
 

 

COMUNICADO N.º 02/2020 

AVISO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO E CANCELAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA DE 

LICITAÇÃO 

 

Licitação: Pregão Eletrônico n.º 02/2020 

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

eventuais aquisições de chromebooks e de estações de recarga móvel, 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, sendo o CIGA 

Órgão Gerenciador desta licitação, conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de 

Referência) e as condições estabelecidas, que fazem parte integrante deste Edital, para todos 

os fins e efeitos. 

N.º do Processo Administrativo: 1664/2020 

Data de Abertura das propostas: Não definida 

Data da Suspensão: 14/08/2020 

Motivo da Suspensão: Apreciação de Impugnações ao Edital, realização de diligências e 

reapreciação (avaliação e correção) do respectivo instrumento convocatório, se for o caso. 

O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), com sede à 

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

Canto, CEP 88.070-800, Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 09.427.503/0001-12, neste 

ato representado por seu pregoeiro, Senhor Marcus Vinicius da Silveira, no uso de suas 

atribuições legais, pelo presente Instrumento, vem COMUNICAR, de ofício, a SUSPENSÃO do 

andamento do processo em epígrafe e o CANCELAMENTO da sessão pública designada para 

o dia 17/08/2020, até que sejam decididas as Impugnações ao Edital, realizadas diligências e 

reapreciado (avaliado e corrigido) o respectivo Edital de abertura do certame, se for o caso.  

Novas datas serão marcadas e publicadas posteriormente. 

 

Florianópolis, 14 de agosto de 2020. 

 

MARCUS VINICIUS DA SILVEIRA 

Pregoeiro do CIGA 

 

MARCUS VINICIUS DA 
SILVEIRA:04832664930

Digitally signed by MARCUS VINICIUS DA 
SILVEIRA:04832664930 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM 
BRANCO), ou=29480028000155, cn=MARCUS 
VINICIUS DA SILVEIRA:04832664930 
Date: 2020.08.14 13:49:41 -03'00'


