
 
 

 

Extrato de Publicação de Edital de Licitação nº 003/2017 

Tipo Menor Preço por cada 1 Km Rodado  

Edital nº 003/2017 

Processo Licitatório nº 003/2017 

Tomada de Preços nº 001/2017 

Data da Abertura dos Envelopes de Documentação e Propostas será no dia 30/01/2017 

Horário da abertura dos Envelopes: 14:00 Horas 

    

O Município de Minduri, Estado de Minas Gerais, doravante denominada ÓRGÃO LICITANTE, juntamente com a Comissão de 
Licitação , nomeada através da Portaria nº 656/2017 , no uso de suas atribuições legais torna público para conhecimento de 
todos os interessados no ramo pertinente,que fará realizar a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, o julgamento e 
classificação será do tipo Menor Preço por Item oferecido por cada 1 Km rodado em estrada de terra , nos termos do disposto 
na Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal nº 1505/2017.  

1 – Do recebimento/abertura - O recebimento e a abertura dos Envelopes contendo a Documentação e as 
Propostas será realizada em Sessão Pública, na Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Minduri / MG, sito a 
Rua Penha, nº 99 – Bairro Vila Vassalo - Cep. 37.447-000 –Município de Minduri – MG as 14:00 horas do dia 
30/01/2017e será recebida pela Comissão de Licitação e Assessoria Jurídica do Município de Minduri – MG. 

2 - Do Objeto - Este Procedimento Licitatório visa a Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços 
e de Locação de Veículos com Capacidade Mínima para 15 ; 12 e 9 Passageiros, de acordo com a necessidade do 
número de alunos de cada linha licitada, com Motorista Capacitado e Habilitado para o Transporte de Alunos do 
Perímetro da Zona Rural do Município de Minduri - MG, tendo como percurso a Fazenda Serrote , Fazenda Boa Vista ; 
Fazenda Araucária ; Fazenda São Miguel e Fazenda da Serra,sendo: Alunos do Ensino Fundamental, no exercício de 
2017, o valor será pago a empresa vencedora, por quilômetro rodado e de acordo com o Relatório mensal enviado 
para a Tesouraria desta municipalidade, emitido e aprovado pela Diretoria ou Secretária responsável da Escola 
Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município de Minduri - MG. 

3 – Do Edital - Eventuais  interessados em participar deste certame e que estejam cadastrados no ramo pertinente, 
deverão manifestar seu interesse com antecedência mínima de 72 horas antes abertura das propostas , o Edital e 
seus Anexos poderão ser adquiridos no endereço acima já mencionado, sem nenhuma despesa ao 
participante interessado e deverão ser retirados junto a Comissão de Licitação do Município de Minduri – MG, para 
obter esclarecimentos gerais sobre este Edital , ligar para o telefone (35) 3326 1219, no horário das 12:00 às 18:00 
horas, de 2ª a 6ª feira – Setor de Licitações. 

Minduri – MG, 05 de Janeiro de 2017 

Amarildo Silva Guimarães  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Minduri – MG 

 

Janne de Oliveira Silva                                                                                   Tiago de Oliveira dos Reis  

                                         Membro                                                                                                              Membro 

 


