PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Pedreira (SP), 27 de outubro de 2020.
DESPACHO DO SUBSCRITOR DO EDITAL
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020 – OBJETO DO
PROCESSO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONVERSÃO DE
DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA INTEGRADO
DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, CONTABILIDADE, RH, E-SOCIAL, PATRIMÔNIO,
ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
Conhecendo a impugnação ao edital impetrada pelo Sr. Janderson Pereira Tavares, junto ao
Sistema eletrônico da BEC (Bolsa Eletrônica de Compras), nos termos do subitem 14.1. do edital de
pregão eletrônico em epígrafe, DECIDO não acolher a impugnação impetrada, tendo como base o
parecer emitido pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos deste Município, encartado às folhas
651/655 do processo licitatório em questão, com fundamento na decisão do Conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, Sr. Sidney Estanislau Beraldo, encartado nos autos, às fls. 635/641,
o qual indeferiu na íntegra o pedido que visava ao exame prévio do edital de pregão eletrônico em
epígrafe, por parte da representante, Srª. Patrícia Maria Machado Santos, através do TC-023002.98920-0, cujo teor das impugnações do referido “TC” tratam-se das mesmas questões impugnadas pelo
Sr. Janderson.
Ressalto que todos os documentos citados no parágrafo acima, estão disponíveis para
consulta no site do município: www.pedreira.sp.gov.br, no link: Licitações, junto ao edital de pregão
correspondente.
Tendo em vista o não acolhimento da impugnação ora mencionada, fica determinada a
reabertura da sessão pública com o prazo mínimo de 03 (três) dias úteis da publicação, ou seja, a
reabertura da sessão pública fica remarcada para o dia 05/11/2020 às 09h.
Publique este Despacho nos jornais que haviam sido publicados anteriormente o resumo do
edital e o comunicado de suspensão do mesmo, no site www.pedreira.sp.gov.br e no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br.
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