IPASG
Aviso de Alteração de licitação

Pregão eletrônico nº 01/2018
Processo nº: 857/2017
Objeto: O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na
locação de softwares integrados, para o Sistema de Contabilidade Pública, Controle de
Arrecadação, Sistema de Concessão de Benefícios Previdenciários, Banco de Dados,
Controle de Estoque, Controle Patrimonial, Protocolo e Arquivo, Folha de Pagamento e
Aposentados e Pensionistas, Folha de Pagamento de Ativos, Digitalização e Visualização
de Imagens e Documentos, Recadastramento Biométrico e Sistema Transparência, que
atenderão as demandas oriundas dos diversos setores e serviços prestados pelo IPASG,
bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento,
customizações, suporte e manutenção contínua por 12 meses, conforme as
especificações e condições estabelecidas no edital e termo de referência.
Resumo: Fica alterado para o dia 30/11/2018 às 10:00 horas o certame licitatório do
Pregão em epígrafe, tendo em vista a necessidade de alteração de evento no sistema
Comprasnet para agrupamento de itens, do tipo menor preço global, tudo de acordo com
o que determina Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto nº 5.450 de 31
de maio de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as
alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. O Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo torna público que
iniciará no dia 30/11/2018, às 10:00 horas, através do endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br UASG 926.717, o certame licitatório em epígrafe.
O Edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 21/11 das 10h às 12h e 13 às
16h, na sede do IPASG, na Rua Coronel Serrado, nº 1000 sala 819 – Zé Garoto, São
Gonçalo – Rio de Janeiro, e a partir do dia 20/11 no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br, UASG 926.717, para informações entrar em contato através do
telefone 2605-4330 com a Equipe de Pregão.
São Gonçalo, 19 de novembro de 2018.

Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira
Pregoeiro - IPASG
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