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Extrato de Publicação de Edital de Dispensa de Licitação 004/2021
A Prefeitura Municipal de Minduri-MG, através do seu Procurador Jurídico , do Sr. Prefeito Municipal , do Sr. Secretário
de Administração e Finanças 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 Prestação de Serviços de Instituição Financeira Oficial Controlada pelo Banco Central do Brasil , mediante o
disposto nos artigos 163 , 164 e 192 , com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 40 , publicada no
DOU de 30 de maio de 2003 , todos da Constituição da Republica Federativa do Brasil , para a Prestação de Serviços de
recebimento de Tributos do Município de Minduri - MG , objetivando atender e receber todas as guias Municipais com
Código de Barra emitidos pela Administração nominados como :IPTU , ISSQN , ITBI , TAXAS DIVERSAS e GUIAS
referente ao exercício de 2021 e também de guias da DIVIDA ATIVA dos exercícios 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020
,sendo que a classificação da proposta foi do tipo menor preço cobrado e proposto pela instituição por cada 1 guia
recebida , salientando que as guias serão recebidas no Canal Lotérica e também em qualquer Lotérica do País.
conforme as especificações e item 01 constantes nas cotações preços realizadas em anexo, tudo 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 007/2021 e Dispensa de Licitação nº 004/2021, 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 .
Minduri MG, 22 de Fevereiro de 2021.

AMANDA G. DA SILVA
Membro da Comissão de Licitação

JANNE DE O. SILVA
Presidente da Comissão de Licitação
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