
 

 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
 

CONVITE N.º 002/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS NO MUNICÍPIO DE 
ITANHANDU/MG 

 
 

Denominação: ______________________________________ _____________________________
 
CNPJ nº: ________________________________________________________________________

 
Endereço: _________________________________________ ______________________________

 
e-mail: __________________________________________________________________________

 
Cidade: ____________________________ Estado: __________________ CEP_______________

 
Telefone: ______________________________ Fax: ____________________________________

 
Representante Legal ______________________________ CPF: __________________________

 
Nº do Registro na Junta Comercial: _________________________________________________

 
Data do Registro na Junta Comercial: _______________________________________________

 
Obtivemos, através do acesso à página
convocatório da licitação acima identificada.
 
 

Local: _________________________, _____ de ___________________ de
 
 
 
 
 

 
Senhor Licitante,  
Em atendimento ao art. 22, § 3º da Lei de licitações para a
comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o 
recibo de retirada do Edital e remetê
ou do email licitacao@itanhandu.mg.gov.br
 
A Administração considerará que a remessa do recibo consistirá na manifestação de interesse em 
participar da licitação, sendo enviada com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas, estendendo assim o convit
nos termos do artigo acima citado.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

 
Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG 

licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 
TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2020 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO DE EVENTOS 
PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS NO MUNICÍPIO DE 

Denominação: ______________________________________ _____________________________

CNPJ nº: ________________________________________________________________________

Endereço: _________________________________________ ______________________________

mail: __________________________________________________________________________

e: ____________________________ Estado: __________________ CEP_______________

Telefone: ______________________________ Fax: ____________________________________

Representante Legal ______________________________ CPF: __________________________

istro na Junta Comercial: _________________________________________________

Data do Registro na Junta Comercial: _______________________________________________

Obtivemos, através do acesso à página www.itanhandu.mg.gov.br, nesta data, cópia do 
convocatório da licitação acima identificada. 

Local: _________________________, _____ de ___________________ de

___________________________ 
Assinatura 

Em atendimento ao art. 22, § 3º da Lei de licitações para a modalidade CONVITE e visando à 
comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o 
recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras, por meio do fax (35) 3361

andu.mg.gov.br 

A Administração considerará que a remessa do recibo consistirá na manifestação de interesse em 
participar da licitação, sendo enviada com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas, estendendo assim o convite para participar no Certame para a empresa, 
nos termos do artigo acima citado. 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET  

EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO DE EVENTOS 
PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS NO MUNICÍPIO DE 

Denominação: ______________________________________ _____________________________ 

CNPJ nº: ________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________ ______________________________ 

mail: __________________________________________________________________________ 

e: ____________________________ Estado: __________________ CEP_______________ 

Telefone: ______________________________ Fax: ____________________________________ 

Representante Legal ______________________________ CPF: __________________________ 

istro na Junta Comercial: _________________________________________________ 

Data do Registro na Junta Comercial: _______________________________________________ 

, nesta data, cópia do instrumento 

Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2020. 

modalidade CONVITE e visando à 
comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o 

lo ao Departamento de Compras, por meio do fax (35) 3361-3857 

A Administração considerará que a remessa do recibo consistirá na manifestação de interesse em 
participar da licitação, sendo enviada com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 

o Certame para a empresa, 


