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AVISO EDITAL

AVISO EDITAL
CONVITE Nº. 01/2017
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, de acordo com a Lei nº. 10.520/02, Decretos Municipais nº.
2.545/02 e 2.754/05, Lei nº 8.666/93, LC 123/06, torna público que no dia 10 de julho de 2017, a
partir das 13h30min, na Sala “Paulo Roberto Ferreira de Faria – Multimídia”, à Avenida São
Francisco, 320, Primavera, serão credenciados os representantes e recebidos os envelopes
“Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” relativos ao CONVITE nº. 01/2017, que tem
por objeto a “elaboração de projetos básicos, estudos técnicos, prestação de consultoria técnica e
no acompanhamento da execução de obras a serem licitadas para a Câmara Municipal de Pouso
Alegre.”. O Edital e os anexos poderão ser visualizados no site: www.cmpa.mg.gov.br. Informações
complementares poderão ser obtidas pelos telefones (35) 3429-6517, 3429-6501 ou pelo e-mail:
licitacao@cmpa.mg.gov.br.
Pouso Alegre, 29 de junho de 2017.
Fátima Aparecida Belani – Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO EDITAL

AVISO EDITAL
CONVITE Nº. 02/2017
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, de acordo com a Lei nº. 10.520/02, Decretos Municipais nº.
2.545/02 e 2.754/05, Lei nº 8.666/93, LC 123/06, torna público que no dia 07 de julho de 2017, a
partir das 09h30min, na Sala “Paulo Roberto Ferreira de Faria – Multimídia”, à Avenida São
Francisco, 320, Primavera, serão credenciados os representantes e recebidos os envelopes
“Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” relativos ao CONVITE nº. 02/2017, que tem
por objeto a “serviços de auditoria administrativa para dar suporte às atividades de Comissão
Especial da CÂMARA MUNICIPAL, compreendendo entrega de parecer técnico sobre processo
licitatório (fase interna, externa e execução contratual, pagamentos, emissão de empenhos e
subempenhos, medições e outros atos) e disponibilidade para esclarecimento de dúvidas a
respeito do objeto dos trabalhos da Comissão”. O Edital e os anexos poderão ser visualizados no
site: www.cmpa.mg.gov.br. Informações complementares poderão ser obtidas pelos telefones (35)
3429-6517, 3429-6501 ou pelo e-mail: licitacao@cmpa.mg.gov.br.
Pouso Alegre, 29 de junho de 2017.
Fátima Aparecida Belani – Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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