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AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2020  

 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP: CONFORME A LEI 

COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, EM SEU ARTIGO 48, 

INCISO I, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 147, DE 07 DE AGOSTO DE 

2014, NOS ITENS COM VALOR DE ATÉ R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) 

COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE – EPP. 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO UNIÃO, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 83.529.933/0001-06, com sede na 

Praça Hercílio Luz, s/n°, Centro, Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, 

por intermédio de sua PREGOEIRA, designada pela Resolução n° 230/2017 e da 

Comissão Permanente de Licitações, designada pela Resolução n°237/2018 comunica 

aos interessados que está promovendo o Processo Licitatório n° 034/2020 na 

Modalidade Pregão, com adjudicação por item, do tipo Presencial, menor preço por 

item, conforme dispõe a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação 

subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações, vigente e pertinente à matéria. Os 

envelopes de n.º 01 contendo as propostas de preços e de n.º 02, contendo a 

documentação de habilitação, serão recebidos para protocolo junto a Diretoria 

Administrativa da Câmara Municipal, até as 09h30min do dia 06 de Novembro 

iniciando-se a sessão pública às 09h45min no Plenário da Câmara, no mesmo 

endereço. Envelopes encaminhados via postal deverão ser enviados à Diretoria 

Administrativa para protocolo, dentro do horário limite. O proponente fica ciente de que 

está impedido de praticar atos de oferecimento de lances e interpor recursos. 

A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de 

processamento de dados, equipamento de processamento de dados e equipamento de 

áudio, vídeo e foto de acordo com as especificações, quantidades estimadas e os 

respectivos valores máximos por unidade, constantes no Edital completo, o qual se 

encontra à disposição dos interessados no Endereço supramencionado, na sede da 

Câmara Municipal de Porto União e também através do endereço eletrônico: 

http://cmpu.sc.gov.br/. 

 

 

Maira Teresinha Lusa 

Pregoeira 

 

 


