
 

 

 

 
 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
CONVITE Nº 002/2015  

Procedimento Administrativo nº107/2015 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, CNPJ n° 00.079.160/0001-78, por intermédio da Pregoeira 

Oficial e a Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São Simão-
GO, TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos interessados que no dia, hora e local indicados abaixo, 
fará realizar licitação na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por objeto a 

Contratação de prestador de serviços jurídicos na orientação e elaboração de 
pareceres das comissões temáticas desta Câmara de Vereadores, bem como para 
o patrocínio, sem exclusividade, de processos judiciais, de natureza cível, 
trabalhista, tributária e criminal, na fase em que se encontrem até o final da 
execução, em processos principais, acessórios, preventivos ou incidentais, 
processados perante a Comarca de São Simão, Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás e nos Tribunais Superiores, bem como outras ações judiciais que 
eventualmente sejam propostas, compreendendo-se, portanto, quaisquer causas 
em andamento ou aquelas que vierem a ser ajuizadas dentro do período adiante 
referido, conforme Termo de Referência – Anexo I deste Convite e demais 
Anexos. sendo observadas as disposições contidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos, na 

Lei Federal nº10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93, dentre 
outras legislações pertinentes e sua respectivas atualizações.  
 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 09 de março de 2015, às 13 horas (horário local), com 15 minutos 

de tolerância. 
 
ENTREGA DOS ENVELOPES: A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de São Simão, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação com sede na Praça Cívica nº02, Centro – São Simão/GO, conforme a 
data e horário acima determinados. 
 
PUBLICIDADE:  

 

 Nos murais da Câmara Municipal de São Simão. 

 No site oficial da Câmara Municipal de São Simão-Go: www.saosimao.go.leg.br 
 
LEGISLAÇÃO: Leis ns.º 10.520 de 2002 e 8.666 de 1993, demais norma pertinentes e atualizações.  

 
EDITAL: O Edital e anexos poderão ser requeridos das 8h às 11:30h e das 13h às 17h, com a Pregoeira 

Oficial da Câmara Municipal de São Simão ou à Equipe de Apoio, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação. 
INFORMAÇÕES: Telefone/Fax (064) 3658-1272. E-mail:cpl@saosimao.go.leg.br 

 
 

São Simão-GO, aos 19 dias do mês de Fevereiro de 2015. 

 
 

Mariana Batista Freitas Silva Pereira 
Pregoeira Oficial  

Câmara Municipal de São Simão 


