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Publicação Extrato do Edital de Dispensa de Licitação nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Minduri-MG , através de sua Assessoria Jurídica , do Sr. Prefeito Municipal de
Minduri/MG , da Secretária Municipal de Saúde e de sua Comissão de Licitação de Minduri , 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 Empresa Especializada para a Prestação de

Serviços de Coleta , Transporte , Tratamento e destinação Final dos Residuos de classes A (
patogênicos J , B (químicos } e E ( perfurocortantes ),Gerados nos Estabelecimento$ de Serviços de
Saúde de Minduri em 2020 e todos os procedimentos legais e total cumprimento da Lei 8.666/93 com suas posteriores
alterações será do tipo MENOR PREÇO .TOTAL GLOBAL , de 1ª LINHA EM QUALIDADE para o julgamento,
considerando o objeto em licitação e conforme Planilha de Cotação de Preço solicitado , especificação e seu
quantitativo apresentada pelas empresas interessadas em participar neste certame e todas as obrigações firmadas
durante a vigência do Contrato e conforme discriminados , constante nas cotações preços realizadas e
apresentadas por empresas 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 002/2020 e Dispensa de Licitação nº 001/2020, 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, errí2o-éíe Janeiro de 2020.

Maira Ferreira Rocha
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri - MG

Susana Alves Tomaz
Membro da CPL

Diogo Guimarães do Nascimento
Membro da CPL
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Jose Ronaldo da Silva
Prefeito Municipal de Minduri - MG
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