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AVISO DE LICITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG, EM OBEDIÊNCIA AO
COMANDO DO ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI NACIONAL Nº 8.666,
DE 1993, TORNA PÚBLICO AOS INTERESSADOS A CELEBRAÇÃO DO (S)
SEGUINTE (S) INSTRUMENTO (S):

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019

A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG torna público aos interessados em geral
que está realizando licitação pública, instaurada na modalidade pregão presencial
nº 12/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,
MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. O edital está a disposição
dos interessados na Coordenadoria de Licitações e Contratos, sito a Rua Domingos
L`Ouverture nº 335, bairro São Geraldo, Sete Lagoas/MG, no horário de 8 horas às
17 horas, de 2ª a 6ª feira, podendo ainda ser retirado no site o#cial da Câmara –
www.camarasete.mg.gov.br às 8 horas e 30-. O ato de credenciamento iniciará
minutos do dia 28.08.2019 na Escola do Legislativo situada no andar térreo e a
sessão pública iniciará imediatamente após a pregoeira declarar ao encerramento
do credenciamento. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (31)
3779-6366. Sete Lagoas, 13.08.2019. Jaqueline Helena Alves, Pregoeira.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, por meio de seu Presidente, Vereador1.
Cláudio Henrique Nacif Gonçalves, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Requerimento nº 1211/2019 de autoria do Vereador Marcelo Pires Rodrigues, aprovado na
Reunião Ordinária do dia 05 de fevereiro de 2019, e em observância à Lei nº 6.826, de 11 de
setembro de 2003, entidades, autoridades, bem como cidadãos interessados emCONVOCA
participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada conforme disposições a seguir:

Data, local e horário: dia 04 de setembro de 2019, quarta-feira, no Plenário2.
Deputado Wilson Tanure, Rua Domingos L’Ouverture, nº 335, 3º andar, Bairro São Geraldo, Sete
Lagoas-MG , no horário de 18h30 às 22 horas.

Do objetivo: discutir assuntos referentes aos serviços prestados pelo Serviço3.
Público de Água e Esgoto de Sete Lagoas – SAAE.

Da Programação:4.
18h30 – Credenciamento.
19h – Abertura.
19h05 – Apresentação do tema pelo Presidente da Sessão e convidados.
20h30 – Manifestação dos inscritos.
22h–Considerações #nais, encaminhamentos e encerramento pelo Presidente da

Sessão.

- Ressalvada a abertura, os demais horários poderão ser modi#cados a exclusivo4.1
critério do Presidente da sessão, com o objetivo de dotar de racionalidade e e#ciência os
trabalhos, sem prejuízo dos objetivos da audiência.

- Da Forma de Apresentação:5
- As inscrições de interessados em se manifestar na audiência poderão ser feitas5.1

na Rua Domingos L’Ouverture, nº 335, Bairro São Geraldo, 3º andar, na Secretaria da Câmara
Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário de 13 às 17h; e no dia do evento durante a
realização do mesmo, junto a servidores do Legislativo, até o horário destinado à “Manifestação
dos Inscritos”.

- Os vereadores inscritos poderão se manifestar pelo prazo de 03 (três) minutos,5.2
estritamente sobre o assunto da audiência, tendo o interpelado igual prazo para responder,
facultadas a réplica e a tréplica de acordo com o Presidente da sessão.

- O tempo destinado à manifestação de cada inscrito será concedido na razão do5.3
número total de inscrições realizadas pelo tempo total previsto neste edital para as
manifestações. O Presidente e demais Vereadores poderão fazer perguntas aos inscritos para
obtenção de esclarecimentos adicionais eventualmente necessários. Findas as manifestações
dos inscritos, o Presidente da sessão poderá permitir outras manifestações, a seu critério e de
acordo com o tempo disponível.

- O Presidente da sessão poderá interromper o expositor quando o mesmo5.4
extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em que o tema abordado não se referir ao
objetivo da audiência.

– Das Disposições Gerais:6
- Ao Presidente competirá dirimir as questões de ordem e decidir6.1

conclusivamente sobre os procedimentos adotados na audiência.
- Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o #m de protelar ou6.2

desvirtuar o objetivo da audiência.
- Será lavrada ata resumida dos trabalhos da Audiência Pública para posterior6.3

divulgação no Diário do Legislativo, site www.setelagoas.mg.leg.br

Câmara Municipal de Sete Lagoas, 14 de agosto de 2019.

Cláudio Henrique Nacif Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal

ABERTURA ENVELOPE Nº 04
PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019

A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG, por determinação da
Presidente da Comissão Especial de Licitação, nos autos do processo licitatório nº
12/2019, instaurado na modalidade Tomada de Preço nº 01/2019, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, torna público aos interessados
que não houve interposição de recurso administrativo em face da decisão de
julgamento das propostas técnicas.

Diante disso, #cam os licitantes proponentes convocados para a 3ª
Sessão Pública destinada à abertura do envelope nº 04, contendo a proposta
comercial.

A sessão pública iniciará , na Escola doàs 9 horas do dia 16.08.2019
Legislativo, andar terreno, sito a Rua Domingos L`Ouverture nº 335, bairro São
Geraldo, Sete Lagoas/MG. Mais informações através do telefone (31) 3779-6366,
com Cristina Mirian de Souza Mello.

Sete Lagoas, 14.08.2019.

DEISE STHEPANIE FERREIRA DA SILVA
Secretária da Comissão Especial de Licitação
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