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Extrato do Termo de Cancelamento do Edital de Licitação referente ao Processo Licitório n° 046/2017
Referência

Tomada de Preços n°. 009/2017
Processo Licitatório n° 046/2017

Pelo presente Termo fica Cancelado do Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços 009/2017, cujo o
objeto é a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços Artísticos para realização da Festa de
Final de Ano na cidade de Minduri/MG a realizar-se nos dias 29.30 e 31 de Dezembro de 2017. na Praça 12 de
Dezembro .situada na Avenida Getúlio Vargas . Bairro Centro , com realização de Eventos e Shows com Locução.
Locação .Iluminação . Sonorização .Palco. Alimentação .Hospedagem. Shows de Bandas de Renomes Regionais
acompanhadas com a CARTA DE EXCLUSIVIDADE DOS ARTISTAS . devidamente datadas e autenticadas em
Cartório . emitidas pelos empresários dos artistas e cumprimento de todas as exigências constantes neste edital de
Tomada de Preços , Minuta de Contrato . Anexos e Modelo de Formulário de Proposta , que são partes integrantes
deste edital e de conformidade com o que dispõe a Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações. tendo como
programação e apresentação conforme a seguir: Na Sexta Feira dia 29/1212017 ( Som Mecânico). no Sábado dia
30/1212017 ( Banda Dallas) . tocando rítimos variados . Sertanejo Universitário . Pop Rock. Samba) e no Domingo
dia 31/1212017 (Banda Estevam e Giulliano l . tocando rítimos variados . Sertanejo. Samba, Pop Rock e Pagode
A administração Pública Municipal juntamente com a Comissão de Licitação de Minduri/MG nomeada através da
Portaria 656 datada de 02 de janeiro de 2017 sob a presidência do Sr. Amarildo Silva Guimarães e dos membros a
Sra. Janne de Oliveira Silva e o Sr. José Edson Botelho e atendendo os princípios da legalidade e em face de
modificações extremamente necessárias, vem por meio deste ,CANCELAR O EDITAL DE LICITAÇÃO N° 046/2017
e faz saber que o motivo do cancelamento do edital acima mencionado é a falta de recurso financeiro que
vem enfrentando o Município de Minduri neste últimos meses, desta forma fica cancelado a realização do
evento , objeto deste certame e que será feito uma nova avaliação da possibilidade ou não da realização da
festa de final de ano de 2017.
As informações deste referido Termo de Cancelamento de Edital, estão disponíveis no setor de Licitação do
Município de Minduri/MG e o extrato de cancelamento deste edital foi publicado do Site do município (
www.minduri.mg.gov.br ), no Mural desta Municipalidade e também foi publicado em Jornal Regional de
Grande circulação e as empresas que retiraram o edital serão comunicadas pela Comissão de Licitação com
o envio deste Extrato de Edital de Cancelamento via Email e contato por Telefone.

Informações complementares serão obtidas no horário de 12:00 as 17:00 horas pelo telefone 035 3326 1219 de
segunda a sexta feira junto a ( Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG ) e Email:
licitacaominduri@gmail.com
Município de Minduri- MG, 20 de Outubro de 2.017.
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