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Quinta-feira, 14 de setembro de 2017

RETIFICAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2017
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 22 de Setembro de 2017, às 08h30min, na Sala
“Paulo Roberto Ferreira de Faria – Multimídia”, à Avenida São Francisco, 320, Primavera, serão credenciados
os interessados e recebidos os envelopes “Documentação de Habilitação e Proposta de Preços” relativos ao
PREGÃO PRESENCIAL nº. 23/2017, que tem por objeto a “Contratação de empresa para o fornecimento de
equipamentos e materiais de informática de escritório”. O Edital e os anexos poderão ser visualizados no site:
www.cmpa.mg.gov.br. Informações complementares poderão ser obtidas pelos telefones (35) 3429-6509, 34296500 ou pelo e-mail: licitacao@cmpa.mg.gov.br.
Pouso Alegre, 14 de Setembro de 2017.
Fátima Aparecida Belani – Pregoeira

AVISO DE EDITAL.

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº.26/2017
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, de acordo com a Lei nº. 10.520/02, Decreto Municipal nº. 2.545/02, Lei
nº 8.666/93, LC 123/06, torna público que no dia 27 de setembro de 2017, à partir das 14h30min, na Sala de
Multimidia, à Avenida São Francisco, 320, Primavera, serão credenciados os representantes e recebidos os
envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” relativos ao PREGÃO PRESENCIAL
nº.26/2017, que tem por objeto a “Contratação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
para prestação de serviços de agenciamento, fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais
(reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aéreas), na
modalidade por menor taxa de transação (Transaction Fee), para atender os vereadores, servidores e
colaboradores externos que estejam em atividades atinentes aos trabalhos desenvolvidos na Câmara Municipal
de Pouso Alegre, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do edital. O Edital e os
anexos poderão ser visualizados no site: www.cmpa.mg.gov.br. Informações complementares poderão ser
obtidas pelos telefones (35) 3429-6500, 3429-6501 ou pelo e-mail: licitacao@cmpa.mg.gov.br.
Pouso Alegre, 14 setembro de 2017.
Eliane C. Ramos – Pregoeira Substituta
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