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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

FUNDAMENTO: ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021 

EDITAL Nº. 01/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 083/2022 

 

 

O Conselho Regional de Economia da 10ª Região – Minas Gerais torna público aos interessados 

que, que, nos termos do inciso II, art. 75 da Lei 14.133/21, realizará dispensa de licitação, do tipo 

MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por preço global, conforme condições estabelecidas 

no Edital 01/2022 e anexos; 

 

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conservação e 

limpeza, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, compreendendo 01 

(um) profissional em limpeza (servente) para varrer, lavar, encerar piso, lavar banheiros, ralos, 

calçada, escadas, vidros, remover lixos, lavar utensílios, louças, limpar equipamentos e mobiliários 

em geral, dentre outros serviços correlatos, bem como preparar café para os servidores nos 

expedientes da manhã e da tarde, responsabilizando-se pela cozinha. 

 

2. LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

 

Data e horário limite para apresentação 

das propostas e documentação: 
 Dia 29/07/2022, até às 17h. 

Referência de Horário: Horário de Brasília-DF 

Endereço para o envio das propostas e 

documentação: 

Rua Paraíba, nº. 777, Savassi - Belo 

Horizonte/MG, CEP. 30.130-141 ou pelo e-mail: 

compras@corecon-mg.org.br 

 

Observação 1: Após o prazo limite para apresentação das propostas e documentação, o processo 

estará encerrado para o recebimento de novas propostas, de maneira que a CORECON-MG garanta 

o andamento do processo de contratação. 

 

3. OUTROS DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO DOS FORNECEDORES: 

 

O Edital/Termo de Referência da Dispensa, bem como a Minuta do Contrato estará disponível no 

Site Oficial do CORECON – MG, através do link: transparenciacorecon-mg.org.br/licitacoes-em-

andamento ou através do e-mail: compras@corecon-mg.org.br. Outras informações poderão ser 

obtidas pelo telefone (31) 3261-5806 ou no átrio do CORECON-MG a partir da publicação deste. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 18 de julho de 2022. 

 

 

Glaydson José da Silva 

Agente de Contratação do CORECON-MG 
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