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Tomada de Preços n° 009/2018
Processo Licitatório n° 044/2018

A Prefeitura Municipal de Minduri/MG, através da sua Comissão de Licitação , no uso de suas atribuições legais , nomeada
através da Portaria 688 de 02 de janeiro de 2018 e Assessoria Jurídica do Município de Minduri- MG , toma-se público ,
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 , que fará realizar a licitação na modalidade " TOMADA DE PREÇOS" e que pelo
presente instrumento, ficam convocados todos os interessados no ramo pertinente em participar deste certame cujo objeto
é a Contratação de Empresa Especializada em Construcão Civil para a execução e realizacão elas Obras de Recuperação
Estrutural de Vias em Micro Revestimento Asfáltico de 9. 840,35 m2 nas Ruas Santa Catarina .Rua António Frederico
Ozanan . Rua Sagrado Coração de Jesus . Rua Mato Grosso. Rua Pará . Travessa Vital Brasil . Rua António Luiz Furtado .
Rua Rio Grande do Norte e Rua Brasília . destinado a melhoramentos de Vias Públicas no Município de Minduri - MG .com
Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada . Materiais e Equipamentos . conforme anexos
e Formulário de Proposta, Projeto , Cronogramas , Planilhas e Plano de Trabalho aprovado pelo Responsável Técnico do
Projeto da Prefeitura Municipal de Minduri/MG no exercício de 2018 , que é parte integrante desta Tomada de Preços.
A sessão terá o prazo e horário para recebimento e protocolo dos envelopes de documentos e propostas até às 08:45
horas do dia 1910712018 , mediante a abertura dos mesmos que será as 09:00 horas do dia 1910712018 e serão recebidos
dos licitantes pela Comissão Permanente de Ucitação de Minduri - MG e Assessor Jurídico do Município , na sede da
Prefeitura Municipal de Minduri - MG , sito à Rua Penha, n°. 99 , Bairro Vila Vassalo nesta cidade de Mínduri- MG.
Eventuais Interessados que desejarem part1c1par da presente TOMADA DE' P'RE'ÇOS e que estejam cadastrados no ramo
pertinente, deverão retirar toda a documentação , CD , Anexos , Planilhas e Edital) no endereço acima citado e manifestar
seu interesse com antecedência mínima de 72 horas do prazo de encerramento, o Edital e seus anexos poderão ser
adquiridos gratuitamente e informações complementares que se fizerem necessários sobre este edital de licitação poderão
ser obtidas com antecedência no horário de 8:00 as 11 :00 horas e de 13:00 as 16:00 horas , de segunda a sexta feira , por
escrito , pelo telefone 035 3326 1219 e pelo Email : licitacaominduri@gmail.com , junto a ( Comissão de Licitação do
Município de Minduri - MG ).

Obs: A VIsita Técnica estã agendada para o dia 12 de Julho de 2018, que acontecerá Impreterivelmente as 9:00 (
nove horas ) partindo da sede da Prefeitura Municipal de Mlnduri/MG , no endereço acima citado.

Município de Minduri- MG, em 29 de Junho de 2018.

José Edson Botelho
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri - MG
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