
 

 

Extrato de Publicação de Edital de Licitação nº 060/2021 
Tipo Menor Preço Total Global Para Julgamento  

  
Referência              Tomada de Preços nº 001/2021 

             Processo Licitatório nº 060/2021 
 

A Prefeitura Municipal de Minduri/MG, através da sua Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, 
nomeada através da Portaria 767 de 18 de fevereiro de 2021 e do Procurador Jurídico do Município de Minduri - MG, 
torna-se público, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, que fará realizar a licitação na modalidade "TOMADA DE 
PREÇOS" e que pelo presente instrumento, ficam convocados todos os  interessados cadastrados no ramo pertinente 
em participar deste certame cujo o objeto é a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil 
para o Fornecimento de Prestação de Serviços, com Mão de Obra Especializada, bem como o 
fornecimento dos Materiais de construção para a realização desta obra e todos os equipamentos 
utilizados que se fizerem necessários para a execução da obra de Reforma da Escola Municipal 
Durval Souza Furtado, situada na Rua Rio Grande do Sul, nº 150, no Bairro Centro, nesta cidade de 
Minduri/MG, sendo que a obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com a Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, CD e Memorial Descritivo da Reforma e Projeto 
elaborado pelo setor de engenharia RT responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Minduri/MG 
e será do tipo Empreitada por Menor Preço Global para a execução da obra em 2021, documentos 
que são parte integrante desta Tomada de Preços, sendo também que todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, Epis, transporte, alimentação e hospedagem será de inteira 
responsabilidade da empresa contratada. 
 

A sessão terá o prazo e horário limite para recebimento e protocolo dos envelopes de documentos e 
propostas até às 08:45 horas do dia 05/10/2021, mediante a abertura dos mesmos que será às 09:00 horas 
do dia 05/10/2021 e serão recebidos dos licitantes pela Comissão Permanente de Licitação de Minduri - 
MG, na sede da Prefeitura Municipal de Minduri - MG, sito à Rua Penha, nº. 99, Bairro Vila Vassalo nesta 
cidade de Minduri - MG. 

 
Eventuais interessados não cadastrados que desejarem participar da presente TOMADA DE PREÇOS do ramo 
pertinente, deverão retirar toda a documentação (CDs, Anexos, Planilhas e Edital) no endereço acima citado e 
manifestar seu interesse com antecedência mínima de 3 (três) dias do prazo fixado para recebimento das propostas. 
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 E-mail: 
licitacaominduri@gmail.com, junto a Comissão de Licitação do Município de Minduri – MG. 
 
Obs: A Visita Técnica no local da obra a ser executada é obrigatória e está agendada para o dia 29 de setembro 
de 2021, que acontecerá impreterivelmente as 9:00 (nove horas) partindo da sede da Prefeitura Municipal de 
Minduri/MG, no endereço acima citado que será acompanhada do Responsável Técnico e fiscalização da obra 
da Prefeitura de Minduri/MG.  
 

 
Município de Minduri – MG, em 01 de setembro de 2021. 

 
 

Janne de Oliveira Silva 
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri – MG 

 
 
 
 


