
 

AVISO DE LICITAÇÃO N.º 06/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 49/2019 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2019 

 

O Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), inscrito no CNPJ sob n.º 

09.427.503/0001-12, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO. 

CRONOGRAMA 

1 Data de início do recebimento dos envelopes (proposta de preço e 

documentação de habilitação): 08/11/2019.  

2 Último dia para o recebimento dos envelopes (proposta de preço e 

documentação de habilitação): 22/11/2019, às 14:50 horas.  

3 Último dia para oferecimento de impugnação administrativa do Edital: 

19/11/2019.  

4 Data da sessão pública do Pregão Presencial: 22/11/2019, às 15:00 horas, à Rua 

General Liberato Bittencourt, n.º 1885, Centro Executivo Imperatriz, Sala n.º 102, Bairro 

Canto, CEP 88.070-800, Florianópolis/SC.  

OBJETO: Locação de uma impressora multifuncional com as funções de copiadora, 

impressão e scanner, e uma impressora colorida a laser, todas de propriedade da 

contratada, incluindo a cobertura de assistência técnica, manutenção preventiva e 

corretiva, assim como o fornecimento de peças e componentes necessários à 

manutenção, fornecimento de materiais de insumo para a sua utilização, exceto papel, 

bem como treinamento dos operadores dos equipamentos locados, conforme 

especificações e condições constantes deste edital e seus anexos, para atender às 

necessidades do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), com base 

no disposto na Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Complementar n.º 123/2006 e, 

subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislação pertinente. 

EDITAL COMPLETO: À disposição dos interessados na Rua General Liberato Bittencourt, 

n.º 1885, Centro Executivo Imperatriz, Sala n.º 102, Bairro Canto, CEP 88.070-800, 

Florianópolis/SC, no horário das 9 (nove) às 11:30 (onze e trinta) e das 13:30 (treze e 

trinta) às 17 (dezessete) horas. Edital disponível no site www.ciga.sc.gov.br. 

 

BASE LEGAL: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993, Lei Complementar n.º 123/2006 e 

demais legislação pertinente. 

 

Florianópolis, 07 de novembro de 2019. 

 

MARCUS VINICIUS DA SILVEIRA 

PREGOEIRO DO CIGA 

http://www.ciga.sc.gov.br/

