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CONCORRÊNCIA Nº 02/2020  
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
AVISO  

 
 

Objeto: Contratação de empresa para o Sistema Integrado de Gestão Previdenciária (SIGPREV), 
abrangendo implantação, licença de uso, atendimento dedicado, customização e consultoria necessários às 
especificidades da FUNPRESP-EXE, além de opção de compra da referida licença de uso  
  
  
  
  
Senhores licitantes,  
  
  
  
Comunicamos que os envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas serão abertos 
no dia 19/04/2021, às 14h30 min, na sala de reunião do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, situada 
no SCN - Quadra 2 - Bloco A – Salas 201 a 204 – Ed. Corporate Financial Center – Brasília/DF - 70712-
900. Salientamos que serão adotadas, para a sessão presencial, as medidas preventivas necessárias 
relacionadas à pandemia Covid-19, observando as determinações das autoridades necessárias, conforme 
relacionado a seguir: 
 

 Disponibilização de tapete sanitizante na entrada da Funprep-Exe; 

 Ambiente sanitizado; 

 Uso obrigatório de máscaras; 

 Disponibilização de álcool gel 70%; e 

 Observação das regras de distanciamento, conforme as determinações do Poder Público. 
 

  
  
   

Brasília/DF, 14 de abril de 2021.  
  
 

  
ANA CLECIA SILVA GONÇALVES DE FRANÇA 

Presidente da Comissão Especial de Licitação Substituta 

 

 

Clicksign 92eabe43-1054-45f1-83e9-588a890063a0



Aviso de Abertura das Propostas de Preços.pdf
Documento número #92eabe43-1054-45f1-83e9-588a890063a0

Assinaturas

Ana Clécia Silva Gonçalves de França
Assinou

Log

13 abr 2021, 19:54:03 Operador com email priscilla.otoni@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 criou este documento número 92eabe43-1054-45f1-83e9-588a890063a0. Data

limite para assinatura do documento: 13 de maio de 2021 (19:10). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

13 abr 2021, 19:55:51 Operador com email priscilla.otoni@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

ana.franca@funpresp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Ana Clécia Silva Gonçalves de França e CPF 471.775.944-34.

13 abr 2021, 19:56:15 Operador com email priscilla.otoni@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 14

de abril de 2021 (20:00).

13 abr 2021, 20:50:40 Ana Clécia Silva Gonçalves de França assinou. Pontos de autenticação: email

ana.franca@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 471.775.944-34. IP: 164.163.0.66.

Componente de assinatura versão 1.107.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 abr 2021, 20:50:40 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

92eabe43-1054-45f1-83e9-588a890063a0.

Hash do documento original (SHA256): ce287d6090592897a73d08591bf5a7aaf2e832f53678b1c22ae482c07fcdc5d7

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 92eabe43-1054-45f1-83e9-588a890063a0, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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