EDITAL DE PREGÃO 004/2015
PROCESSO LICITATÓRIO 020/2015

A CÂM ARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA – CMVC, mediante o
Pregoeiro designado pelo Decreto 1.163 de 2015, torna público para conhecimento
dos interessados que na data de 28 de dezembro de 2015, a partir das 09:00 horas,
junto a sua sala de reunião, sediada na Rua Coronel Gugé, n. 150, Centro, 4º andar,
na Cidade de Vitória da Conquista/BA, fará realizar licitação na modalidade de
PREGÃO, na forma presencial, do tipo menor preço por lote, para aquisição de
equipamentos: Lote 1 - Fornecimento de equipamentos de informática; Lote 2 –
Aquisição de 01 (uma) câmera fotográfica profissional; Lote 3 – Aquisição de 04
aparelhos de ar condicionado e 04 motores compressores de ar com prestação de
serviço de instalação no local; Lote 4 – Aquisição de 04 aparelhos de frigobar; Lote 5 –
Aquisição de 23 câmeras de videomonitoramento e 01 stand-alone de 16 canais, com
serviço de instalação no local, conforme especificado no Edital, respeitando o limite
imposto diante da Lei 8.666/93, conforme quantidade e especificações constantes no
Edital

e

Anexos.

Informações:

Fone/Fax:

(77)

–

3086-9645

E-mail:

admcamara@hotmail.com. Cumpre informar que o Edital pode ser obtido, a partir
desta publicação, junto à sede da Licitada, Câmara Municipal de Vitória da
Conquista/BA, no setor denominado Diretoria Administrativa e Financeira, 4º andar,
sala 401, de segunda à quinta-feira em horário comercial, e às sextas-feiras das 08 até
às 12 horas.
O presente certame reger-se-á pelas disposições das Leis Federais 8.666/93,
10.520/2002, Decreto 3.555/02, Lei Estadual 9.433/2005 e demais legislações
pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital.

Vitória da Conquista - BA, 15 de dezembro de 2015.
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Alison Simão Zuccari Lima
Pregoeiro / Decreto nº 1163/2015
Câm ara Municipal de Vitória da Conquista/BA
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