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Extrato de Publicação de Edital no 036/2017
Tipo Menor Preço por cada 1 km Rodado
Referência:

Carta Convite no 021/2017
Processo Licitatório no 036/2017

A Comissão de Licitação e Assessoria Jurídica do Município de Minduri - MG, no uso de suas atribuições
legais, torna-se publico de que pelo presente instrumento, fará realizar a licitação na modalidade Carta Convite e
ficam convocados e convidados todos os interessados no ramo pertinente em participar deste certame de preços
para: Contratação de empresa especializada de Prestação de Se1·vicos e de Locação de Veículo com

Capacidade Mínima para 5 Passageiros para a Linha da Fazenda da Fazendinha. com Motorista
Capacitado e Habilitado para o Transpode de Alunos do Perímetro da Zona Rural do Município
de Minduri · MG. tendo como percurso a azenda da Fazendinha.sendo: Alunos do Ensino
Fundamental, no exercício de 2017. o valor será pago a empresa vencedora do certame,por
quilômetro rodado e de acordo com o Relatório mensal enviado para a Tesouraria desta
municipalidade . emitido e aprovado pela Diretoria responsável da Escola Municipal Durval
Souza Furtado e em atendimento ao Setor de Educação do Município de Minduri · MG.
conforme anexo I e anexo 11 , que e parte integrante deste Convite.
O Convite será encerrado às 13:45 horas do dia 27/06/2017, mediante o recebimento e
abertura dos envelopes da Documentação e das Propostas que acontecerá as 14:00 horas, os envelopes serão
recebidos dos licitantes interessados pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri - MG ,
na sede da Prefeitura Municipal de Minduri- MG , localizada à Rua Penha, n°. 99- Bairro Vila Vassalo - Cep.
37.447- 000, nesta cidade de Minduri- MG.

O julgamento e classificação será do tipo Menor Preço por Ítem oferecido por cada 1 km
rodado em estrada de terra, nos termos do disposto na Lei Federal8.666/93 e suas posteriores alterações
e Decreto Municipal n° 1551/2017 , eventuais interessados que desejarem participar do presente CONVITE, e
que estejam cadastrados no ramo pertinente, deverão manifestar seu interesse com antecedência mínima de 24
horas do prazo de encerramento,maiores informações sobre este Edital e seus anexos poderão ser adquiridos
junto a Comissão de Licitação no horário de 07:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, através do Tel: 035
3326 1219 e Email: licitacaorninduri@gmail.com.
Município de Minduri- MG, 21 de Junho de 2.017.
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