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AVISO 

LICITAÇÃO N.º 007/2015 
 

A Câmara Municipal de Coronel Pacheco, Estado de Minas Gerais em cumprimento 
ao art. 21 da Lei 8.666/93 torna público que fará realizar o seguinte certame 
licitatório: 

1- PARTICIPAÇÃO:  

Poderão participar da presente licitação empresas escolhidas e convidadas pela 
CÂMARA MUNICIPAL. 

Nos termos do art. 22 § 3º também poderão participar do certame as empresas 
cadastradas ou não, nesta CÂMARA, na especialidade objeto do presente certame, 
que manifestarem e formalizarem seu interesse em participar através de 
requerimento com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da hora e data 
marcada para a entrega dos envelopes. 

2 - MODALIDADE:  

Convite 

3 - SÍNTESE DO OBJETO:  

Execução de obra de engenharia referente à primeira etapa da ampliação da sede 
Câmara e construção de um prédio a ela anexo, localizada na Praça Comendador 
Carlos Chagas, s/n, centro, no Município de Coronel Pacheco. 

4 - REGIME DE EXECUÇÃO:  

Empreitada por preço unitário 

5 - TIPO DE LICITAÇÃO:  

Menor Preço. 

6 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  

As propostas serão julgadas conforme disposto no parágrafo 1º, inciso I do artigo 45, 
da Lei 8.666/93. 

7 - RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

Os envelopes com os documentos e propostas de cada licitante serão entregues  
até o dia 13 de novembro de 2015 às 14h00min no seguinte local: 

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO - MG 
Praça Carlos Chagas, s/nº - Centro 
Coronel Pacheco - MG 
36.155-000 
Telefone: (32) 3258-1208 

8 - ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO 

Os envelopes com a documentação serão abertos, no local indicado no item anterior 
na seguinte data e local: 
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Data: 13 de novembro de 2015 
Horário: 14:00 (quatorze horas). 

9 - OBTENÇÃO DA ÍNTEGRA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 

Poderá ser obtido, nos dias úteis, no horário de 12h00min às 17h00min, no local 
indicado no item 7 deste instrumento ou através do site 
www.coronelpacheco.cam.mg.gov.br 

10 - INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO 

Poderá ser obtido, nos dias úteis, no horário de 12h00min às 17h00min, no local 
indicado no item 7 deste instrumento. 

11 - CUSTO DA PASTA:  

A íntegra do instrumento convocatório será fornecida gratuitamente. 

 

Coronel Pacheco, 03 de novembro de 2015. 

 
 

____________________ 
Helder Campos Camilo 

Presidente 

 
____________________ 
Fagner Florêncio dos 

Santos 
Membro 

 

 
____________________ 

Margarete A. Coelho 
Membro 

 
 
 
Certifico que, nesta data, foi dada publicidade, por afixação no Quadro de 
Publicações Oficiais da Câmara Municipal de Coronel Pacheco ao presente AVISO. 
 

 
Coronel Pacheco, 03 de novembro de 2015. 

 
 

__________________________ 
Helder Campos Camilo 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

 


