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Despacho Nº SEI 0020017/2021 Em 26/03/2021

 

CONSIDERANDO que se acha aberto na Diretoria do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças, o PREGÃO

PRESENCIAL nº 02/2021, objetivando a contratação de empresa para cessão de software para gestão de carteira de

investimentos, com serviços adicionais de instalação, implantação e migração de dados e suporte técnico;

 

CONSIDERANDO que o prazo máximo para protocolo dos envelopes com as propostas, documentos de habilitação e

credenciamento será às 14:00 horas do dia 06 de abril de 2021, sendo que, após este horário, não será admitido o

protocolo de envelopes para a participação de qualquer licitante;

 

CONSIDERANDO o Ato Normativo 12/2020, que normatizou os procedimentos a  serem observados nas contratações

públicas, em virtude do estado de calamidade pública no Brasil, decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID

19), conforme classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS);

 

INFORMAMOS aos licitantes que irão participar do processo licitatório que os documentos previstos em edital poderão

ser encaminhados ao IPREJUN via correio, desde que recebidos até a data e horário estipulados em edital.  Também é

permitida a entrega e protocolo dos documentos em nossa sede - Avenida da Liberdade, s/n 6º andar - ala norte, até o

horário estipulado.

 

Nos termos do Ato Normativo 12/2020, a conferência da documentação pela equipe do IPREJUN, e a abertura da etapa

de lances será realizada presencialmente, na sede do IPREJUN, estará aberta ao público que estiver presente. Também

será transmitida em videoconferência,  a qual será realizada em sala aberta ao público, garantindo-se a publicidade e

transparência do ato.

 

Os participantes, poderão interagir de forma presencial ou através de videoconferência, ofertando lances, interpondo

recursos, praticando enfim todos os atos necessários, sendo permitida apenas a participação de um representante por

licitante.

 

O link para acesso à reunião é o https://meet.google.com/cyw-gaxx-ghx
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ANGIE DE ARAUJO

PREGOEIRA

 

Documento assinado eletronicamente por Angie Aparecida de Araújo, Assistente  de Administração, em
26/03/2021, às 11:59, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal
26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.iprejun.sp.gov.br/autentica informando o
código verificador 0020017 e o código CRC 04CC9FEE.
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