CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017

AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG torna público que realizará,
às 13h30min do dia 29 de novembro de 2017, no Salão Nobre Vereador
Omir Flávio de Lima, localizado na Rua Assis Andrade, nº 540, Centro, a
Sessão Pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, tipo Menor Preço,
cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais contratações de
microempreendedor individual – MEI, microempresa – ME ou empresa de
pequeno porte – EPP para serviços de operação do sistema sonoro do Salão
Nobre da Câmara Municipal durante as sessões plenárias ordinárias,
extraordinárias, solenes, reuniões e audiências públicas, bem como dos
equipamentos de vídeo existentes no espaço quando o seu uso for
requisitado nesses eventos, além da manutenção corretiva, que porventura
for necessária, e da manutenção mensal preventiva. A presente licitação é
regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alterações posteriores, pela Lei Municipal nº 5.354, de
19 de dezembro de 2011, pelo Decreto Municipal nº 261, de 11 de abril de
2007, pelo Decreto Municipal nº 366, de 18 de fevereiro de 2008, e demais
condições fixadas no Edital – que ficará à disposição dos interessados na
Secretaria da Câmara, no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, no
horário de 7 às 18 horas, bem como na página da Câmara na internet:
www.camaraconselheirolafaiete.mg.gov.br. Os trabalhos serão conduzidos
pelo Pregoeiro da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, Nivaldo Smith
Júnior, designado pela Portaria nº 029/2013, de 2 de abril de 2013, e Equipe
de Apoio, integrada pelas servidoras Jacqueline Aparecida Barbosa da Silva,
Maria Theresa Chaves Leite e Michele de Ávila Fernandes, designadas pela
Portaria nº 027/2017, de 7 de março de 2017.
Conselheiro Lafaiete, 6 de novembro de 2017.
Nivaldo Smith Júnior
Pregoeiro

