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INFORMAÇÃO 

 

Trata o presente do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 389/2019, 

visando o registro de preços para a futura e eventual contratação de serviço contínuo de gerenciamento 

da manutenção da frota. 

 Foi republicado o edital em 11/12/2019 com abertura prevista para o dia 07/01/2020. 

 Foram alteradas em relação à última versão do edital os seguintes itens: 

 

1) Incluído nas condições gerais do pregão o item 5.2.2.2: 

“5.2.2.2. Ao Pregoeiro responsável pela condução do certame é facultado submeter a 
documentação apresentada pela licitante à análise técnica dos órgãos competentes, ou 
outras que julgar necessárias, a fim de assegurar-se quanto a sua exequibilidade.” 

 

2) Aumentado o prazo para apresentação da amostra (solução) de 3 para 5 dias úteis alterando-se 

a redação do item 16.1 do anexo I: 

“16.1. Após a avaliação dos documentos habilitatórios e constatado que atendem ao Edital, 
o licitante da oferta de menor preço (maior desconto) considerada aceitável será convocada 
pela SEAP para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação (que será realizada 
no portal www.compraspr.pr.gov.br e e-mail aos licitantes que tiveram suas propostas 
classificadas), efetue a apresentação simulada do seu Sistema de Gestão de Manutenção 
Veicular em Rede Credenciada, para verificação da conformidade do mesmo com os 
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.” 

 

3) Alterada a redação do item 8.4.1.33.1 do anexo I do edital em atendimento a questionamento 
efetuado a fim de prever mais versões do SqlServer: 

 
“8.4.1.33.1. Fornecer em formato a ser definido pela SEAP/DETO, todo banco de dados 
desde o início dos serviços até a data da extinção do contrato. O formato poderá ser: 
SqlServer (SQLServer 2008, SQLServer 2008R2, SQLServer 2012, SQLServer 2014, 
SQLServer 2016, ou SQLServer 2017), PostgreSQL (Versão 10 ou superior), MySQL 
(Versão 5.6 ou superior) ou Oracle (Versão 11.2.04 ou superior). O prazo máximo para a 
entrega da referida documentação é de 05 (cinco) dias úteis após a extinção contratual.” 

 
4) O item 1.4.1.4 do anexo II do edital (documentos de habilitação) foi retirado visto que a exigência 

da comprovação de que a licitante detém a licença do software deixou de ser obrigação de 
habilitação e passou a ser obrigação da contratada, alterando-se assim a redação do item 1.2.12 
do anexo I do edital: 

 
“1.2.12. A Contratada deverá implantar do seu Sistema de Gestão de Manutenção após a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, o que será precedido da comprovação que detém 
a licença do software apto a realizar a gestão compartilhada da manutenção da frota nas 
quantidades e prazos disciplinados por este Termo de Referência. Tal implantação 
compreende as seguintes ações e respectivos prazos:” 

 

 

Atenciosamente, 

 

Luiz Augusto Moro Bientinez 

Pregoeiro – SEAP / DECON / DP 

http://www.compraspr.pr.gov.br/

