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Instituído pela Lei nº 1.278/2017 de 13 de junho de 2017

Departamento de Licitações, Contratos e Compras
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES – MG.
Aviso de Licitação. Encontra-se aberta junto a esta
Prefeitura Municipal o Processo nº. 199/2017,
modalidade Pregão Presencial nº 056/2017, do tipo
menor preço por item, para registro de preços para
contratação de microempresas, empresas de
pequeno porte ou equiparadas para compromisso de
serviços de retifica de motores e bombas injetoras,
para a manutenção da frota municipal, em
atendimento a solicitação do Departamento
Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Serviços
Públicos - O credenciamento e abertura dos
envelopes dar-se-á no dia 22/11/2017, às 09 horas O instrumento convocatório e Software proposta em
inteiro teor estará à disposição dos interessados de
2ª a 6ª feira, das 12h às 17h, na R. Eng. Álvares
Maciel, 190, centro, Inconfidentes, CEP: 37576-000 no site www.inconfidentes.mg.gov.br
seguindo
passos GOVERNO > LICITAÇÃO > EDITAL - Tel. (35)
3464-1014 - Rodnei Francisco de Oliveira - Chefe do
Depto de Licitações, Contratos e Compras.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES – MG.
Aviso de Licitação. Encontra-se aberta junto a esta
Prefeitura Municipal o Processo nº. 200/2017,
modalidade Pregão Presencial nº 057/2017, do tipo
menor preço por item, para contratação de
microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas para fornecimento de material
hidráulico para instalação de tubulação de água
potável para os moradores no Bairro Romas - O
credenciamento e abertura dos envelopes dar-se-á
no dia 23/11/2017, às 09:00 horas - O instrumento
convocatório em inteiro teor estará à disposição dos
interessados de 2ª a 6ª feira, das 12h às 17h, na R.
Eng. Álvares Maciel, 190, centro, Inconfidentes, CEP:
37576-000 - no site www.inconfidentes.mg.gov.br
seguindo passos GOVERNO > LICITAÇÃO > EDITAL Tel. (35) 3464-1014 - Rodnei Francisco de Oliveira Chefe do Depto de Licitações, Contratos e Compras.

Página 1 de 1

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE
INCONFIDENTES:18028829000168
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MG,
l=INCONFIDENTES, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
ou=Autenticado por AR Federaminas,
cn=MUNICIPIO DE
INCONFIDENTES:18028829000168
Dados: 2017.11.01 17:08:53 -02'00'

