
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP. 

 

EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 - PROCESSO Nº 141/2016. 

  

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP, no uso de suas atribuições legais e 

de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público para o 

conhecimento dos interessados que se encontra aberta na Câmara Municipal local, sito à Avenida 

Capitão Calixto, nº 131, Centro, Capão Bonito/SP, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 

sob n° 002/2016, tipo menor preço global, de acordo com as exigências e condições estabelecidas: 

  

1 - DO OBJETO: A presente licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tem por finalidade a 

contratação, pelo regime de execução indireta, do tipo menor preço, empreitada por preço global, com 

fornecimento de material e mão-de-obra; de empresa para a execução de obra de reforma interna e 

externa do atual prédio da Câmara Municipal de Capão Bonito/SP, conforme projetos, especificações 

técnicas, orçamento,  cronograma, anexos neste Edital, pertencentes ao presente instrumento 

convocatório. 

  

Os envelopes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no protocolo da Secretaria da 

Câmara Municipal, situada na Avenida Capitão Calixto, nº 131 – Centro, Capão Bonito/SP, até às 10 

horas do dia 22 de março de 2016.  O início da abertura dos envelopes será às 10:05 horas do referido 

dia, numa das salas da Câmara Municipal, designada na ocasião.   

 

O edital e seus anexos estão disponíveis para retirada junto a Secretaria da Câmara Municipal de Capão 

Bonito, situada na Avenida Capitão Calixto, nº 131 – Capão Bonito/SP, durante o período de expediente 

(de segunda a sexta-feira, das 09 as 12 e das 13 as 16 horas), e poderá ser solicitado através do e-mail: 

camara@camaracb.sp.gov.br. 

   

1.1. O prazo de execução da obra é de até 180 dias. 

  

1.2. O valor estimado da obra é de R$ 775.000,00 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil Reais). 

  

Capão Bonito/SP, 26 de março de 2016. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 

MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO 

PRESIDENTE 
 


