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[PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 019/2019/CARTA CONVITE Nº 001/2019] 

AVISO DE PUBLICAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 019/2019 

CARTA CONVITE Nº 001/2019 

 
 
O Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, Estado de 

Minas Gerais, situado à Rua José Antônio Senra, n° 15, Centro, nesta cidade de Santo Antônio do 

Aventureiro, Estado de Minas Gerais, torna público que o Processo de Licitação 019/2019/Carta 

Convite nº 001/2019, cujo objeto destina para contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de serviços de obra e engenharia destinado para finalização da construção de sete 

unidades (casas) do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR de Santo Antônio do 

Aventureiro. Este procedimento tem como finalidade a aquisição dos serviços destinados para 

atendimento da implementação do empreendimento APF 0488258-23 no âmbito do Programa 

Nacional de Habitação RURAL – PNHR – Recursos do OGU, por meio da modalidade aquisição de 

serviços para construção das casas, sendo de responsabilidade para o pagamento desta etapa o 

Município de Santo Antônio do Aventureiro, nos termos do empreendimento APF 0488258-23, será 

realizado no dia 25/04/2019, às 10hs30min. 

 

Rege a presente licitação a Lei Federal 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, observadas suas 

alterações. 

 

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos: 

 

Recebimento das Propostas: até as 10hs30min, horário local, do dia 25/04/2019. 

Início da Sessão: as 10hs31min, horário local, do dia 25/04/2019. 

 

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, 

observadas as condições constantes do edital. 

 

O Edital Completo poderá ser obtido pelos interessados no Departamento de Licitações, situado à 

Rua José Antônio Senra, 15, Centro, em meio magnético, de segunda a sexta-feira, nos horários 

entre 11hs30min às 17hs00min, ou pelo endereço eletrônico licitacao@pmsaa.mg.gov.br. É 

necessário que, ao fazer download do Edital, seja informado ao Departamento de Licitações, via 

fone ou via fax, (32) 3286-1110, a retirada do mesmo, para que possamos comunicar possíveis 

alterações que se fizerem necessárias. O Departamento de Licitações não se responsabilizará pela 

falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos 

meios expostos, a retirada do Edital.  

 

Quaisquer dúvidas, contatar pelo telefone (32) 3286-1110. 

 

Santo Antônio do Aventureiro, 09 de abril de 2.019. 
 
 
 
 
 

OSMAR TADEU PIRES DE MATOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 


