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RETIFICAÇÃO E REABERTURA 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014 

 
 
 
Retificação do Edital de Tomada de Preços nº 008/2014, destinado à 

contratação de empresa para prestação dos serviços de instalação, implantação e 
manutenção de Sistemas de Informática (Software), do tipo técnica e preço. 

 
A presente retificação traz as seguintes alterações: 
 

A) incluem-se os itens 5A e 5B, com a seguinte redação: 
 

5A DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006: 
 
5A.1 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios 
previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 
123/2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, 
declaração, firmada por contador, de que se enquadr a 
como microempresa ou empresa de pequeno porte,  além 
de todos os documentos previstos neste edital. 
 
5A.1.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano 
calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos 
benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 
nº 123/2006, consoante prevê o art. 34 da Lei 11.488/2007, 
desde que também apresentem, no envelope de habilitação, 
declaração, firmada por contador, de que se enquadr am 
no limite da receita referido acima,  além de todos os 
documentos previstos neste edital. 
 
5A.2 A microempresa e empresa de pequeno porte, bem 
como, a cooperativa que atender ao item 5A.1 , que possuir 
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal , 
previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em 02 (dois) dias úteis , a contar da data em que 
for declarada como vencedora do certame. 
 
5A.3 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a 
microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
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da apresentação de todos os documentos, ainda que 
apresentem alguma restrição. 
 
5A.4 O prazo de que trata o item 5A.2  poderá ser prorrogado 
uma única vez, por igual período, a critério da administração, 
desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada 
e durante o transcurso do respectivo prazo. 
 
5A.5 A não regularização da documentação, no prazo fixado 
no item 5A.2, implicará na decadência do direito de 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei 8.666/93 e demais penalidades previstas neste Edital, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
 
5B DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
5B.1 Como critério de desempate, será assegurada 
preferência de contratação para microempresas, empresas de 
pequeno porte e para cooperativas que atenderem ao disposto 
do item 5A.1 , deste edital, com observância de que tais 
prerrogativas só serão garantidas durante o julgame nto da 
PROPOSTA DE PREÇOS:  
 
5B.2 Entende-se como empate aquelas situações em que as 
propostas de preços apresentadas pela microempresa e pela 
empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 
iguais ou superiores em até 10% (dez por cento)  à proposta 
de menor valor. 
 
5B.3 A situação de empate somente será verificada depois de 
ultrapassada a fase recursal da proposta de preços, seja pelo 
decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo 
julgamento definitivo de recurso interposto. 
 
5B.4 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, 
proceder-se-á de seguinte forma: 
 
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá 
apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis , nova proposta, 
por escrito àquela considerada, até então, de menor preço; 
 
b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não 
apresentar proposta inferior a de menor preço, será facultada, 
pela ordem de classificação, às demais microempresas, 
empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 
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que se enquadrarem na hipótese do item  5B.1 deste edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista 
na alínea “a” deste item; 
 
c) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de 
pequeno porte e/ou cooperativas com propostas de preços 
iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que 
serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na 
forma das alíneas anteriores. 
 
5B.5 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte 
ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 5B.1  deste 
edital, será dado prosseguimento ao certame licitatóri o. 
 
5B.6 O disposto nos itens 5B.1 ao 5B.3 , deste edital, não se 
aplicam às hipóteses em que a proposta de preços de menor 
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa 
de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências 
do item 5A.1  deste edital). 
 
5B.7 As demais hipóteses de empate terão como critério o 
estabelecido no item 5.3 do Edital de TP nº 008/2014. 

 
 

B) O ANEXO I (Termo de Referência) passa a ter a redação que segue (anexa a este 
edital retificativo); 

 
 

C) A data de abertura passa a ser: 09/12/2014, às 10h.  
 
 
Permanecem inalteradas as demais disposições do referido edital. 
 
Rosário do Sul, 03 de novembro de 2014. 
 
 
 

Luis Henrique Oliveira Antonello 
Prefeito Municipal 
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RETIFICAÇÕES AO ANEXO I DO EDITAL DE TP Nº008/2014 
 
 
No item “f” (pág. 16), ONDE SE LÊ: 
 

“f) Os softwares serão instalados em um servidor com Sistema 
Operacional Linux e em banco de dados PostgreSQL e nas 
estações de trabalho em ambiente Desktop Windows 
aproveitando assim o parque de máquinas instaladas não 
sendo necessário novos gastos em equipamentos e sistemas 
desktop, e os sistemas WEB em máquinas com navegadores 
multiplataformas. 
 
f.1 Optou-se por Sistema Operacional para servidor Linux e o 
Banco de Dados PostgreSQL, por serem softwares de licença 
livre, já sendo comprovado pela Municipalidade a eficácia e 
segurança oferecida pelos mesmos, não havendo nenhum 
ônus com a instalação e configuração dos mesmos (já estão 
instalados) e nem  com licenças de uso por serem de 
distribuição livre e de código aberto, podendo ser feitas 
alterações e adequações  às necessidade do usuário.” 

 
LEIA-SE: 
 

“f) Os softwares serão instalados em um servidor com Sistema 
Operacional Linux e em banco de dados de código aberto 
livre  e nas estações de trabalho em ambiente Desktop 
Windows aproveitando assim o parque de máquinas instaladas 
não sendo necessário novos gastos em equipamentos e 
sistemas desktop, e os sistemas WEB em máquinas com 
navegadores multiplataformas. 
 
f.1 Optou-se por Sistema Operacional para servidor Linux e o 
Banco de Dados em código aberto livre , por serem 
softwares de licença livre, já sendo comprovado pela 
Municipalidade a eficácia e segurança oferecida pelos 
mesmos, não havendo nenhum ônus com a instalação e 
configuração dos mesmos (já estão instalados) e nem  com 
licenças de uso por serem de distribuição livre e de código 
aberto, podendo ser feitas alterações e adequações  às 
necessidade do usuário.” 

 
 
 
No item “f.1” (pág. 16) e item 4.7 (pág. 25), ONDE SE LÊ:  
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“f.1) A Contratada deverá prestar suporte e assessoria aos 
usuários de forma permanente conforme definido neste Anexo, 
além de possuir ou manter, durante a vigência do contrato, 
estabelecimento comercial próprio (matriz, filial, sucursal ou 
afim) dentro do estado do Rio Grande do Sul, com vistas à 
prestação de assistência técnica adequada ao Contratante.  
 
[...] 
 
4.7 A licitante vencedora do certame deverá manter empresa, 
com assistência técnica independente da sede ou domicilio da 
licitante, dentro do estado do Rio Grande do Sul, o qual  
deverá ser comprovado até a assinatura do contrato.” 

 
LEIA-SE: 
 

“f.1) A Contratada deverá prestar suporte e assessoria aos 
usuários de forma permanente conforme definido neste Anexo. 
A licitante vencedora do certame deverá disponibilizar 
treinamento e assistência técnica dentro do Estado do Rio 
Grande do Sul, independentemente do domicílio de sua sede 
ou filial. 
 
[...] 
 
4.7 A licitante vencedora do certame deverá disponibilizar 
treinamento e assistência técnica dentro do Estado do Rio 
Grande do Sul, independentemente do domicílio de sua sede 
ou filial.” 

 
 
 


