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Tipo Menor Preço Global Para Julgamento
Referência:

Carta Convite n° 019/2018
Processo Li citatório n° 033/2018

A Comissão de Licitação juntamente com a Assessoria Jurídica do Município de
Minduri - MG ,no uso de suas atribuições legais torna-se público que fará realizar a licitação na
modalidade Carta Convite e ficam convocados e convidados todos os interessados no ramo
pertinente em participar deste certame de preços para: Contratação de Empresa para o
fornecimento de Conectividade IP ( Internet Protocol ) para fins de acesso da Internet com Link
de 32 Mbps , objetivando o atendimento as Secretarias Municipais: Administração, Segurança
Pública ,Saúde, Assistência Social , Educação e Cultura no exercício de 2018,que e parte
integrante deste Convite.
Os envelopes contendo a documentação e as propostas serão recebidos das
empresas interessadas até as 08:45 hs do dia 10/05/2018 , mediante abertura dos mesmos que
acontecerá às 09:00 horas , na sede da Prefeitura Municipal de Minduri/MG, localizada na Rua
Penha, n°. 99 ,Bairro Vila Vassalo, Cep. 37.447-000, 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 sobre este edital de licitação poderão ser feitos com antecedência por escrito ,
entrar em contato pelo Tel 035 3326 1219 , de segunda a sexta feira , no horário de 8:00 as 11 :00 e de
13:00 as 16:00 horas e pelo Email: licitacaominduri@gmail.com.O edital e seus anexos deverão ser
retirados junto a comissão de licitação no endereço acima mencionado.
Município de Minduri - MG, 04 de maio de 2.018.
José Edson Botelho
Presidente da Comissão Perm. de Licitação de Minduri - MG
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