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Admlnlstraçio 2017/2020 

Referência 

Extrato de Publicação de Edital de Licitação n° 038/2018 
Tipo Menor Preço Por item Para Julgamento 

Tomada de Preços no 007/2018 
Processo Licitatório n° 038/2018 

A Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG, no uso de suas atribuições legais, torna-se público e faz 
saber que pelo presente instrumento fará realizar a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS e ficam 
convocados e convidados todas a empresas interessadas do ramo pertinente em participar deste certame de 
preços para: 1- Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza e Materiais de Expediente do 
Programa PAIFICRAS , para atender Equipe do CRAS , com Recurso Financeiro do ( PBF- Piso Básico Fixo) 

Bloco da Proteção Social Básica - Dotação Orçamentária 2018: 2.07 .00.08.122.011 .2.0060-
339030;2.07.01 .08.243.011 .2.0063-339030 e 2.08.00.08.244.012.2.0070-339030;2-Aquisiçao de Materiais de 
Limpeza; Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente de Papelaria e Prestação de Serviços de empresa 
com profissional especializado para Contrataçao de Oficineiro para Oficinas de Judô, com Recurso 
Financeiro do ( SCFV ) ( Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) - Bloco da Proteção Social 
Básica- Dotação Orçamentária 2018: 2.07 .00.08.122.011 .2.0060-339030;2.07 .01 .08.243.011 .2.0063-339030 ; 
2.08.00.08.244.012.2.0070-339030;2.08.00.08.244.012.2.0070-339039 e 3- Aquisição de Materiais e 
Equipamentos Permanentes , com Recurso Financeiro do Bl GSUAS - FNAS - INDICE DE GESTÃO 
DESCENTRALIZADA -IGD- Dotação Orçamentária 2018 : 2.07.00.08.122.011 .2.0060-449052,todos vinculados a 
Secretaria Municipal de Assistência Social do Municlpio de Minduri/MG , tudo de conformidade com a Lei 8.666193 
com suas posteriores alterações e conforme Aquisição de Itens e Prestação de Serviços detalhados e 
especificados em Planilhas que é parte integrante deste certame de Tomada de Preços e co"erão através da 
Dotação Orçamentária vigente do exercício de 2018, constantes neste edital de Licitação. 

O Prazo de entrega dos envelopes será encerrado às 08:45 horas do dia 11/06/2018, serão recebidos 
dos licitantes interessados pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri - MG e mediante 
abertura dos envelopes de documentação e propostas que será realizada as 09 :00 horas , 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 certame e que estejam cadastrados 
no ramo pertinente, deverão manifestar seu interesse com antecedência mínima de 72 horas do prazo de 
encerramento , maiores informações e esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários sobre este edital de 
licitação e seus anexos poderão ser feitos com antecedência por escrito ou entrar em contato através do telefone 
035 3326 1219, de segunda a sexta feira, no horário de 08:00 as 11 :00 horas e de 13:00 as 16:00 horas , junto a 
Comissão de Licitação de MinduriiMG e ou pelo Email: licitacaominduri@gmail.com. 

Minduri - MG, 22 de maio de 2.018. 

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