
IPASG 

Aviso de Remarcação  

      

Pregão eletrônico nº 01/2020
Processo nº: 000404/2019
Objeto:  Contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  na  prestação  de  serviços  de
Auxiliares  de Serviços  Gerais,  Encarregado,  Técnico  em manutenção e  reparos e  de
Telefonistas e Motorista,  com fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas,
para  atendimento  das  necessidades  do  Instituto  de  Previdência  e  Assistência  dos
Servidores Municipais de São Gonçalo - IPASG com vistas a dar suporte à realização das
atividades  essenciais  ao  cumprimento  da  missão  institucional  do  IPASG,  a  serem
executados  de  forma  contínua,  com  dedicação  exclusiva  de  mão  de  obra,  segundo
valores  máximos  admitidos  para  a  contratação,  considerando-se  as  exigências
estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos que compõem o Edital de
licitação.

Resumo: Fica remarcado para o dia 02/09/2020 às 10:00 horas o certame licitatório do
Pregão em epígrafe, 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  10.024, de 20 de Setembro de
2019,  Lei  Complementar  nº  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  e  das  Instruções
Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e  nº 03  de 26 de abril de 2018
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 02/09/2020, às 10:00 horas, através do endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br UASG 926.717, o certame licitatório em epígrafe.
O Edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 21/08/2020 das 10h às 12h e
13 às 16h, na sede do IPASG, na Rua Coronel Serrado, nº 1000 sala 807 – Zé Garoto,
São  Gonçalo  –  Rio  de  Janeiro,  e  nos  endereços  eletrônicos
www.comprasgovernamentais.gov.br UASG  926.717 e  www.ipasg.rj.gov.br para
informações entrar em contato através do telefone 2605-4330 com a Equipe de Pregão.

São Gonçalo, 20 de agosto de 2020.

Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira
Pregoeiro - IPASG
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