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Referência

Carta Convite no 011/2018
Processo Licitatório n o 015/2018

A Comissão de Licitação de Minduri-MG, nomeada através da Portaria 688/2018 , datada de
02 de Janeiro de 2018 , no uso de suas atribuições legais , faz saber e torna - se público que fará realizar a
licitação na modalidade Carta Convite para que todos os interessados no ramo pertinente manifeste seu
interesse em participar deste certame , cujo objeto é a : Contratação de Prestação de serviços advocatícios
de profissional com formação acadêmica na área de Direito para Assessoria e Consultoria Jurfdica nas
defesas de causas e processos judiciais e proposituras de acões de interesse do Municfpio junto ao Foro de
18 lnstancia e Vara do Trabalho de Caxambu!MG e no atendimento do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura
Municipal de Minduri- MG . durante o exercfcio de 2018.

O Convite será encerrado às 09:00 horas do dia 06/03/2018, mediante abertura dos
envelopes de documentação e das propostas recebidas 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 manifestar seu interesse com antecedência mínima de 24 horas do
prazo de encerramento, maiores informações e esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários com
referenda a este edital de licitação poderão ser obtidos junto a comissão de licitação de Minduri/MG de
segunda a sexta feira no horário de 8:00 hs as 11 :00 hs e de 13:00 hs as 16:00 hs , ou por escrito ou através
do Tel: 035 3326 1219 e Email , o edital e seus anexos poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura
Municipal de Minduri I MG ou pelo Email licitacaominduri@gmail.com .

Município de Minduri- MG, 28 de fevereiro de 2.018

José Edson Botelho
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