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Extrato de Publicação de Edital de Dispensa de Licitação nº 024/2021

A Prefeitura Municipal de Minduri-MG, através do seu Procurador Jurídico, do Sr. Prefeito

Municipal e de sua Comissão de Licitação e do setor de Assistência Social , 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
o fornecimento de prestação de serviços e profissionais oficineiros para ministrar oficinas de

Dança , Artes Marciais e de Iniciação Esportiva no Município de Minduri/MG para atender as
crianças e adolescentes de 05 a 17 anos de idade do Projeto Ser Criança em vulnerabilidade
social através do Centro de Referência de Assistência Social , para a usuários da Política

Municipal de Assistência Social de Minduri/MG em 2021 com recurso financeiro do FIA ( Fundo

Municipal de Assistência Social ), sendo que a empresa contratada prestará os serviços do

objeto deste ajuste de acordo com o que está previsto no Termo de Referência , sendo também

que as despesas decorrentes com o pessoal profissional , alimentação, transportes , Epis ,

combustíveis , encargos sociais , trabalhistas e previdenciários correrão por conta exclusiva da

empresa contratada , sendo que o julgamento das propostas e a habilitação da empresafoi feito
pela Comissão de Licitação de Minduri/MG e a classificação foi CONSIDERADA do tipo

MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL, tudo com base no artigo 24, inciso || da Lei nº 8.666/93 e

alterações introduzidas pelas Leis 8.883/924 e 9.932/95 e 9.648/98 e Decreto 9.412/2018,
referente ao Processo Licitatório nº 055/2021 e Dispensa de Licitação nº 024/2021,
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 E-mail: licitacaominduriQgmail.com .

Minduri MG, 12 de julho de 2021.

Janne de Oliveira Silva
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri - MG


