
 

 

 
Extrato de Publicação de Edital de Dispensa de Licitação nº 026/2021 

 
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 a Contratação 
de empresa de prestação de serviços do ramo pertinente com disponibilidade e fornecimento de mão 
obra de 01 Pintor e de 01 ajudante, e, com ferramentas e equipamentos necessários para a realização 
de  pintura em paredes e fachadas externas com tinta látex acrílica dos prédios pertencentes ao 
Município de Minduri/MG sendo um localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 55, Bairro Centro de 
Minduri/MG com 285,25 m2 de pintura de paredes e de pintura com esmalte sintético com 35,80 m2 de  
ferragens tipo portas, grades e janelas e outro localizado na Rua Durval Souza Furtado, nº 41 com 
273,20 m2 de pintura de paredes tinta látex e de pintura com esmalte sintético com 47,60 m2 de  
ferragens tipo portas, grades e janelas e também de serviços de lavagem das pedras e aplicação de 
resina no paredão com 93,75 m2 e pintura da grade de ferro do paredão em tinta esmalte sintético com 
95,50 m2, localizado na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Centro de Minduri/MG, no atendimento da 
Secretaria Municipal de Operações e com responsabilização total da empresa contratada pelo 
recolhimento previdenciário/fundiário e rescisão contratual de seus funcionários e todos os encargos 
que incidirem nesta prestação de serviços, sendo que o Julgamento e Classificação das propostas foi 
do tipo Menor Preço Total Global, conforme as especificações e serviços constantes nas cotações 
preços em anexo, com base no artigo 24, inciso I 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 
057/2021 e Dispensa de Licitação nº 026/2021, 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 04 de Agosto de 2021. 
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     Janne de Oliveira Silva  
          Presidente da Comissão de Licitação de Minduri - MG  

 


