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Extrato de Publicação de Edital de Dispensa de Licitação nº 006/2021 

A Prefeitura Municipal de Minduri-MG , através do seu 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 a Aquisição de 
01 Roçadeira FS 220 , 2 Tempos. 2.P. 35 CC2. 3 CV, profissional, para a limpeza de mato e capim 
de lotes e vias urbanas para a prevenção de doenças , no combate ao mosquito transmissor da 
DENGUE que são encontrados em aguas paradas e devido ao acúmulo de lixos , recipientes e latas 
que se encontram jogados em lotes vazios no Município de Minduri/MG e outros focos de proliferação 
de enfermidades conforme consta na justificativa da Secretaria de Saúde para tal aquisição em 2021 , 
para o setor de Vigilância Sanitária em Saúde , conforme as especificações do ítem constante nas 
cotações preços realizadas em anexo ,com base no artigo 24, inciso li 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 015/2021 e Dispensa de Licitação nº 006/2021, 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:licitacaominduri@gmail.com. 

Município de Minduri - MG, em 16 de Março de 2021. 
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