
 

AVISO DE LICITAÇÃO N.º 01/2020 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1435/2020 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2020 – REGISTRO DE PREÇOS 

  

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 

ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, destinada ao recebimento de propostas 

para REGISTRO DE PREÇOS, com prazo máximo de 12 (doze) meses. 

 

CRONOGRAMA 

1. Data de início do recebimento das propostas dar-se-á exclusivamente por meio 

do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL, 

na página www.bll.org.br (proposta de preço e documentação de habilitação): 

13/07/2020. 

 

2. Último dia para o recebimento das propostas (proposta de preço e 

documentação de habilitação): 24/07/2020, às 13:50 horas.  

 

3. Último dia para oferecimento de impugnação administrativa do Edital: 

21/07/2020. 

 

4. Data da sessão pública do Pregão Eletrônico: 24/07/2020, às 14:00 horas. 

 

5. Data da sessão pública da Prova de Conceito: A prova de conceito ocorrerá no 

quinto dia útil a contar do encerramento da Sessão Pública do Pregão às 

14:00 horas, de forma virtual. 

 

OBJETO: Formação de registro de preços, com prazo máximo de 12 (doze) meses, para 

eventual contratação de empresa especializada em outsourcing (para locação, instalação, 

configuração, gerenciamento remoto e suporte) dos seguintes equipamentos: 

microcomputadores, notebooks, monitores e  servidores com fornecimento de hardware, 

software e suporte técnico, conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de 

Referência) para uso dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados ao 

Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA, na condição de Órgãos 

Participantes desta licitação, e para uso do CIGA, na condição de Órgão Gerenciador e 

Órgão Participante desta licitação. 

 

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. 
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Florianópolis, 10 de julho de 2020. 

 

MARCUS VINICIUS DA SILVEIRA 

Pregoeiro do CIGA 
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