Extrato de Publicação de Edital de Dispensa de Licitação nº 018/2022
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 Aquisição de
equipamentos e materiais de comunicação de dados para instalação de câmeras de monitoramento
no município de Minduri/MG, conforme as especificações e item constante nas cotações preços
realizadas em anexo, com base no artigo 24, inciso II 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
043/2022 e Dispensa de Licitação nº 018/2022, 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.
Aviso de Publicação de Contrato de Fornecimento nº 084/2022
Contratante: Município de Minduri/MG, inscrito no CNPJ nº 17.954.041/0001-10.
Empresa Contratada: CLICK TELECOMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.682.477/0001-58
com endereço na Rua Visconde do Rio Branco, nº 640, Bairro Cruzeiro, CEP 37.370-000 da cidade de
São Vicente de Minas / MG.
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de comunicação de dados para instalação de
câmeras de monitoramento no município de Minduri/MG, no atendimento a Secretaria Municipal de
Operações de Minduri/MG no exercício de 2022.
Dispensa de Licitação: Nº 018/2022.
Valor Total Global do Contrato: R$ 5.961,40(cinco mil e novecentos e sessenta e um reais e
quarenta centavos)
Prazo de Vigência: A partir de 28/06/2022 até 31/12/2022.
Dotação Orçamentaria de 2022: 2.02.00.06.122.0002.2.0013-339030- Recurso Municipal
Município de Minduri – MG, em 28 de Junho de 2022.

Edmir Geraldo Silva
Prefeito Municipal de Minduri/MG
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