO , cujo o objeto é para aContratação de empresa especializada do ramo pertinente para fornecimento de prestação de serviçoscom pessoal capacitado , no apoio , na fiscalização para realizar trabalhos de combate e enfrentamentoao COVID 19 junto aos estabelecimentos públicos e privados , informação e acompanhamentoobservando todas as normas de saúde exigidas dentro do Município de Minduri/MG
, para o período de30 (trinta ) dias , com disponibilidade diária de 06 (seis) pessoas , com carga horária por pessoa de 08(oito ) horas por dia para prevenção e contenção ao novo coronavirus em caráter de emergência , parao atendimento da secretaria municipal de saúde de Minduri/MG, com recurso financeiro FEDERAL evinculado do Fundo Municipal de Saúde de Minduri/MG

, sendo que o julgamento das propostas ehabilitação da empresa foi feita pela Comissão de Licitação de Minduri/MG e a classificação foi do tipoMENOR PREÇO TOTAL GLOBAL , com base e em conformidade com os preceitos do art. 24, inciso |da Lei 8.666/93 e suas alterações introduzidas posteriormente e conforme o novo Decreto 9.412/2018,referente ao Processo Licitatório nº 046/2021 e Dispensa de Licitação nº 020/2021, informaçõescomplementares que se fizerem necessárias sobre este edital, entrar em contato com a comissão delicitação de Minduri/MG, pelo tel.: 035 3326 1219
, de segunda a sexta feira

, de 8:00 as 11:00 horas ede 13:00 as 16:00 horas e pelo Email: licitacaominduri&Qgmail.com .

Minduri MG, 10 de Junho de 2021.

Janne de Oliveira Silva
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri — MG
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