
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N° 02/18 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - BERTPREV

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA - BERTPREV, torna público, para

conhecimento dos interessados, que está promovendo a licitação, na

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos seguintes termos:

1) PROCESSO N° 238/18-BERTPREV.

2) TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço (indicado para o valor mensal total).

3) OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de

licença de uso de software destinado à gestão de Regimes Próprios de

Previdência Social, para a área previdenciária e áreas de apoio

administrativo (cadastro, concessão de benefícios, perícia médica, folha

de pagamento, controle de arrecadação), sistema de protocolo e controle

de processos, e autoatendimento, abrangendo instalação, implantação,

migração de dados, treinamento de usuários e suporte durante o período

contratual para o BERTPREV

4) EXECUÇÃO CONTRATUAL: Indireta.

5) RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÃO: Rua Rafael

Costábile, n° 596, Centro, Bertioga SP, no dia 25/10/18, até às 09:00 horas,

após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para

participar do certame.

6) PROCESSAMENTO DO PREGÃO: no mesmo local e dia, às 09:05 h.

7) LEGISLAÇÃO QUE REGERÁ A LICITAÇÃO: Lei 10.520/02, Decretos
Municipais 1.122/06 e 1.152/06 (estes encontrados no endereço

http://sapl.bertioga.sp.leg.br:8380/sapl/sapl_documentos/normaJuridica/2

507_texto_integral), aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93,

preceitos de direito público e, supletivamente, teoria geral dos contratos

e disposições de direito civil.

8) INFORMAÇÕES: O edital completo, incluindo seus anexos, poderá ser
consultado e/ou retirado pessoalmente, pelos interessados, na sede do

BERTPREV, de 09:00 às 11:30 horas e das 13:30 ás 16:00 horas, ou por

pedido dirigido a Autarquia por meio de e-mail enviado a

licitacao(jQ)bertprev.sp.gov.br, com retorno do edital também por e-mail, e

ainda poderá ser consultado e/ou retirado no site do Bertprev, no

endereço www.bertprev.sp.gqv.br. Maiores informações: fone 13 3319-

9292.

■ga, 10 de outubro de 2018.

ALEXANDRE HOPE HERRÈRA

Presidente do BERTPREV


