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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
009/2022 - A P.M.I.M. torna público que fará realizar licitação dia 13/04/2022, 
às 08h00min, modalidade Pregão na forma Eletrônica, tipo “Menor Preço Por 
Lote”, exclusivo para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual, conforme exigência da Lei Complementar nº 
123/2006, art. 48 – inciso I c/c Lei Complementar nº 147/2014, através do site 
www.itaudeminas.mg.gov.br, que será regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17 
de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
Decreto Municipal nº 592 de 03 de janeiro de 2005, Decreto Municipal n.º 
1.509/20, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e demais 
legislações correlatas e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, suas alterações e demais normas pertinentes, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em estruturas de comunicação por 
radiofrequência e em tecnologia de segurança eletrônica, visando à 
prestação de serviços continuados em manutenção preventiva e corretiva 
de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), de um sistema 
de vídeo monitoramento patrimonial via rede TCP/IP e de um sistema de 
distribuição de internet para locais de acesso ao público do Município, 
compostos de equipamentos e softwares, em regime de prestação 
parcelada, durante o período de 12 (doze) meses. Visita técnica designada 
para os dias úteis de 04/04/2022 a 08/04/2022, no horário de 08h00min as 
11h00min ou das 13h00min as 16h00min, no Setor de Informática desta 
Prefeitura, situado a Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, nº 340 - Centro, 
devendo a visita ser agendada através do telefone: (35) 3536-3886, com o 
Sr.Robson Cândido Beraldo. Maiores informações: (0XX)35-3536-4995 ou 
3536-4400 ou e-mail: licitacao@itaudeminas.mg.gov.br ou site 
www.itaudeminas.mg.gov.br.  Itaú de Minas – MG, em 22 de março de 2.022. 
Daniela Aparecida Queiroz. Pregoeira Oficial. 
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