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RERRATIFICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 DE 2019 

 

 

Altera os itens 1.4, 1.5, 1.6, 6.1, 8.1, 8.2, 8.4 9.1 do Edital, e os itens 5.6.9, 5.6.10 do 

Termo de Referência. 

Exclui o 7.3.4 do Edital. 

Inclui 8.5 no Edital, e item 7.2 no Termo de Referência. 

Os itens passam a ter a seguinte redação: 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 DE 2019 

 

[...] 

 

1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até as 10 horas do dia 

01/11/2019. 

1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS:  às 10 horas do dia 01/11/2019. 

1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 11horas do dia 01/11/2019. 

 

[...] 

 

6.1. A licitante vencedora da etapa de lances deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

[...] 

 

7.3.4. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será declarada 

a vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo pregoeiro. (Excluído) 

 

[...] 

 

8.1. O CANOASPREV, através da Comissão Especial de Avaliação, realizará, em sessão 

pública, teste de conformidade dos sistemas da empresa licitante vencedora, com o objetivo de 

comprovar se os sistemas realmente dispõem dos requisitos gerais, presentes no item 5 do 

Termo de Referência, bem como se atendem as descrições funcionais e características 

específicas mínimas de cada sistema licitado, constantes no ANEXO VI do presente Edital. 

8.2. A Comissão Especial de Avaliação, se reserva o direito de avaliar, todos os requisitos 

gerais, descrições funcionais e características específicas, e/ou aqueles que julgar necessário, 

dentre todos apresentados no Termo de Referência e no ANEXO VI. 

8.3. A responsabilidade de providenciar todos os equipamentos necessários para a realização 

do teste de conformidade será da licitante. A conexão à internet (tecnologia 3G ou outros) 

caberá ao CANOASPREV, bem como a responsabilidade pela disponibilização do espaço para 

realização do mesmo. 

8.4. Caso a solução da licitante não seja aprovada no teste de conformidade, a mesma será 

desclassificada, sendo convocada para a realização deste teste, licitante segunda colocada no 

certame, e assim sucessivamente. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste 

edital e consequente aprovação no teste de conformidade, a licitante será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o presente objeto, para o qual apresentou proposta. 
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8.5. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será declarada a 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo pregoeiro. 

 

[...] 

 

9.1 Após ser Declarada a vencedora, qualquer licitante que desejar recorrer poderá, durante 

a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar 

sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

motivar tal intenção. Caso interposto o recurso o mesmo deverá ser dirigido ao pregoeiro e 

remetido via correio para o endereço: Avenida Inconfidência, 817, Canoas/RS, CEP; 92020-

303, no prazo de 03 (três) dias a contar da manifestação no sistema, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Será considerado apenas o recebimento, 

pelo pregoeiro, dos documentos, e não sua postagem. 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

[...] 

 

5.6.9. O prazo máximo para pleno funcionamento dos sistemas em uso (conversão, 

implantação,  testes, customização, integração e treinamentos), será de 90 (noventa) dias 

a partir da emissão da ordem de serviço. 

 

5.6.10. O prazo máximo para pleno funcionamento dos sistemas novos (implantação, testes, 

customização, integração e treinamentos) será de 90 (noventa) dias a partir da emissão 

da ordem de serviço. 

 

[...] 

 

7.2. O treinamento à equipe do CANOASPREV deverá ser “in loco”, com 240 (duzentos e 

quarenta) horas de duração, sendo estimadas 30 (trinta) horas para cada módulo. 

7.2.1. Os treinamentos serão dirigidos a pelo menos 03 (três) servidores por módulo. 
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