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Operação de nióbio – COMIPA (http://www.codemig.com.br)

(http://www.codemge.com.br/)

(http://www.codemge.com.br/)

Buscar no site

Comunidades Indústria Criativa Tecnologia Mineração e Geologia Rodoviária

Atenção!

Em vigor desde 29 de janeiro de 2014, a Lei 12.846 (denominada Lei Anticorrupção), regulamentada pelo Decreto nº 8.420, prevê a responsabilização objetiva no âmbito civil e
administrativo de empresas que pratiquem atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. 

Cometer atos, tais como os listados abaixo, é passível de denúncia através do sítio www.ouvidoriageral.mg.gov.br (http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br), por qualquer pessoa física ou
jurídica. 

São atos lesivos à administração pública no tocante a licitações e contratos: 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modi�cações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato
convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-�nanceiro dos contratos celebrados com a administração pública. 

A Companhia, como empresa pública da Administração Indireta do Estado de Minas Gerais, zela pelo cumprimento da Lei. Tomando conhecimento de algum ato lesivo à administração, não
deixe de registrar.

Consulte abaixo as licitações da Codemge.

Acesse no link a seguir os Termos de Adesão em aberto para Órgãos Participantes (http://www.codemge.com.br/licitacoes/termo-de-adesao-para-orgaos-participantes/).

As licitações da Codemig podem ser visualizadas em seu site institucional (http://www.codemig.com.br/licitacoes/).

Codemge (http://www.codemge.com.br) > Licitações

×

Escolha a modalidade e/ou status da licitação. Para melhorar a busca, selecione os demais �ltros.

Empresa

Modalidade de licitação

Status da licitação

Selecione o ano

Digite uma palavra-chave

Pesquisar

DETALHES DA LICITAÇÃO

A+  a-

ATIVIDADES EM DESTAQUE

Licitações

http://www.codemig.com.br/
http://www.codemge.com.br/
http://www.codemge.com.br/
http://www.codemge.com.br/atuacao/comunidades/
http://www.codemge.com.br/atuacao/industria-criativa/
http://www.codemge.com.br/atuacao/tecnologia/
http://www.codemge.com.br/atuacao/mineracao/
http://www.codemge.com.br/atuacao/rodoviaria-de-bh/
http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br/
http://www.codemge.com.br/licitacoes/termo-de-adesao-para-orgaos-participantes/
http://www.codemig.com.br/licitacoes/
http://www.codemge.com.br/
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Vo

Baixar arquivo (http://www.codemge.com.br/wp-content/uploads/licitacoe

Baixar arquivo (http://www.codemge.com.br/wp-content/uploads/licitacoes/1276315305-27-ata-do-sorte

Baixar arquivo (http://www.codemge.com.br/wp-content/uploads/licitacoes/3293263454-20-procedimento-para-composicao-te

Baixar arquivo (http://www.codemge.com.br/wp-content/uploads/licitacoes/3175957228-edital-mdf-eletronico-38.2021_tecnica-e-preco-s

Baixar arquivo (http://www.codemge.com.br/wp-content/uploads/licitacoes/2

Nº DA LICITAÇÃO: 38/2021

EMPRESA: CODEMGE

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
MINAS GERAIS E SUA(S) SUBSIDIÁRIA(S).

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 06/07/2021

EDITAL, ATAS E ARQUIVOS PARA DOWNLOAD:

Esclarecimento 01
(http://www.codemge.com.br/wp-
content/uploads/licitacoes/3237328040-
37-esclarecimento.pdf)

Ata de Sorteio - Comissão Técnica de
Avaliação
(http://www.codemge.com.br/wp-
content/uploads/licitacoes/1276315305-
27-ata-do-sorteio-comissao-tecnica-de-
avaliacao.pdf)

Procedimento para Composição Técnica
de Avaliação
(http://www.codemge.com.br/wp-
content/uploads/licitacoes/3293263454-
20-procedimento-para-composicao-
tecnica-de-avaliacao-mdfe-38.2021_.pdf)

Edital (http://www.codemge.com.br/wp-
content/uploads/licitacoes/3175957228-
edital-mdf-eletronico-38.2021_tecnica-e-
preco-servicos-publicidade-gedad-
ascom.pdf)

Publicação Minas Gerais-Aviso de
Licitação
(http://www.codemge.com.br/wp-
content/uploads/licitacoes/2499658625-
caderno1_2021-07-06.pdf)

MODALIDADE: LICITAÇÃO ELETRÔNICA MODO DE DISPUTA FECHADO
DATA DA LICITAÇÃO: 09/09/2021
STATUS: EM ANDAMENTO

ABERTURA DA LICITAÇÃO
DATA:  
DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS
LOCAL:  
WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR

INFORMAÇÕES:

MAPA DO SITE     
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. 
Para retirar editais de licitação, o horário é de 9h às 17h.

ENDEREÇO: 
Rua Manaus, 467, Santa E�gênia | CEP 30150-350 
Belo Horizonte - MG | Tel.: (31) 3207-8900 (https://www.youtube.com/channel/UCnSPYMySa-YNUWia4E2Z

http://www.codemge.com.br/
http://www.codemge.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCnSPYMySa-YNUWia4E2Z9zQ

