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Pregão Eletrônico 06/2020 
 

Aviso 02 
Adiamento da sessão 

 
Em função da situação crítica referente a expansão dos casos de COVID-19, e baseado nas orientações da INSTRU-
ÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 16 DE MARÇO DE 2020, a FINEP está trabalhando remotamente Diante disso, verifica-
mos a necessidade adiarmos o Pregão 06, referente à  “Prestação de serviço, por preço global, de transporte de 
mudança, incluindo desmontagem, acondicionamento, coleta, transporte, entrega, montagem e limpeza final, com 
mão de obra especializada em caminhão fechado tipo Baú, com fornecimento de todo material necessário para a 
perfeita execução do serviço, compreendendo o transporte de mobiliário, materiais gráficos, materiais de consumo, 
expediente, equipamentos de TI, equipamentos em geral, dentre outros, nos trechos designados pela Finep”. 
 
Considerando a previsão no Edital, Item 4.1., “Os interessados poderão, a seu critério, vistoriar as instalações da 
Finep em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data da abertura da sessão pública, com o objetivo de obter todas as 
informações necessárias ao fornecimento do serviço”, as visitas estão programadas para serem realizadas da se-
guinte forma: 
 

a) a empresa interessada em realizar a visita no local deverá agendar com antecedência de no mínimo 24h; 
 

b) os agendamentos serão realizados através dos e-mails sniskier@finep.gov.br e  aledan.lannes@fi-
nep.gov.br; 
 

c) serão disponibilizados os dias 06 e 07/04 para a visita, com horários distintos, entre 8h às 16h, para cada 
representante de uma empresa; 
 

d) será considerada a ordem de pedido para a prioridade na escolha do horário. 
 
 

Ressalto que a sessão deste pregão foi adiada para o dia 15/04/2020. Desta forma, recomendo verificar 
os novos prazos no Edital retifcado. 

 

 
Sônia Bessa 
Pregoeira 
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