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Referência Carta Convite no 009/2016 
Processo Licitatório no 013/2016 

O Município de Minduri - MG,através de sua Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria no 
60212016, datada de 04 de janeiro de 2016, no uso de suas atribuições legais, faz saber e torna - se publico 
que fará realizar a licitação do Tipo Menor Por item para julgamento e que pelo presente instrumento , ficam 
convidados todos os interessados no ramo pertinente em participar deste certame de preços para:Aquisição 
de Cortador de Grama Dirigível para Manutenção de Praças, Canteiros e Jardins do Município de 
Minduri- MG 2016, conforme anexo único e formulário de proposta, que são parte integrante deste Convite. 

O Convite será encerrado às 14:00 horas do dia 09/03/2016, mediante abertura dos envelopes de 
documentação e das propostas recebidas dos licitantes pela Comissão Permanente de Licitação do Município 
de Minduri!MG . a abertura dos envelopes será feita 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 retirar o Edital e seus Anexos no endereço acima citado e manifestar seu interesse com 

antecedência mínima de 24 horas do prazo de encerramento junto a Comissão de Licitação do Município de 
Minduri - MG, maiores informações e esclarecimentos adicionais sobre este Edital entrar em contato no 
horário de 12:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, Tel.: para contato: 035 3326 1219, junto a 
Comissão de Licitação. 

Município de Minduri- MG, em 03 de Março de 2016. 

-
José Edson Botelho 

Presidente da Comissão Perm. Licitação de Minduri- MG 
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