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SGD Nº 2020/27009/056664

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 012/2020
ABERTO - (COMPRASNET)

A Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes, por meio da
Pregoeira abaixo descrita, torna público que fará realizar a licitação em
epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
fornecimento de licenças de aquisição perpétua de sistemas
informatizados, dispositivos eletrônicos e serviços técnicos para
implantação de plataforma de gerenciamento integrado de dados das
unidades da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes – SEDUC,
conforme as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, tudo em
conformidade com o Processo Administrativo n° 2020/27000/008572.
Abertura: às 09h00min (Horário de Brasília), do dia 10 de agosto de 2020.
Legislação Aplicável: 10.520/2002 subsidiariamente pela Lei Federal n.º
8.666/1993, Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 7892,
de 23 de janeiro e 2013, do Decreto Estadual n° 6.081, de 7 de abril de 2020,
Decreto Estadual nº 2.434/2005 e Lei Complementar 123/2006, alterada pela
Lei complementar 147/2014, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Normativas
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 03, de 26 de abril de 2018 e da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Decreto n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, observadas as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas legais. O edital poderá ser examinado ou
retirado nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.seduc.to.gov.br.

Palmas/TO, 28 de julho de 2020.

(Assinatura Digital)

MARIA DA GLORIA MOURA FONSECA
Pregoeira
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