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Roteiro para entrega e abertura de propostas em ambiente virtual
A sessão pública se dará por videoconferência, a ser realizada através do aplicativo
Microsoft Teams, com participação aberta às empresas licitantes e ao público em geral.
Para mais informações sobre a ferramenta Microsoft Teams acesse o endereço:
https://support.office.com/pt-br/article/treinamento-em-v%c3%addeo-do-microsoftteams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
A sessão pública será gravada, por meio de recursos disponíveis pelo próprio Microsoft
Teams, sendo a gravação disponibilizada assim que concluída no chat do aplicativo.
Conforme itens 4.6 e 8.1 do edital, as propostas poderão ser entregues e abertas,
também, com a utilização de tecnologia virtual, na sessão pública que se dará por
videoconferência, a ser realizada às 15 hs do dia 13/08/2020, através do aplicativo
Microsoft Teams.
A seguir segue o passo-a-passo para a entrega e abertura das propostas:
1. Entrega através de carregamento:
• Todos os arquivos deverão estar em formato pdf, devidamente assinados por
representante legal da proponente.
•

Os arquivos das propostas, digitalizadas, em extensão pdf, deverão estar
configurados para abertura somente com senha (a ser fornecida no dia
13/08/2020, após o recebimento/carregamento de todas as propostas, através
do e-mail contratos@gpexpan.com.br ou através de mensagem no chat da
sala virtual). Poderá ser utilizado software de compactação de arquivos para
este fim (bloqueio por senha). As propostas carregadas em formatos diferentes
e sem o bloqueio por senha, serão desconsideradas.

•

O nome do arquivo (pdf ou pdf compactado) deverá, OBRIGATORIAMENTE,
conter as seguintes informações:
o Nome da empresa
o Número do processo de licitação GPEXPAN
Exemplo de nomeação de arquivo:
“NOME_DO_PROPONENTE- LIC-GPX-2020-011.pdf”

•

A sessão será realizada às 15h do dia 13/08/2020 e as propostas das licitantes
interessadas deverão ser enviadas para o e-mail: contratos@gpexpan.com.br
em até 30 minutos antes do horário previsto para a sessão, ou seja até às
14h30min.

•

O arquivo, protegido por senha, deverá ser enviado para o e-mail
contratos@gpexpan.com.br. A senha será enviada da mesma forma indicada
(chat da sala virtual ou e-mail contratos@gpexpan.com.br, durante a sessão
de abertura das propostas).

2. Para acesso à sala virtual de abertura de propostas, o link a seguir deverá
ser acessado:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGFlNDA0NzYtZDE1MS00MmQxLTgwODQtNTU1Y2YyMmE4M2Iz%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223888310e-2972-41f5-9a3daf34f1e792e5%22%2c%22Oid%22%3a%221768effb-6ab7-4562-82c2-3129c837d78f%22%7d

Ao acessar o link, a tela a seguir será aberta:

Caso tenha o Microsoft
Teams®, selecione “Abrir
Microsoft Teams” e siga as
instruções

Caso não tenha o Microsoft
Teams®, selecione a opção
“Em vez disso, ingressar na
Web” e siga as instruções
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