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CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

A Prefeitura Municipal de Contagem - Minas Gerais, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que 
fará realizar, em atendimento ao Artigo 39, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, Audiência Pública para licitação, na modalidade Regime 
Diferenciado de Contratação - RDC, destinada à “contratação de empresa de 
engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução das 
obras de implantação do Lote 04 do Programa PRÓ-TRANSPORTE composto pelo 
corredor estrutural de transporte Leste-Oeste e corredor estrutural de transporte 
Ressaca, no Município de Contagem-MG”. 

Na audiência, todos terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se 
manifestarem, caso assim o desejarem. A audiência será conduzida pela Secretaria 
Municipal de Administração – SEAD, com a participação da Secretaria Municipal de 
Planejamento - SEPLAN, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOBS, 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade – SEMA e Procuradoria Geral do Munícipio - PGM. 

A Audiência Pública será realizada às 10h00min, do dia 19/04/2016, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Contagem – MG, à Praça Presidente Tancredo Neves, N.º 
200, Bairro Camilo Alves, Contagem – MG. 

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, inclusive 
projetos básico, que estarão disponíveis a partir do dia 04 (quatro) de abril de 2016, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves 
nº 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/MG, tel.: (0**31) 3352.5090 e 3352-5138, de 
segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, 
mediante apresentação de um DVD virgem à Comissão Permanente de Licitações no 
endereço acima e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os 
seguintes dados: razão social ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, 
endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato ou através do site 
www.contagem.mg.gov.br/licitacoes.  
 

Contagem, 01 de abril de 2016. 
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