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Carta Convite no 003/2016
Processo Licitatório no 006/2016

A Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG , nomeada através da Portaria n°
602/2016 de 04 de janeiro de 2016 , no uso de suas atribuições legais , toma -se público que fará
realizar a licitação na modalidade Carta Convite e que pelo presente instrumento de convocação ,
ficam convidados todos os interessados no ramo pertinente em participar deste certame de preços
,cujo objeto é para: Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Prestação de Serviços
para a realização do Carnaval de Rua do ano de 2016, com Locação, Locução, Iluminação, Sonorização,
Palco,Shows de Bandas de Renomes Regionais acompanhada com Carta de Exclusividade dos Artistas
devidamente datadas e autenticadas em Cartório , emitida pelos empresários dos artistas a serem
contratados, conforme, minuta de contrato e formulário de proposta, que são partes integrantes deste
Convite.

O Convite será encerrado às 14:00 horas ( quatorze horas ) do dia 28/01/2016,
mediante abertura dos envelopes de documentação e das propostas recebidos dos licitantes e
entregue á Comissão Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica do Município de Minduri MG , a abertura dos envelopes acontecerá as 14:00 horas , nesta mesma data na sede da
Prefeitura Municipal de Minduri - MG , sita à Rua Penha, n°. 99 , Bairro Vila Vassalo nesta
cidade de Minduri- MG.
Eventuais interessados que desejarem participar do presente CONVITE, e que
estejam cadastrados no ramo pertinente, deverão manifestar seu interesse com antecedência
mínima de 24:00 horas do prazo de encerramento , quaisquer esclarecimentos adicionais , entrar
em contato através do Tel: 035 3326 1219 , no horário de 8:00 as 11:00 e 12:00 as 17:00 horas de
segunda a sexta feira.

Município~ - MG, 22 de janeiro de 2016.
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