
RETIFICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.01.02.03/2014 

 
 
1- Da alteração:  
 

Fica alterado o item “7.1.5” letra “b”,  fica suprimida a letra “b” do item “5.1” e 
ainda altera o Termo de Referência “anexo I”, do referido edital e fica designada 
nova data de abertura, conforme abaixo discriminado. 

 
Onde lê-se: 

7.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) Atestado de Capacitação Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, atestando que a empresa (proponente) executa ou executou 
satisfatoriamente serviços de complexidade tecnológica equivalente com objeto da 
presente licitação. 

b) Comprovação que a empresa possui no mínimo 01 (um) profissional, que 
possua curso superior (bacharelado) em sistema de informação.  

c) Comprovação que a empresa possui no mínimo 01 (um) profissional, que 
possua especialização (lato sensu) em segurança de sistemas. 

d) A comprovação do vínculo do profissional deverá ser feita: em se tratando de 
sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso de 
empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou 
ainda, instrumento particular de contrato entre as partes (o contrato deverá ser 
registrado em cartório). A comprovação profissional será feita: por intemédio de 
apresentação do Diploma. 
 
Leia-se: 

7.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) Atestado de Capacitação Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, atestando que a empresa (proponente) executa ou executou 
satisfatoriamente serviços de complexidade tecnológica equivalente com objeto da 
presente licitação. 

b) Comprovação que a empresa possui no mínimo 01 (um) profissional, que 
possua curso superior (bacharelado) e/ou (tecnólogo) em sistema de informação.  

c) Comprovação que a empresa possui no mínimo 01 (um) profissional, que 
possua especialização (lato sensu) em segurança de sistemas. 

d) A comprovação do vínculo do profissional deverá ser feita: em se tratando de 
sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso de 



empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou 
ainda, instrumento particular de contrato entre as partes (o contrato deverá ser 
registrado em cartório). A comprovação profissional será feita: por intemédio de 
apresentação do Diploma. 
 
Onde lê-se: 
 
5. PROPOSTA DE PREÇO: 
 
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 90 (noventa) 
dias, deverá ser apresentada da seguinte forma: 
 
a) A proposta comercial deverá ser apresentada, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas e assinada pelo responsável, contendo, se possível, nome ou razão social 
e endereço completo, telefone, fax, e-mail do licitante, e mencionando o preço 
unitário e global de acordo com o objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos 
todos os custos, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do 
empreendimento, etc). 

 
b) Será admitida uma proposta financeira, no teto máximo global de R$ 
23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais). 

 
c) Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço 
até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 
houver, também em eventual contratação, para fins de julgamento, será considerado 
para a fase de lances o valor global. 
 
Leia-se: 
 
5. PROPOSTA DE PREÇO: 
 
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 90 (noventa) 
dias, deverá ser apresentada da seguinte forma: 
 
a) A proposta comercial deverá ser apresentada, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas e assinada pelo responsável, contendo, se possível, nome ou razão social 
e endereço completo, telefone, fax, e-mail do licitante, e mencionando o preço 
unitário e global de acordo com o objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos 
todos os custos, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do 
empreendimento, etc). 

 
b) Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 



houver, também em eventual contratação, para fins de julgamento, será considerado 
para a fase de lances o valor global. 
 
Onde lê-se: 
 
Especificações do Anexo I 
 
1.1 – Especificações: 
 
1.2 - Descrição dos serviços a serem contratados: 
 

a) Limpeza dos equipamentos, organização de cabos, verificação de aquecimento 
e limpeza de cooler; 

b) Instalação e atualização de antivirus; 
c) Verificação e remoção de virus, spywares e malwares, arquivos temporários; 
d) Atualização do windows e seus complementos (java, flash player, adobe e 

outros); 
e) Analise a adequação do sistema a capacidade de cada máquina; 
f) Reinstalação e formatação se for necessário, fazendo o serviços nas 

dependências do setor público; 
g) Atendimento à solicitação de reparos nos locais indicados; 
h) Controle, manutenção e monitoramento do acesso a internet via proxy; 
i) A carga horária a ser cumprida é de 08 (oito) horas semanais fixas e mais 04 

(quatro) chamados mensais; 
j) Prestar suporte técnico, quando necessário para eventualidades;  
k) O serviços deverão ser prestados na Prefeitura Municipal de Almirante 

Tamandaré do Sul e repartições municipais. 
 
Leia-se: 
 
Especificações do Anexo I 
 
1.2 – Especificações: 
 
1.3 - Descrição dos serviços a serem contratados: 
 

a) Limpeza dos equipamentos, organização de cabos, verificação de aquecimento 
e limpeza de cooler; 

b) Instalação e atualização de antivirus; 
c) Verificação e remoção de virus, spywares e malwares, arquivos temporários; 
d) Atualização do windows e seus complementos (java, flash player, adobe e 

outros); 
e) Analise a adequação do sistema a capacidade de cada máquina; 



f) Reinstalação e formatação se for necessário, fazendo o serviços nas 
dependências do setor público; 

g) Atendimento à solicitação de reparos nos locais indicados; 
h) Controle de pacotes e filtro de conteúdo de internet; 
i) A carga horária a ser cumprida é de 08 (oito) horas semanais fixas e mais 04 

(quatro) chamados mensais; 
j) Prestar suporte técnico, quando necessário para eventualidades;  
k) O serviços deverão ser prestados na Prefeitura Municipal de Almirante 

Tamandaré do Sul e repartições municipais. 
 
Onde lê-se: 
 
3 – Valor teto máximo global: R$ 23.400,00 (vinte e três mil  e quatrocentos reais). 
 
Leia-se: 
 
3 – Valor estimado global: R$ 23.400,00 (vinte e três mil  e quatrocentos reais). 
 
 
2 – Data de abertura: 

 
Fica designado a data de abertura dos envelopes e credenciamento para o dia 

20 de novembro de 2014 às 08:30hs.  
 
 
 
3 - As demais condições editalícias permanecem inalteradas. 
   

 
 

Almirante Tamandaré do Sul, 06 de novembro de 2014. 
        
 
 

Ironi José Sebben 
Prefeito Municipal 

 
      
 
 
Assessor Jurídico 


