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Belo Horizonte, Quinta-feira, 7 de Abril de 2022.
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CMBH - Câmara Municipal de Belo Horizonte
CONCORRÊNCIA Nº 04/2021

AVISO DE REUNIÃO
 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) avisa aos participantes e demais interessados
na licitação relativa à CONCORRÊNCIA Nº 04/2021, cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade, por intermédio de 1 (uma)
Agência de Propaganda, que será realizada, a partir das 14:00 (quatorze) horas do dia 12 (doze) de abril de 2022, no Hall da Presidência da
CMBH, a reunião pública para a abertura dos invólucros 4 (propostas de preços) e efetivação dos demais procedimentos previstos no edital do
certame em epígrafe relativos a essa fase.

Ressalta-se que, nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010, não será permitida a presença, também nessa reunião, de nenhum dos
membros da Subcomissão Técnica nomeados nos termos do Chamamento Público nº 02/2021.

Com base no disposto na Lei Municipal nº 11.244/2020, aqueles que comparecerem à reunião pública aqui mencionada deverão, de
forma obrigatória, fazer uso da máscara de proteção ou cobertura sobre o nariz e a boca, providenciando, preferencialmente, seu próprio
álcool em gel, bem como caneta, lápis e demais instrumentos necessários para participarem adequadamente do feito.

Salienta-se que, como medida de segurança decorrente das normas acima citadas, não será permitida a permanência na reunião de
pessoas sem a proteção facial a que se refere o parágrafo anterior.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Seção de Apoio a Licitações da CMBH, pelo telefone (31) 3555-1249, ou pelo
e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.
 

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022
 

Priscila Caroline Cardim Santana Rodrigues
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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