Prefeitura Municipal de Minduri/MG
Setor de Serviços: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Minduri/MG
TIPO: MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL PARA JULGAMENTO

Publicação
Aviso de abertura de edital de Procedimento de Licitação
Processo Licitatório nº 063/2022
Tomada de Preços nº 002/2022
A comissão de Licitação do Município de Minduri/MG no uso de suas atribuições legais faz saber que está sendo realizado
a abertura do procedimento de licitação e que pelo presente instrumento, ficam convidados todos os interessados do
ramo pertinente em participar deste certame, cujo o objeto é conforme a seguir:
Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo pertinente em construção civil para o fornecimento de prestação
de serviços, com mão de obra capacitada e especializada , bem como o fornecimento dos materiais de construção para
a realização desta obra e todos os equipamentos a serem utilizados que se fizerem necessários para a execução da obra
de Reforma do Campo Society do Complexo Esportivo Geraldo Landim localizado na Área da Escola Municipal Durval
Souza Furtado de Minduri/MG, localizada na Rua Homero Penha de Andrade, nº 357, Bairro Centro, nesta cidade de
Minduri/MG.
Dotação Orçamentária 2022: 2.03.02.12.361.0003.2.0016-449051 – Recurso Municipal da Educação e Cultura.
Tipo de Classificação: Será do Tipo Menor Preço Total Global para Julgamento e conforme as exigências deste Edital
de Licitação.
A Visita Técnica no Local da Obra será: No dia 17/10/2022 às 9:00 (nove) horas, partindo da sede da Prefeitura.
Prazo e hora limite para a Entrega dos Envelopes: Dia 26/10/2022 até às 8:45 (oito horas e quarenta e cinco minutos).
Abertura dos Envelopes: Dia 26/10/2022 às 9:00 (nove) horas.
Local de Abertura dos Envelopes: Sede da Prefeitura Municipal de Minduri / MG.
Informações Complementares: O edital e seus anexos poderão ser obtidos em horário comercial da Prefeitura, na Rua
Penha, nº 99, Bairro Vila Vassalo, nesta cidade de Minduri/MG e informações complementares que se fizerem sobre este
edital poderão serem feitas por escrito, de segunda a sexta feira, de 8:00h às 11:00h e de 13:00h ás 16:00h, ou pelo
Telefone 035 3326-1219 e/ou por solicitação via e-mail: licitacaominduri@gmail.com.
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