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Onde se lê: 
 
Item 9.2 – Qualificação Técnica alínea “a”. 
 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. A 
comprovação de aptidão será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado. 

b) Comprovação, fornecida pelo órgão licitante de que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto desta licitação, fornecido através de atestado de Visita Técnica, emitido pela 
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, através do Departamento de 
Informática. A visita técnica deverá ser realizada até 02 (dois) dias úteis anteriores ao 
certame, devendo ser agendada através do e-mail ronei.info@paranagua.pr.gov.br, com 

o servidor (a) RONEI RUIZ SOARES. 
 
Item 9.2 – Qualificação Técnica alíneas “f”, “g” e “h”. 
 
f)  Indicação de plano de treinamento com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de 
treinamento para os usuários dos diversos sistemas. 
 
g) Plano de Suporte operacional e assistência técnica aos usuários após a 
implantação dos sistemas licitados. 
 
h) Plano de implantação de todos os sistemas, com data de início contada da 
assinatura do contrato, considerando-se todas as especificações do sistema e dos 
serviços correlatos descritos neste Termo, contendo as etapas a serem executadas. 
 
Item 4.1.18 do Anexo I – Termo de Referência. 
 
O Prazo para todas as Migrações de Dados e/ou Implantação e adequação de todos 

os Sistemas (Módulos) será de até no máximo: 

 

 90 (Noventa) dias para os Módulos/Sistemas: Contabilidade Pública, Orçamento 

e Execução (PPA, LDO e LOA) Tesouraria, Prestação de Contas ao TCE/PR, 

Compras e Licitações, Inclusão e Controle de Contratos, Patrimônio, Controle de 

Frotas e Combustíveis, Portal da Transparência, Portal do Servidor, Protocolo e 

Controle de Processos Web; 

 90 (Noventa) dias para o Módulo/Sistema: Folha de Pagamento; 

120 (Cento e Vinte) dias para os Módulos/Sistemas: Tributação Geral, com todos os 
tributos via web, inclusive com emissão de certidões, notificações e outros; Controle 
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de ISSQN e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NF-e, Controle Interno, Obras e 
Almoxarifado; 
 
Os prazos citados acima deverão ocorrer em paralelo, isto é, todas as Migrações, 
Implantações e/ou Adequações deverão ser executadas ao mesmo tempo. 
 
Item 11.11.2  do Anexo I – Termo de Referência. 
 
Gerenciar Eletrônica do Valor Adicionado Fiscal (ICMS). 
 
 
Leia-se: 
 
Item 9.2 - Qualificação Técnica alínea "a". 
 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, a comprovação de 
aptidão será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 
 
b) A indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto 

da licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos, deverá ser no ato da assinatura do contrato. 
 
Item 9.2 - Qualificação Técnica alíneas "f", "g" e "h". 
 
Leia-se mínimo 40 (quarenta) horas de Treinamento. 
 
4.1.18 do Anexo I - Termo de Referência. 
 
Leia-se  prazo de 90 (noventa) dias para a implantação e adequação de todos os 
módulos. 
 
Item 11.11.2 do Anexo I - Termo de Referência. 
 
Linha retirada. 
 
Quadro do Anexo VI – Proposta de Preços. 
 
O quadro apresentado no fl. 63 será o que contemplará o valor global total 
(Implantação, Treinamento e Manutenção). Para os quadros das fls. 64 e 65 a 
informação de como proceder o preenchimento  consta na fl. 65 do Edital. 
 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira, Rua Júlia da Costa, 
322, Centro, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00h ou pelo telefone nº 
(41) 3420-2733. 
 

PARANAGUÁ, 26 DE AGOSTO DE 2015 
 
 

ALINE ABALEM STAHLSCHIMIDT 
Pregoeira 

 


