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Carta Convite nº. 013/2016 
Processo nº. 017/2016 

A Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG, no uso de suas atribuições legais, toma-se 
publico que pelo presente instrumento fará realizar a licitação na modalidade Carta Convite e ficam 
convocados todos os interessados no ramo pertinente em participar deste certame de preços para: 
Aquisição de Peças novas diversas para veículos pesados e veículos leves, 
compreendendo: Retro Escavadeira, Carregadeira, Tratores e Caminhões, Ônibus e 
Micro Ônibus, Fiat Doblo. VW Kombi. Nissan Livinia. Fiat Uno. VW Gol. conforme 
relação em anexo e de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Minduri 
para o exercício de 2016 1 para atender a Secretaria Municipal de Educação Saúde e 
Operações. conforme anexo I que é parte integrante deste Convite. 

O Convite será encerrado às 13:45 horas do dia 23.03.2016, mediante abertura dos 
envelopes de documentação e das propostas que acontecerá as 14:00 horas , os envelopes serão 
recebidos dos licitantes interessados pela Comissão Permanente de Licitação 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 part1c1par do presente CONVITE, e que 
stejam cadastrados no ramo pertinente, deverão manifestar seu interesse com antecedência mínima 
e 24 horas do prazo de encerramento, informações complementares entrar em contato pelo Tel 
ontato 035 3326 1219 , no horário de 8:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00 hs de segunda a sexta feira. 

Município de Minduri - MG, 17 de março de 2.016. 

José Edson Botelho 
Presidente da Comissão Perm. Licitação de Minduri MG 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326~1219 - F~: (35) 3326-1444_ 
CEP 37.447-000- Minduri - Estado de Minas Gerais - CNPJ. 17.954.041/0001 10 


