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RERRATIFICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03 DE 2018 

 

Altera os itens 1.2, 9.3 e 10.1 do Edital, e os itens 4.1.6, 6.1-I, 7.4 e 7.8 do 

Termo de Referência. Os itens citados passam a ter a seguinte redação: 

 

[...] 

 

1.2. O(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio receberão os documentos de habilitação e as 

propostas financeiras dos interessados em participar da presente licitação até às 14h do dia 18 

de outubro de 2018, na Sala de Reuniões do CANOASPREV, sito na Av. Inconfidência, 817, 

3º andar, Centro, Canoas/RS. Após o horário acima indicado, dar-se-á por encerrado o ato de 

recebimento dos documentos de habilitação e das propostas financeiras. No mesmo dia, local 

e hora será dado início à sessão pública do Pregão Presencial. 

[...] 

9.3. A empresa detentora do menor preço e habilitada deverá apresentar, no prazo de até 05 

(cinco) dias uteis após a sessão dos lances e sem quaisquer ônus, a solução ofertada, 

permitindo a comprovação de todos os requisitos técnicos e funcionais solicitados. A data da 

Sessão Pública da Prova de Conceito será definida na sessão do pregão. 

[...] 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

[...] 

4.1.6 Banco de dados: A solução deverá utilizar gerenciador de banco de dados, 

devidamente licenciado, compatível com as necessidades do CANOASPREV descritas neste 

Termo de Referência. 

4.1.6.1 A proposta deverá englobar eventuais custos com licenciamento de Banco de 

Dados, sem ônus ao CANOASPREV. 

[...] 

Item 6.1. [...] 

I. A licitante deverá apresentar o sistema informatizado para atendimento aos requisitos 

Necessários, bem como o gerenciador do banco de dados e base de dados de teste necessários 

à demonstração de seu sistema na plataforma, em data fixada ao final da Sessão do Pregão.  

[...] 

7.4. A empresa detentora do menor preço e habilitada deverá apresentar, no prazo de até 05 

(cinco) dias uteis após a sessão dos lances e sem quaisquer ônus, a solução ofertada, 

permitindo a comprovação de todos os requisitos técnicos e funcionais solicitados. A data da 

sessão pública da Prova de Conceito será definida na sessão do pregão. 

[...] 
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7.8. Caso a empresa vencedora não atinja o atendimento de 100% (cem por cento)  dos  

requisitos e funcionalidades exigidos, o atendimento de todos os requisitos solicitados  neste 

Termo de Referência deverão ser fornecidos no prazo máximo de 03 (três) meses após o início 

da vigência do Contrato, durante a FASE 1 de implantação, conforme CRONOGRAMA DE 

IMPLANTAÇÃO deste Termo de Referência; 

[...] 

10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, com o registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será 

concedido o prazo de 03 dias para apresentação das razões de recurso, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

[...] 

 

Demais itens permanecem inalterados. 

 

 

Canoas, 04 de outubro de 2018. 

 

 

 

Lucas Gomes da Silva 

Pregoeiro 

CANOASPREV 

Matrícula: 500120 


