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CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

 

 

AVISO 
 
 
1. Reportando-nos à Concorrência nº 01/2020, cuja abertura está prevista para o dia 
08/09/2020, às 10 horas, no Auditório da Funpresp-Exe, informamos que durante o transcurso 
da sessão serão adotadas as seguintes medidas de segurança recomendadas/determinadas pelas 
autoridades sanitárias para a reunião presencial, devido ao momento de pandemia da COVID-
19: 

 Disponibilização de tapete sanitizante nas entradas do auditório e das salas da 
Funpresp-Exe; 

 Ambiente sanitizado; 

 Uso obrigatório de máscaras; 

 Medição de temperatura corporal para acesso das pessoas aos ambientes da 
Fundação, por meio de termômetro digital, com leitura por aproximação; 

 Disponibilização de álcool gel 70%; e 

 Ilhas para separar os membros da Comissão Especial de Licitação e os 
representantes dos licitantes, observando as regras de distanciamento. 

2. Reiteramos que caso a licitante opte por não designar um representante legal para 
participar da sessão pública, os envelopes poderão ser entregues diretamente no Setor de 
Protocolo da Entidade ou enviados por meio de empresa transportadora de 
correspondências/encomendas para o endereço: SCN – Quadra 2, Bloco A – salas 201 a 204 - 
Ed. Corporate Financial Center – Brasília-DF – CEP: 70712-900. Estes envelopes deverão ser 
endereçados ao Presidente da Comissão Especial de Licitação. 

3. Objetivando facilitar a entrega dos envelopes informamos o funcionamento do Setor de 
Protocolo no período de 01 a 08/09/2020: 

 Dias 01/09 a 05/09/2020 - período compreendido entre 10 às 16 horas; 

 Dia 08/09 – a partir de 8 horas. (neste dia os envelopes deverão ser entregues até o 
início da sessão, ou seja até 10 horas). 

Brasília, 26 de agosto de 2020. 

 

 

 
JOÃO BATISTA DE JESUS SANTANA 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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