
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

 

 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Contagem (CMC) avisa aos 
participantes e demais interessados 
(contratação de empresa de engenharia para serviços de reforma da fachada, subsolo, telhado 
e estacionamento da Câmara Municipal de Contagem) que será realizada reunião, às 14:00 
(quatorze) horas do dia 18 
para a abertura dos ENVELOPES de nº 2 (propostas de preços) e efetivação dos demais 
procedimentos previstos no edital da licitação em epígrafe relativos a essa fase.
 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos por telefone 3198
Pessoalmente no endereço: Praça São Gonçalo, nº 18, Centro, Contagem /MG, no horário de 
09h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min, de segunda a sexta
mail – compras@cmc.mg.gov.br
 
 

 
 
 

 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2018  

PROCESSO 020/2018 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Contagem (CMC) avisa aos 
participantes e demais interessados na licitação relativa à Concorrência Nº 02/2018 
(contratação de empresa de engenharia para serviços de reforma da fachada, subsolo, telhado 
e estacionamento da Câmara Municipal de Contagem) que será realizada reunião, às 14:00 

(dezoito) de maio de 2018, no Plenário deste legislativo municipal, 
para a abertura dos ENVELOPES de nº 2 (propostas de preços) e efetivação dos demais 
procedimentos previstos no edital da licitação em epígrafe relativos a essa fase.

onais poderão ser obtidos por telefone 3198-
Pessoalmente no endereço: Praça São Gonçalo, nº 18, Centro, Contagem /MG, no horário de 
09h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min, de segunda a sexta-

compras@cmc.mg.gov.br. 

Contagem, 

Viviane Silva Diniz 
Presidente da Comissão de Licitação. 
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A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Contagem (CMC) avisa aos 
na licitação relativa à Concorrência Nº 02/2018 

(contratação de empresa de engenharia para serviços de reforma da fachada, subsolo, telhado 
e estacionamento da Câmara Municipal de Contagem) que será realizada reunião, às 14:00 

de 2018, no Plenário deste legislativo municipal, 
para a abertura dos ENVELOPES de nº 2 (propostas de preços) e efetivação dos demais 
procedimentos previstos no edital da licitação em epígrafe relativos a essa fase. 

-5117 ou 3359-8701. 
Pessoalmente no endereço: Praça São Gonçalo, nº 18, Centro, Contagem /MG, no horário de 

feira(dias úteis)  ou e-

Contagem, 15 de maio de 2018.  


