
RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016  

 

OBJETO: Contratação de empresa para serviços especializados em 
Processamento de Dados, Assessoramento e Gerenciamento de banco de 
dados para uso de Software de Gestão Pública.  

A  Câmara  Municipal  de  Lapa/Pr, através  de  sua  Comissão  Permanente de 
Licitação,  situada  na  Alameda  David  Carneiro,  nº 
390,  pela  presente  torna  público que RETIFICOU o edital supra, para alterar 
alguns de seus itens conforme abaixo: 
 

1 - Fica alterada os itens 1.1, 15, e item 2 do anexo I,  do Edital para 
correção, os quais passarão a ter a seguinte redação: 

1.1 - Contratação de empresa para serviços especializados em 
Processamento de Dados, Assessoramento e Gerenciamento de banco de 
dados para uso de Software de Gestão Pública, com acesso multiusuários 
em banco de dados único ou relacional contemplando no mínimo cessão, 
instalação, configuração, implantação, conversão e migração de dados 
legados, customização, testes, treinamento e serviços de manutenção 
mensal, documentação, alterações legais, corretivas e evolutivas no 
sistema, atendimento e suporte técnico sempre que solicitado, e 
hospedagem deste Sistema em Datacenter próprio com redundância e 
replicação do banco de dados no servidor do município.  
 
VALOR TOTAL MÁXIMO ADMITIDO: R$ 77.200,00 (setenta e sete mil e 
duzentos reais) 
COMPOSIÇÃO: Instalação, configuração, implantação, conversão e 
migração de dados legados, customização, testes, treinamento: R$ 
16.000,00 (dezesseis mil reais)  
 
Manutenções mensais: 
- COMPRAS, LICITAÇÕES, GESTÃO DE CONTRATOS E 
ALMOXARIFADO: R$ 1.000,00 (mil reais) 
- PATRIMÔNIO: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) 
- GESTÃO DE FROTAS: R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
- PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS: R$ 450,00 
(quatrocentos reais) 
- CONT. PÚBLICA, PLANEJAMENTO E TESOURARIA: R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais) 
- PORTAL TRANSPARÊNCIA: R$ 500,00 (quinhentos reais)  
- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO: 
800,00 (oitocentos reais) 
 
Total mensal: R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) 
Total anual: R$ 61.200,00 (sessenta e um mil reais). 

 



2 – Tendo em vista as correções acima, para todos os efeitos do presente 
edital, fica modificado o valor total máximo admitido, sendo considerado o 
mesmo como sendo R$ 77.200,00 (setenta e sete mil e duzentos reais). 

 

3 - Ficam ainda procedidas as correções abaixo: 

- Na página 66 do edital onde se lê “Anexo X” leia-se “Anexo IX”. 

- Na página 03 do edital, item 6, subitem “d” onde se lê “Anexo V”, 
leia-se “Anexo IV” 

- Na página 05 do edital, item 7.1 e na página 06, item 7.7 onde se lê 
“Anexo IV” leia-se “Anexo III”. 

- Na página 04, fica excluído o subitem “6” do item “n” referente à “ 
Plano de Suporte operacional e assistência técnica aos usuários 
após a implantação dos sistemas licitados”.  

- Na página 05, item 12, onde se lê “anexo IX”, leia-se “Anexo VIII”. 

 

7 – Devido às mudanças acima, fica alterado para a data de 18/01/2017 
o recebimento  dos  envelopes  e  abertura  da  Licitação,  mantido  os  demais 
 itens  do  Edital,  inclusive quanto  aos horários de recebimento 
dos  envelopes  e  abertura  das propostas.  

INFORMAÇÕES: (41) 36222536.  

 

Lapa, 22 de dezembro de 2016.  

 

 

ANDERSON DROBINIEWSKI SOSSELA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações  

 

 


