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A CÂMARA DE VEREADORES DE SILVEIRAS, inscrita no CNPJ sob nº. 01.6.520.934/0001-31, 

com sede à Rua Maestro João Batista Julião nº. 100, bairro Centro, Município de Silveiras/SP, por sua 

Vereadora Presidente Neusa Liane Grillo Menegon, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 

com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e Lei nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que às 14:00h, do dia 28(vinte e oito) de julho de 2020 (terça-feira) no Prédio da 

Câmara de Silveiras, a Comissão de Licitações, designada pela Portaria nº. 01 de 01 de março de 2013, 

vem realizar licitação, na modalidade CONVITE – tipo Menor preço de centímetro por coluna,  para a 

Contratação de Contratação de Empresa para publicação de atos oficiais e propaganda institucional da 

Câmara Municipal de Silveiras, em órgão da imprensa escrita, com circulação, no mínimo, quinzenal, 

no Município de Silveiras e região, em base centímetro por coluna, pelo período de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado na forma do art. 57, II da Lei nº 8.666/93.  

  Os envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS deverão ser entregues, 

em envelopes lacrados e separados na sessão de protocolo, mediante as condições estabelecidas  no 

Edital: entrega até às 13:30h do dia 28/07/2020 – terça-feira no Setor de Protocolo da Câmara 

Municipal, à Rua Maestro João Batista Julião nº. 100, Centro em Silveiras/SP, A abertura dos 

envelopes dar-se-à na mesma data às 14:00h na sala de reuniões da Câmara Municipal, no 

endereço supra.   

A Ìntegra do Edital de Licitação pode ser obtida na Secretaria da Câmara Municipal de Silveiras ou pelo site: 

www.cmsilveiras.sp.gov.br link Licitações, infomações pelo telefone: (12)3106-1115/e e-mail: 

secretaria@cmsilveiras.sp.gov.br. Silveiras, 17 de julho de 2020.  
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