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Administração 2017/2020 

Extrato de Publicação de Edital de Licitação n° 033/2017 
Tipo Maior Oferta Sobre o Valor Mínimo Inicial Avaliado 

Processo Licitatório n° 033/2017 

Concorrência no 002/2017 de Concessão Remunerada de Uso de Imóvel para fins Comerciais do 
Quiósgue O 1. 
Data da Abertura dos Envelopes de Documentação e Propostas será no dia 05/06/2017 
Horário da abertura dos Envelopes: 14:00 Horas 

O Município de Minduri, Estado de Minas Gerais, juntamente com a Comissão de Licitação , nomeada 
através da Portaria n° 656/2017 e a Comissão de Avaliação de Bens lmóveis,Terrenos do Município de 
Minduri/MG , nomeada através da Portaria n° 672/2017 no uso de suas atribuições legais torna público e 
para conhecimento de todos os interessados,que fará realizar a licitação na modalidade Concorrência 
cujo o Objeto é a Concessão Remunerada de Uso de Imóvel para fins Comerciais com Exploração 
de Bar , Restaurante , Lanchonete e Outros Comércios de Alimentos em Geral de 01 ( um ) imóvel 
"Quiosque 01 ,construido e pertencente ao Municipio de Minduri/MG, localizado na Avenida Getúlio 
Vargas, Bairro Centro, na Praça 12 de Dezembro nesta cidade de Minduri/MG,conforme Lei Municipal 
n° 1059/2017 de 15 de Março de 2017, mediante contrato de Concessão Remunerada de Uso de Imóvel 
para operação, administração, manutenção, conservação, exploração econômica e comercial,denominados 
QUIOSQUE 01, conforme Croqui e Fotos de localização que faz parte integrante deste Edital , a 
classificação da proposta será do tipo MAIOR OFERTA SOBRE O VALOR MÍNIMO INICIAL 
ESTIPULADO NESTE EDITAL DE LICITAÇÃO para o julgamento no QUIOSQUE 01 .0 valor mensal para 
a Concessão Remunerada de uso do Imóvel para instalação e exploração comercial de bar/ restaurante/ 
lanchonete e outros comércio de alimentos em geral não poderá ser inferior a R$ 500,00 ( quinhentos 
reais) mensais, tudo nos termos do disposto na Lei Federal de n° 8.666/93 e regulamentada pela Lei 
8.987/95 e suas alterações posteriores. 

1 - Do recebimento/abertura - O recebimento e a abertura dos Envelopes contendo a Documentação e 
as Propostas será realizada em Sessão Pública, na Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Minduri I 
MG, sito a Rua Penha, n° 99- Bairro Vila Vassalo- Cep. 37.447-000- Município de Minduri- MG as 
14:00 horas do dia 05/06/2017 e será recebida pela Comissão de Licitação e Assessoria Jurídica do 
Município de Minduri - MG. 

2 - Do Edital - Eventuais interessados em participar deste certame deverão manifestar seu interesse até 
o dia e hora marcada para a abertura dos envelopes de documentação e das propostas,o Edital e seus 
Anexos poderão ser adquiridos no endereço acima já mencionado, sem nenhuma despesa ao 
participante interessado e deverão ser retirados junto a Comissão de Licitação do Município de Minduri 
- MG, para obter esclarecimentos gerais sobre este Edital , ligar para o telefone (35) 3326 1219, no 
horário das 8:00 às 12:00 horas e de 13:00 as 16:00 hs , de 28 a 68 feira- Setor de Licitações ou Email: 
licitacaominduri@gmail.com. 
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