
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
MARQUINHO ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 04.877.728/0001-57 
RUA SETE DE SETEMBRO, S/Nº - CENTRO 

FONE: (042) 3648-1102 -  CEP: 85.168-000 
E-mail: previdência.marquinho@gmail.com 

 

 

1 1 1 

 
ERRATA Nº 001  

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES. 
A Presidente do Instituto de Previdência do Município De Marquinho, Estado do Paraná, inscrito no 
CNPJ sob o nº 04.877.728/0001-57, faz saber aos interessados que o Aviso e Edital acima descrito 
sofre as seguintes alterações: 
ONDE SE LÊ: “4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para 
habilitação, constantes do Edital e seus anexos, e ainda, que estejam devidamente cadastradas no site 
www.licitanet.com.br 
4.1.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a LICITANET. 
4.1.2 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 
meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabelecidos. 
4.1.3 A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 
48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.”  
LEIA-SE: “4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para 
habilitação, constantes do Edital e seus anexos, e ainda, que estejam devidamente cadastradas no site 
www.licitanet.com.br 
4.1.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a LICITANET. 
4.1.2 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 
meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabelecidos.” 
ONDE SE LÊ: “9.10.3. Atestado de visita, expedido pelo licitador. A proponente, por meio de 
representante, quando da visita ao local da prestação do serviço deve obter, por sua exclusiva 
responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita deverá ser 
realizada até o dia       de       de 2022, junto às repartições do Instituto de Previdência do 
Município De Marquinho.” 
LEIA-SE: “9.10.3. Atestado de visita, expedido pelo licitador. A proponente, por meio de 
representante, quando da visita ao local da prestação do serviço deve obter, por sua exclusiva 
responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita deverá ser 
realizada até o dia 07 de junho de 2022, junto às repartições do Instituto de Previdência do Município 
De Marquinho.” 
ONDE SE LÊ: “11 – Obrigações do(a) contratado(a): 
11.1. Cumprir as exigências previstas no edital; entregar os produtos dentro do prazo estabelecido 
neste termo de referência; responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo 
com o código de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990); a contratada é 
responsável pela garantia de qualidade dos produtos fornecidos, ficando a seu encargo o controle e a 
fiscalização conforme as normas do fabricante e as exigências legais; não será admitida a 
subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial das aquisições dos produtos da presente 
licitação. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito 
da(s) contratante(s) desde que não afete a boa execução do contrato; a empresa vencedora do certame 
obriga-se a fornecer os objetos a que se refere este termo de referência de acordo estritamente com 
as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo 
quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações. 
recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância 
com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa para efetuar a substituição do 
mesmo; deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização 
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desta prefeitura, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas; comunicar à 
contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos 
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; a empresa contratada 
deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste certame, obedecer rigorosamente 
todas as disposições legais pertinentes. 
11.2. Realizar a conversão dos sistemas em no máximo 10 (dez) dias úteis contados da data da 
assinatura do Contrato.” 
LEIA-SE: “11 – Obrigações do(a) contratado(a): 
11.1. Cumprir as exigências previstas no edital; entregar os produtos dentro do prazo estabelecido 
neste termo de referência; responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo 
com o código de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990); a contratada é 
responsável pela garantia de qualidade dos produtos fornecidos, ficando a seu encargo o controle e a 
fiscalização conforme as normas do fabricante e as exigências legais; não será admitida a 
subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial das aquisições dos produtos da presente 
licitação. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito 
da(s) contratante(s) desde que não afete a boa execução do contrato; a empresa vencedora do certame 
obriga-se a fornecer os objetos a que se refere este termo de referência de acordo estritamente com 
as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo 
quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações. 
recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância 
com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa para efetuar a substituição do 
mesmo; deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização 
desta prefeitura, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas; comunicar à 
contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos 
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; a empresa contratada 
deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste certame, obedecer rigorosamente 
todas as disposições legais pertinentes. 
11.2. Realizar a conversão dos sistemas em no máximo 10 (dez) dias úteis contados da data da 
assinatura do Contrato. 
11.3. A contratada deverá disponibilizar a Solução Tecnológica da Informação (SIAFIC), nos termos 
do Decreto Federal nº 10.540, de novembro de 2020.” 
 
Em razão das alterações realizadas no edital, a data da sessão pública, fica transferida para o dia 
10/06/2022 Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 30 de maio de 2022, até às 09:00 horas 
do dia 10 de junho de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 10 de junho de 2022, no 
site www.licitanet.com.br 
O Edital contendo as alterações estará disponível na sede do  Instituto de Previdência do Município De 
Marquinho, Estado do Paraná, sitio a Rua Sete de Setembro, s/n, Centro, Marquinho-PR, de segunda 
a sexta-feira, das 08:00Hs às 11:30hs ou das 13:00hs às 17:00hs, ou pelo endereço eletrônico 
www.marquinho.pr.gov.br. 
Marquinho/Pr, em 26 de Maio de 2022. 

 
 
 

TALITA BUSARELLO 
Presidente 


