Extrato de Publicação do Edital de Dispensa de Licitação nº 018/2020
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-se público que foi realizado o
procedimento licitatório na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO , cujo o objeto é para a
Contratação de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria, Assessoria e
responsabilidade Técnica Contábil na área Pública Municipal, objetivando atender a toda a
Administração Municipal de Minduri - MG , no exercício de 2020 , sendo que a primeira empresa
classificada solicitou a sua rescisão contratual amigável, desta forma e mediante a necessidade de dar
continuidade aos trabalhos do objeto acima citado e para a convocação e a contratação do segundo
colocado classificado no processo licitatório nº 012/2020 se faz necessário a realização de uma
dispensa de licitação de conformidade com o art 24, Inciso XI da Lei 8.666/93 nas mesmas condições
da proposta feita pelo primeiro classificado , inclusive quanto ao preço com o ato convocatório , conforme
prevê o art. 64, § 2° da Lei 8.666/93 de contratos e licitações com suas posteriores alterações ,referente
ao Processo Licitatório nº 034/2020 e Dispensa de Licitação nº 018/2020, informações complementares
que se fizerem necessárias sobre este edital, entrar em 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 . ·
Minduri MG, 22 de Junho de 2020.
Maira Ferreira Rocha
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri - MG
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