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Despacho Convocação para o prosseguimento do certame na forma Presencial 
do Pregão Eletrônico nº 23/2009  

 

 
DESPACHO 

Diante do desatendimento às exigências editalícias, pela 2ª (segunda) licitante declarada 
vencedora, IT2B Tecnologia e Serviços Ltda., quanto a não aprovação da amostra, 
nos termos do item VIII, do Edital de Pregão Eletrônico nº 23/2009, torno sem efeito a 
Adjudicação constante da Ata da Sessão Pública, realizada em 11 dezembro de 2009. 

Determino a realização de Sessão Pública na forma presencial, designada para o dia 
30/12/2009, às 10 horas, com a convocação das empresas participantes do certame, para 
prosseguimento do certame, nos termos do item V, subitem 14, do Edital de Pregão nº 
23/2009, para negociação, entrega da documentação de habilitação e das amostras das 
empresas Gigaserv Comércio e Manutenção de Equipamentos de Informática 
Ltda. – ME e Microsul Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda. e atos 
subseqüentes, na sede da FAPESP, na Rua Pio XI, 1500, Alto da Lapa, São Paulo, Capital, 
no auditório 4º andar. 

Diante da proximidade do final do ano e das férias coletivas da FAPESP, as amostras 
acompanhadas de seus manuais e certificações, conforme exigências contidas no Edital e 
seus Anexos, deverão ser apresentadas improrrogavelmente na nova sessão 
designada para o dia 30/12/2009, sob pena de desclassificação e exclusão do 
certame da licitante que não o fizer. As amostras serão analisadas durante a sessão, 
sendo que o desatendimento a qualquer exigência contida no Memorial Descritivo – Anexo 
I, resultará na desclassificação da empresa licitante. 

 
Publique-se na Imprensa Oficial e disponibilize no www.fapesp.br. 

 

São Paulo, 17 de dezembro de 2009. 

 

 

Michel Andrade Pereira 
Pregoeiro 

 

 


