
 

 

 

 
 
 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
CONVITE Nº 001/2015  

Procedimento Administrativo nº092/2015 
 

 
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 
cessão de direito de uso, permanente e não exclusivo - (Cessão de Direito de Uso), Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de revisão e manutenção preditiva, preventiva e 
reparativa de equipamentos de T.I (Tecnologia da Informação da Câmara Municipal de São Simão), 
sendo eles Servidor, Firewall, dispositivos passivos e ativos de redes, sejam cabeadas ou sem fio, além 
de sistemas de CFTV e sistemas digitais e analógicos, além de auxilio a gestão do site institucional da 
Câmara Municipal de São Simão, e também dar manutenção preditiva e preventiva em dispositivo de 
impressão, com fornecimento de mão de obra e serviços necessários para o perfeito funcionamento dos 
dispositivos e infraestrutura citados acima, de forma as necessidade da Câmara Municipal de São Simão, 
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 19 de fevereiro de 2015, às 08 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 09 dias do mês de Fevereiro de 2015. 

 

 
 
 
 

Mariana Batista Freitas Silva Pereira 
Pregoeira Oficial  

Câmara Municipal de São Simão 

http://www.saosimao.go.leg.br/

