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EXTRATO DE EDITAL 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2014 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014  

 

(SEGUNDA CHAMADA) 

 

 A Câmara Municipal de Aiuruoca, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do disposto no Artigo 22, Parágrafo 2º da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98, torna público que 

fará realizar TOMADA DE PREÇOS para a contratação de empresa de construção 

civil para a construção do muro de entorno do prédio da Câmara Municipal de 

Aiuruoca, conforme projeto integrante do edital. 

 

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para realização de 

serviços relativos à quarta etapa da construção de prédio para abrigar a sede da 

Câmara Municipal de Aiuruoca, em terreno de propriedade da licitadora, situado na 

Rua Dr. Antônio Guimarães, nº. 62, nesta cidade, incluindo todo o fornecimento de 

materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à conclusão do objeto, a ser 

executado nos termos dos projetos e planilhas anexos, que integram este edital. 

 

A entrega dos Envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" e 

"PROPOSTA DE PREÇOS" deverão ocorrer até o dia 15 de julho de 2014 as 13:00 horas, 

na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Antônio Guimarães, nº. 62, Centro, nesta 

cidade de Aiuruoca, Estado de Minas Gerais, ocorrendo a realização de visita técnica no dia 

1° de julho de 2014,  às 15:00 horas e a abertura dos envelopes de habilitação no dia 15 

julho de 2014, às 13:30 hs, e abertura das propostas no dia 22 de julho de 2014 às 14:00 

horas e em seguida o julgamento das propostas de preço, no mesmo local.  

O texto integral do Edital está disponível a partir desta data na sede da Câmara 

Municipal, dela fazendo parte os Anexos I a VII, inclusive a Minuta do Contrato.  

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos pela Comissão Permanente de 

Licitação sito à Rua Dr. Antônio Guimarães, nº 62 - Bairro Centro- na cidade de 

Aiuruoca, Estado de Minas Gerais ou pelo telefone (35) 3344-1767. 

 

 
Aiuruoca/MG, 18 de junho de 2014. 

 

 

Ver. Willer da Silva Maciel 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 


