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Referencia: 

Extrato de Publicação de Edital de Licitação nº 017/2019 
Tipo Menor Preço Por ítem Para Julgamento 

Carta Convite nº. 004/2019 
, Processo Licitatório nº 017/2019 

A Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG , no uso de suas atribuições legais , nomeada 
através da Portaria 710/2019 datada de 11 de fevereiro de 2019, torna-se público que fará realizar a licitação 
na modalidade Carta Convite e que pelo presente instrumento de licitação , ficam convocados e convidados 
todos os interessados no ramo pertinente em participar deste certame de preços para: AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA e MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DURVAL 
SOUZA FURTADO DE MINDURl/MG E PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
MINDURI - MG.DURANTE o EXERc1c10 DE 201s,conforme anexo único e formulário de proposta, que são parte 
integrante deste Convite. 

O extrato do edital deste Convite está sendo afixado no Mural desta Municipalidade e publicado no Site do 
Município de Minduri/MG e está sendo publicado também em Jornal Regional de grande circulação a fim de 
que qualquer interessado no ramo pertinente manifeste o seu interesse em participar deste certame , o 
prazo limite para recebimento dos envelopes de propostas e de documentação será encerrado às 08:45 
horas do dia 11/03/2019, mediante a abertura dos envelopes que acontecerá as 09:00 horas e serão 
recebidas dos licitantes pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri - MG, na sede da 
Prefeitura Municipal de Minduri - MG, sita à Rua Penha, nº. 99 , Bairro Vila Vassalo, nesta cidade de Minduri 
-MG. 

Eventuais interessados que desejarem participar do presente CONVITE, deverão manifestar 
seu interesse com antecedência mínima de 24 horas do prazo de encerramento , informações 
complementares que se fizerem necessárias sobre este edital de licitação poderão serem feitas com 
antecedência , por escrito ou e adquiridas junto a Comissão de Licitação de Minduri/MG , de segunda a 
sexta feira , de 8:00 as 11 :00 horas e de 13:00 as 16:00 horas , também pelo tel: 035 3326 1219 e Email: 
!icitacaomíndurí@gmail.com. 

Minduri - MG, em 01 de Março de 2019. 

Daniel de Andrade Araújo 
Presidente da Comissão Perm. Licitação de Minduri - MG 
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