AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019

JOSÉ RODRIGUES DE MATOS, Presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, torna
público, a quem interessar, que se acha instaurado na Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado, o Processo de Licitação Pública na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, para
selecionar, pelo critério do menor preço global, empresa especializada na prestação de
serviços de assistência técnica em computadores e pontos, bem como serviços na área de
informática, internet, manutenção da rede local, auxílio na resolução de problemas,
manutenção no servidor de dados, manutenção de internet, manutenção básica em
computadores, notebooks, monitores e impressoras e manutenção e auxilio quanto aos
programas terceirizados, efetuando a manutenção de todos os equipamentos de informática,
troca de peças, instalação e configuração de novos programas, verificação periódica de
atualização e vírus, enfim, suporte necessário para os funcionários que utilizam os
microcomputadores, todas as vezes que for necessário, atendendo à solicitação de imediato,
diretamente nas dependências da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado MS. A presente licitação em razão do valor é EXCLUSIVA PARA ME (microempresa),
EPP (empresa de pequeno porte) e/ou MEI (microempreendedor individual) nos termos da
lei. Valor total máximo estimado desta licitação é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais anuais
/12 meses) sendo o valor máximo mensal, R$ 3.000,00 (três mil reais). A empresa a ser
contratada deverá ter no mínimo, 02 (dois) técnicos de nível superior na área de
informática. O edital e anexos poderá ser obtido pelos interessados, independentemente de
qualquer pagamento, nos dias úteis, no horário de expediente, (07:00 às 13:00 horas MS) na
Câmara Municipal, sito à Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo nº 4015 – Jardim São Bento –
Aparecida do Taboado – MS. O Edital e anexos poderá também ser solicitado sem quaisquer
custos, através do email: cm.aptaboado@bol.com.br para conhecimento e decisão quanto à
participação no certame. Os envelopes deverão ser entregues até às 08h30min. do dia 04 de
outubro de 2019, ficando designada a audiência inicial para a abertura dos envelopes, para
esta mesma data às 08h40min, com ou sem a presença dos concorrentes. Os horários
referidos são de Mato Grosso do Sul.
Aparecida do Taboado, 13 de setembro de 2019.
JOSÉ RODRIGUES DE MATOS
PRESIDENTE
HILDA MARIA LIMA
PRESIDENTE CL

