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Referenda

Carta Convite no 006/2018
Processo Licitatório n° 008/2018

A Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG , no uso de suas atribuições legais , toma -se público
que pelo presente instrumento de publicação , ficam convidados todos os interessados no ramo pertinente em
participar deste certame de preços para: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de
:Mecânica em Geral , para a manutenção de veículos nos serviços de parte Elétrica , Ajustagem e Montagens de
Cabeçotes e Bicos , Alinhamento , Balanceamento , Cambagem , Pintura e troca de Peças em geral , de acordo
com as necessidades do Município de Minduri - MG e mediante solicitação de serviços emitida por este
Município devidamente aprovada através de ( Ordem de Prestação de Serviços ) contendo os serviços a serem
executados . compreendendo os seguintes veículos : Veículos pesados e leves que compõem a Frota das
Secretarias Municipais de Educação. Operações e Saúde do Município de Minduri - MG durante e exercício de
2018.conforme anexo I que é parte integrante deste Convite.
Os envelopes de documentação e das propostas das empresas interessadas em participar deste
certame deverão ser entregues e protocolados até às 8:45 horas do dia 07.02.2018 , mediante a abertura dos
mesmos que será realizada as 9:00 Horas deste mesmo dia , os envelopes serão recebidos dos licitantes pela
Comissão Permanente de Licitação de Minduri - MG , na sede da Prefeitura Municipal de Minduri/MG, sito 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 retirar o Edital no endereço acima mencionado e manifestar seu interesse
com antecedência mínima de 24 horas do prazo de encerramento junto a Comissão de Licitação do Município de
Minduri - MG , esclarecimentos e informações adicionais sobre este edital de licitação que se fiZerem necessários
deverão ser feitos com antecedência através do Tel: 035 3326 1219 junto a Comissão de Licitação de
Minduri/MG e o edital poderá ser retirado através do Email: licitacaominduri@gmail.com.
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