
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Contagem 
(CMC) convoca a Senhor
colocado, profissional com vinculo à CMC
Paiva (2º colocada, profissional com vinculo à CMC
Villalba (1º colocado, profissional sem vinculo à CMC) 
dos trabalhos relacionados à análise e ao julgamento das propostas técnicas
recebidos em sessão pública , concorrência 01/201
membros da Subcomissão Técnica deverão 
14h00min, na Diretoria de Compras, Licitações e Contratos 
Municipal de Contagem, 
iniciar os trabalhos. Primeiro deverão 
envelopes de numero 1 
comunicação Publicitária
termino dos  trabalhos.  Após o termino dessa fase os membros deverão 
elaborar uma ATA e encaminhar, junto com os demais documentos, 
CPL (Comissão Permanente de Licitação)
analisados os envelopes de numero 3 
Informações da Licitante)
o termino dos trabalhos. Após o termino dessa 
Subcomissão Técnica deverão elaborar uma ATA e encaminhar
demais documentos, para a 
analise das propostas técnicas, os membros da subcomissão deverão solicitar 
a comissão de licitação
adicionais poderão ser obtidos 
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-feira (dias úteis)  ou e
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CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Contagem 
Senhora Erica Cristina Pereira Lima de Souza

, profissional com vinculo à CMC) a Senhora Alessandra Taveira 
profissional com vinculo à CMC) e o senhor

profissional sem vinculo à CMC) para a reunião de início 
dos trabalhos relacionados à análise e ao julgamento das propostas técnicas
recebidos em sessão pública , concorrência 01/2019 , no dia 10
membros da Subcomissão Técnica deverão comparecer no dia 

na Diretoria de Compras, Licitações e Contratos 
Municipal de Contagem, para recebimento dos envelopes de numero 1 e 3  e 

Primeiro deverão ser abertos e analisados
 - Proposta Técnica: Via não identificada do plano de 

Publicitária, onde terão o prazo de 3 (três) dias úteis para o 
termino dos  trabalhos.  Após o termino dessa fase os membros deverão 

encaminhar, junto com os demais documentos, 
ssão Permanente de Licitação). Depois deverão ser abertos e 

analisados os envelopes de numero 3 - Proposta Técnica: Conjunto de 
Informações da Licitante), onde terão o mesmo prazo de 3(três) dias úteis para 
o termino dos trabalhos. Após o termino dessa fase os membros

deverão elaborar uma ATA e encaminhar
para a CPL. Na necessidade de PRAZO maior para 

analise das propostas técnicas, os membros da subcomissão deverão solicitar 
a comissão de licitação (CPL) a prorrogação do prazo. Esclarecimentos 
adicionais poderão ser obtidos por telefone 3198-5141 ou 3
Pessoalmente no endereço: Praça São Gonçalo, nº 18, Centro, Contagem 
/MG, no horário de 09h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min, de 

dias úteis)  ou e-mail – compras@cmc.mg.gov.br

 

Contagem, 11 de junho de 2019. 

 

Viviane Silva Diniz 

 Presidente 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

1 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Contagem 
Lima de Souza (1º 
Alessandra Taveira 

o senhor João Batista 
para a reunião de início 

dos trabalhos relacionados à análise e ao julgamento das propostas técnicas 
10/06/2019.  Os 

comparecer no dia 13/06/2019 as 
na Diretoria de Compras, Licitações e Contratos da Câmara 

recebimento dos envelopes de numero 1 e 3  e 
dos APENAS os 

ia não identificada do plano de 
(três) dias úteis para o 

termino dos  trabalhos.  Após o termino dessa fase os membros deverão 
encaminhar, junto com os demais documentos, para a 

. Depois deverão ser abertos e 
Proposta Técnica: Conjunto de 

, onde terão o mesmo prazo de 3(três) dias úteis para 
fase os membros da 

deverão elaborar uma ATA e encaminhar, junto com os 
CPL. Na necessidade de PRAZO maior para 

analise das propostas técnicas, os membros da subcomissão deverão solicitar 
Esclarecimentos 

5141 ou 3198-5117. 
Pessoalmente no endereço: Praça São Gonçalo, nº 18, Centro, Contagem 
/MG, no horário de 09h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min, de 

compras@cmc.mg.gov.br.  


