2º AVISO
EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 255/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PMI SMA/SUCON Nº 007/2018

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itabira, através da
Coordenadoria de Contratos, torna público que fará realizar em sua sede na Avenida
Carlos de Paula Andrade, nº 135, bairro Centro, Itabira/MG, licitação na modalidade
Concorrência Pública PMI SMA/SUCON nº 007/2018, do Tipo Menor Preço Global,
sob o regime de empreitada, por preço unitário, para Contratação de empresa para
prestação de serviços de forma contínua, de locação de 49 (quarenta e nove)
veículos automotores leves, médios e pesados, com motorista, para transporte
de pessoas, materiais, documentos e pequenas cargas, incluindo abastecimento,
manutenção e seguro de veículos, conforme as especificações e quantitativos
constantes no Projeto Básico, para atender as necessidades das diversas
secretarias do município de Itabira/MG, em atendimento as solicitações da
Secretaria Municipal de Administração, nos termos da lei federal 8.666/93 e suas
posteriores alterações.
Cópia do edital referente a esta Concorrência poderá ser adquirida junto a
Coordenadoria de Contratos da Prefeitura de Itabira, no horário de 12:00 às 18:00
horas, a partir do dia 11/02/2019 até o dia 15/03/2019, na sede da Prefeitura
Municipal, situada na Av. Carlos de Paula Andrade 135, Centro; devendo para sua
aquisição, ser recolhida a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), correspondente
unicamente ao valor da preparação das cópias na Diretoria de Tributação da Secretaria
Municipal da Fazenda.
A entrega dos envelopes de “habilitação” e “proposta de preços”, deverá ser realizada
na Diretoria de Atendimento e Protocolo, sala 112, 1° andar, da Prefeitura Municipal de
Itabira, até às 14:00 horas do dia 15/03/2019 e o início da reunião de abertura dos
envelopes dar-se-á dia 15/03/2019, às 14:30 horas, no Auditório, andar térreo, no
prédio da Prefeitura Municipal de Itabira.
Itabira, 08 de fevereiro de 2019.
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