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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021 - UASG 264001

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO

Nº Processo: STIC/1106/2021. Objeto: Contratação de serviços de outsourcing de
impressão na modalidade franquia de páginas mais excedente, com acesso via rede
local (TCP-IP), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos de
primeiro uso, software de gerenciamento e bilhetagem, incluindo a prestação de
serviço de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos
necessário (exceto papel), e serviços de operacionalização da solução, para atender as
necessidades da FUNDACENTRO.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 12/05/2021 das
08h30 às 17h30. Endereço: Rua Capote Valente, 710, - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/264001-5-00004-2021. Entrega das Propostas: a
partir de 12/05/2021 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
24/05/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2020
A Comissão Especial de Licitação da Funpresp-Exe torna público o resultado do
julgamento da Concorrência nº 02/2020, do tipo técnica e preço, visando a contratação de
empresa para o fornecimento de 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. Após a análise das propostas de preços das licitantes, a Comissão
declara desclassificada a Senior Solution Consultoria em Informática Ltda, em face de ter
contrariado os subitens 4.6.6, 16.3 e 17.1 do Projeto Básico, anexo I do Edital, sagrandose vencedora do certame a Intech Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, cujo Índice
Geral de Preços da Licitante - IG(L) - foi de 0,8554. O prazo regular para a apresentação de
recurso será contado a partir desta publicação, estando o processo com vistas franqueadas
aos interessados.

MANUEL PEREIRA TEIXEIRA
Pregoeiro

JOÃO BATISTA DE JESUS SANTANA
Presidente da Comissão
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