Consórcio Intermunicipal Norte Mineiro de Desenvolvimento Regional dos Vales do
Carinhanha, Cochá, Peruaçu, Japoré e São Francisco.

AVISO DE LICITAÇÃO

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL NORTE MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DOS VALORES DO
CARINHANHA, COCHÁ, PERUAÇU, JAPORÉ E SÃO FRANCISCO – CIMVALES, consórcio este de natureza Público
Público, através do seu Presidente e Prefeito do Município de Juvenilia(MG) Sr. Rômulo Marinho Carneiro, Pregoeiro em
cumprimento ao disposto no art. 21 da Lei nº 8.666/93, torna público que realizará
ealizará Licitação na forma que segue:
PROCESSO LICITATORIO Nº: 005/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 002/2020
SINTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa,
vantajosa objetivando “Registro de Preços” para a futura e eventua
eventual
“contratação de empresa com qualificação técnica, para a prestação de serviços como intermediária no gerenciamento de
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Consórcio CIMVALES, bem como das frotas de veículos,
equipamentos e maquinas dos
os Municípios Consorciados, quais sejam: (Januária, Bonito de Minas, Cônego Marinho,
Itacarambi, São João das Missões, Miravânia, Montalvânia, Juvenilia e Chapada Gaúcha), os quais farão parte como
órgãos participantes, pautando na contratação de serviços de mão de obra com fornecimento de peças genuínas e ou
originais de fábrica, por meio de cartão eletrônico e, ou sistema de microprocessador, de aceitabilidade em empresas
especializadas em procedimentos de manutenção mecânica veicular,
veicular com utilização de sistema
istema integrado via internet,
para monitoramento dos serviços,, conforme detalhado no termo de referencia, em atendimento à solicitação da
Secretaria Executiva do Consorcio CIMVALES.
CIMVALES
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior Percentual
Percentual de Desconto a ser aplicado sobre a taxa de administração
ENTREGA DE ENVELOPES: Até o dia 23/12/2020
/12/2020 até às 11:00 horas
SESSÃO DE JULGAMENTO: No dia 23/12/2020
/12/2020 às 11:00 horas
O edital encontra-se
se publicado no site www.cimvales.mg.gov.br e, na ocorrência de duvidas e,
e para maiores
informações, sobre o instrumento convocatório/edital e anexos, poderão ser obtidas através do ee-mail:
executivo@cimvales.mg.gov.br , onde pautando
pautando pelo principio da transparência as duvidas serão esclarecidas através
publicação no site – Secretaria Executiva do Consorcio CIMVALES.
CIMVALES
Publique-se
se para conhecimento publico no quadro de aviso
Bonito de Minas
Minas-MG, 09 de dezembro de 2.020.
Rodrigo Pinto dos Reis
Pregoeiro do Consorcio CIMVALES
Portaria nº 001, de 02.12.2020

