
 

CMAJU 

 

 

 
ESTADO DE SERGIPE 

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 

 

A Câmara Municipal de Aracaju por intermédio de seu Pregoeira Sonia Regina de Oliveira e sua Equipe de 

Apoio, nomeados pela Portaria n.º 980/2020, de 11 de fevereiro de 2020, torna público para conhecimento de 

quem possa interessar que no site www.licitacoes-e.com.br, estará recebendo, por meio eletrônico, as propostas 
relativas ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº011-2020, tipo menor preço por item. 

 

OBJETO       Registro de Precos para Aquisição de 02 (dois) Tablet’s 10,5” (dez polegadas e meia), 

10 (dez) Access Point e 30 (trinta) Notebook’s, , para atender a necessidade da Câmara Municipal de 

Aracaju, melhorando a qualidade dos serviços prestados pelos vereadores desta casa, visando o bom 

funcionamento dos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de Aracaju, de acordo 

com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.. 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/08/2020 às 10:00h (horário de Brasília). 

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 18/08/2020 às 11:00h (horário de Brasília). 

 

BASE LEGAL:   Este procedimento licitatório obedecerá regiamente  Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente o regulamento 
aprovado pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e, ainda, pela Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006, e Lei Complementar nº: 155 de 27 de outubro de 2016, , observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, bem como pelas condições e exigências contida neste 

Edital e seus anexos. 
 

O certame está aberto aos licitantes, sendo que os interessados poderão examinar ou obter o Edital nos sites 

www.licitacoes-e.com.br, www.aracaju.se.leg.br e www.tce.se.gov.br. 

 

O Edital poderá também ser solicitado através do e-mail cpl@aracaju.se.leg.br  

OBS: EM RAZÃO DA PANDEMIA ESTAMOS TRABALHANDO REMOTAMENTE, OS 

QUESTIONAMENTOS DEVERAO SER ENCAMINHADOS POR EMAIL. 

Outras informações através do telefone: (079) 3205.8906, das 08:00 às 13:00 horas, ou ainda, pessoalmente no 

Setor de Licitações, situado à Rua Itabaiana, 174 – Centro – Aracaju/SE - CEP. 49010-170. 

 
 

Aracaju/SE, 03 de agosto  de 2020. 

 

 

Sonia Regina de Oliveira 
Pregoeiro/CMAJU 

CMAJU 
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