Extrato de Publicação de Edital no 009/2017
Tipo Menor Preço Total Global
Processo Licitatório n° 009/2017
Modalidade Tomada de Preços no 003/2017
Data da Abertura 14/02/2017
Horário limite para a entrega dos Envelopes: 13:45 Horas
Horário limite para a abertura dos Envelopes: 14:00 Horas
A Comissão de Licitação do Município de Minduri, Estado de Minas Gerais ,no uso de suas
atribuições legais , torna - se público e conhecimento de todos os interessados no ramo pertinente , que : Fará
realizar Licitação na Modalidade de TOMADA DE PREÇOS, o julgamento e classificação será do tipo Menor
Preço Total Global para todos os eventos contidos no modelo anexo do Formulário de Propostas constante neste
Edital de Licitação e condições de pagamento, regida pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
1- Do recebimento/abertura- O recebimento dos Envelopes contendo a Documentação e as Propostas será até
as 13:45 horas do dia 14/02/2017 , mediante a abertura dos mesmos que acontecerá em Sessão Pública, na Sala
de reuniões da Prefeitura Municipal de Minduri I MG , sita a Rua Penha, n° 99 - Bairro Vila Vassalo - Cep.
37.447-000 - Município de Minduri - MG as 14:00 horas dos mesmo dia e serão recebidos das empresas pela
Comissão de Licitação e Assessoria Jurídica do Município de Minduri - MG.
2 - Do Objeto - Este Procedimento Licitatório visa a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços Artísticos para a : Realização do Carnaval de Rua de Minduri/MG a realizar-se MG nos dias
25,26,27 e 28 de Fevereiro de 2017, com a realização de eventos e Shows e com Carta de Exclusividade das
Bandas, emitida pelos Emuresários dos Artistas, devidamente datadas e autenticadas em Cartório.
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 da abertura dos envelopes de
documentação e das propostas , o Edital e seus Anexos deverão ser adquiridos no endereço acima já
mencionado , sem nenhuma despesa ao participante e deverá ser retirado junto a Comissão de Licitação do
Município de Minduri - MG , maiores informações e esclarecimentos gerais sobre este Edital , ligar para o
telefone (35) 3326 1219, no horário das 12:00 às 17:00 horas, de 2a a 63 feira - Setor de Licitações , Email:
licitacaominduri@gmail.com.
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