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Referência:

Carta Convite n°. 018/2018
Processo Licitatório n°. 031/2018

A Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Assessoria
Jurídica do Município de Minduri - MG , torna - se público que pelo presente instrumento de convocação, fará realizar a
licitação na modalidade Carta Convite e ficam convocados e convidados todos os interessados especializados no ramo
pertinente em participar deste certame de preços cujo o objeto é para: Aquisição de Materiais de Limpeza e Materiais

de Consumo , Aquisição de Equipamentos Permanentes, Aquisição Materiais de Consumo e Materiais
Expediente de Papelaria para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde sendo : Centro de Saúde , Farmácia
de Minas e UBSs do Munlclpio de Minduri- MG no exerclcio de 2018,conforme anexo I que é parte integrante deste
Convite.
O Convite será encerrado às 08:45 horas do dia 30/0412018, mediante a abertura dos envelopes de
documentação e de propostas que acontecerá as 09:00 horas , os envelopes de documentação e Propostas serão
recebidos das licitantes interessadas pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri - MG , na sede
da Prefeitura Municipal de Minduri - MG, sita à Rua Penha, n°. 99 - Bairro Vila Vassalo, nesta cidade de Minduri - MG.

Eventuais interessados que desejarem participar do presente CONVITE, e que estejam cadastrados
no ramo pertinente, deverão retirar o Edital e seus anexos no endereço acima citado e manifestar seu interesse com
antecedência mínima de 24 horas do prazo de encerramento, maiores informações e esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessários sobre este edital de licitação poderão ser feitos com antecedência por escrito , pelo Tel 035 3326
1219 e pelo Email : licitacaominduri@gmail.com , no horário de 08:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 horas , de
segunda a sexta feira, junto a Comissão de Licitação de Minduri - MG.
Município de Minduri - MG, em 24 de Abril de 2018.

Amarildo Silva Guimarães
Membro da Comissão Perm. Licitação de Minduri - MG
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