Crescimento e Tra1nso:arlr\t.6

Todos por Minduri

~u~icípio de Minduri

www. m~ndun.mg.go v. br - mun i cipio@minduri.mg.gov.br

Admlnlstr~çio 2017/2020

Extrato de Publicação de Edital no 043/2017
Tipo Menor Preço Total Global Para Todos os Exames
Carta Convite no 028/2017
Processo Licitatório no 043/2017

Referência

A Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG no uso de suas atribuições le_gais, toma - se
público que pelo presente instrumento de Publicação fará realizar a licitação na modalidade Carta Convite e
ficam convidados todos os interessados no ramo pertinente em participar deste certame de preços para:
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Temporário com Profissional
Especializado e Formado . Treinado e Capacitado para a realização de Exames de Laboratório
Emergenciais e complementares em pacientes que (oram autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde
de Minduri- MG tais como: Gestantes e demais Pacientes que comprovadamente não tenham condições
financeiras para custear tais exames . conforme consta na relação em anexo do Formulário de Propostas
que é parte integrante deste Edital, sendo que a empresa vencedora deverá ter no Município de
Minduri/MG um Posto de Coleta do material (Sangue . Urina, Fezes e Outros) para tais exames e terá que
estar credenciada na Vigilância Sanitária no exercício de 201 7, conforme anexo I. que e parte integrante
deste Convite.
Este Edital de Convite está sendo Publicado por afixação no Mural "desta Municipalidade,
Publicado em Jornal Regional de grande circulação e também está sendo Publicado no Site do Município de
Minduri/MG e será encerrado às 14:00 horas do dia 24/08/2017, mediante abertura dos envelopes de
documentação e das propostas recebidas dos licitantes pela Comissão Permanente de Licitação 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.
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 entrar em contato pelo tel 035 3326 1219, no horário de 8:00
as 12:00 e de 13:00 as 17:00 horas de segunda a sexta feira e Email: licitacaominduri@gmail.com.

Município de Minduri - MG, em 18 de A_gosto de 2017.
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