
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANÁ 
ESCLARECIMENTOS E ERRATA REF A TOMADA DE PREÇOS 003/2020 

O Município de Conselheiro Mairinck PR, por meio do Senhor Presidente e Comissão Permanente 
de Licitação, designado pela portaria n. 042/2020 torna público para conhecimento dos 
interessados, os seguintes esclarecimentos ref. Ref, ao Edital Tomada de Preço 003/2020 
Onde lê-se:  
Item 5.1.3 - item III, no qual cita a: "Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através 
da apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado/Certidão expedida por ente público federal, 
estadual ou municipal que comprovem que a licitante executou serviços de características 
semelhantes à parcela de maior relevância do objeto. A parcela de maior relevância e valor 
significativo do Objeto da licitação é "fornecimento e implantação de Sistema de Contabilidade 
Pública, Controle Patrimonial, Licitações e Compras, Controle de Recursos Humanos e Folha de 
Pagamento, Tributação, Controle Interno, Controle de Frotas e Portal da Transparência, com 
suporte técnico e operacional presencial" 
Leia-se: 
III - Atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, (minimo um minimo 01 
(um) atestado.  
Leia-se- na Tabela Pontuação técnica  
Item 5: A pontuação do subitem 5.52. será atribuída 5 pontos, totalizando para o item 5, 570 pontos 
Item 7: A pontuação do item 7 será atribuída 5 pontos para cada item, totalizando 85 pontos 
Item 9: A pontuação do subitem 9.3. Será atribuída 5 pontos, totalizando para o item 9, 80 pontos 
Item 12: A pontuação do subitem 12.3. Será atribuída 5 pontos, totalizando para o item 12, 370 
pontos 
Item 13: Será atribuída 5 pontos para item, totalizando para o item 13. Totalizando para o item 13, 
125 pontos 

 
Mantendo se as demais clausulas e a mesma data de abertura e 
julgamento das propostas.  
 
Conselheiro Mairinck, 02 de setembro de 2020... 

 
___________________________________ 

Ilton Aparecido Inácio 
Pregoeiro Municipal Portaria 042/2020 

 
___________________________________ 

Marcinio Messias 
Secretário Portaria 042/2020 

 
___________________________________ 

Anderson Ferreira de Siqueira 
Equipe de Apoio Portaria 042/2020 

 

PONTUAÇÃO TOTAL GERAL 

 MÁXIMA MÍNIMA 

Valor total dos pontos 2.045 1.688 


