
Referência 

Extrato de Publicação de Edital nº 016/2019 
Tipo Menor Preço Por Item Para Julgamento 

Çarta Convite nº. 003/2019 
Processo Licitatório nº. 016/2019 

A Comissão de Licitação 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: Aquisição de Pneus 
veículos automotivo . novos , original de fábrica ( sem uso ) produto nacional . o pneu não pode ser 
recondicionado e ou remanufaturado , tipo sem câmara . com padrão de qualidade Pirelli . Goodyear , Firestone 
, Michelin ou de qualidade similar , devendo possuir o selo de aprovação e certificado do INMETRO, para 
atendimento de toda frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Minduri/M, conforme planilhas com 
a relação dos itens em anexo e de acordo com as necessidades de consumo da Prefeitura Municipal de Minduri 
em 2019, relacionados no Formulário de Proposta referente à Carta Convite nº 003/2019. 

O Convite será encerrado às 8:45 horas do dia 07/03/2019, prazo máximo para o 
recebimento dos envelopes de documentos e das propostas das licitantes interessadas em participar deste 
certame e a abertura dos envelopes acontecerá as 9:00 horas do mesmo dia , na sala de Reuniões desta 
municipalidade que será realizada pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri/MG , a 
abertura dos envelopes acontecerá na sede da Prefeitura Municipal de Minduri-MG, sito 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 encerramenío, maiores informações e 
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessárias sobre este edital de licitação , poderão serem feitos por 
escrito ou entrar em contato pelo Tel. 035 3326 1219 , de segunda a sexta feira, no horário de 8:00 as 11 :00 e 
13:00 as 16:00 hs , junto a Comissão de Licitação deste Município de Minduri/MG e por Email: 
licitacaominduri@gmail.com. 

Município de Minduri - MG, 28 de fevereiro de 2019. 

Daniel de Andrade Araújo 
Presidente da Comissão Permanente Licitação de Minduri - MG 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
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