Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
Secretaria Municipal de Fazenda – Setor de Licitações
Administração 2017-2020
EDITAL RESUMIDO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2017
Processo nº 56/2017
OBJETO: Obtenção de propostas para a contratação de serviços de publicidade, a serem
prestados por 01 (uma) agência de propaganda, com o objetivo de atender aos órgãos da
administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Monte Carmelo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA
01/2017. O Secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, torna público que
fará realizar no dia 28 de Abril de 2017, às 09:00 horas no Departamento de Licitações, da
Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, situado à Praça Getúlio Vargas nº 242, 3º andar, Bairro
Centro, perante Comissão para tal designada, a Concorrência 01/2017, tipo Técnica e Preço. Cujo
Objeto: Refere-se a Obtenção de proposta para a contratação de serviços de publicidade, a serem
prestados por 01 (uma) agência de propaganda, com o objetivo de atender aos órgãos da
administração direta e indireta do Poder Executivo do Munícipio de Monte Carmelo - MG. Para
obterem maiores informações os interessados poderão procurar a Diretoria de Licitação, de 08:00
às 11:30, e de 13:30 às 17:00 ou ligue (34) 3842-5880 ou ainda pelo e-mail
licitacaomontecarmelo@hotmail.com.

DA RETIRADA DO EDITAL - ITEM 4 DO EDITAL REFERENTE AO CERTAME
4. RETIRADA DO EDITAL
4.1 Este Edital será fornecido pelo Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Monte
Carmelo, situado à Praça Getúlio Vargas nº 242, Centro, Monte Carmelo-MG, segunda a sextafeira, das 08h às 11:30h e das 13:30h às 17h. Para isso, o interessado deverá apresentar o
comprovante de recolhimento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), realizado em qualquer
agência bancária, por meio do documento de arrecadação municipal – DAM, Taxa de Expediente,
fornecido neste mesmo setor.
4.2. Os interessados que adquirirem o Edital serão oficiados acerca de possíveis alterações ou
outras informações sobre esta concorrência.
Para obterem maiores informações os interessados poderão procurar a Diretoria de Licitação, de
08:00 às 11:30, e de 13:30 às 17:00 ou ligue (34) 3842-5880 ou ainda pelo e-mail
licitacaomontecarmelo@hotmail.com
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