MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO

1) MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
2) TIPO: TÉCNICA E PREÇO
3) EDITAL: 001/2017
4) OBJETO: A presente licitação, tem por objeto a seleção de propostas visando Contratação de
empresa para prestação dos serviços de licenciamento de uso de programas de informática,
migração de dados, implantação, treinamento, suporte técnico operacional e manutenção de um
sistema de informática integrado de gestão fiscal, contábil e administrativa de gestão pública
para o Município de Guaratuba – PR, pelo tipo técnica e preço global. Os programas deverão
atender as exigências e necessidades dos setores que os utilizarão e ter, no mínimo, as
funcionalidades e o grau de compatibilidade e integração especificadas conforme descrito no
Anexo I, parte integrante deste edital.
5) FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
Email: licitacao@guaratuba.pr.gov.br
Fax: (41) 3472-8576
6) RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 01, 02 E 03: deverão ser protocolizados junto ao Protocolo Geral
do Município á Rua Dr. João Cândido, nº. 380 – Centro – Guaratuba – PR, até as 11 h (onze horas)
do dia 21 de setembro de 2017. O CREDENCIAMENTO deverá ser entregue no inicio da sessão de
disputa e julgamento das propostas.
OBS: Para fins de aferição do horário de protocolo dos envelopes 01, 02 e 03 será considerado o
horário consignado no canhoto emitido pelo sistema de protocolo da Prefeitura Municipal (Dep.
De Protocolo), após a finalização do procedimento de cadastro protocolar gerido pelo sistema da
Prefeitura a duração média de 05 (cinco) minutos.
7)

ABERTURA DOS ENVELOPES E INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS: Dia 21 de setembro de 2017 a partir das 14h30min (quatorze horas e trinta
minutos).

8) REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília
(DF).
9) RETIRADA DO EDITAL: O Edital, anexos e projetos estarão disponíveis para retirada no
Departamento de Licitações do Município de Guaratuba.
Guaratuba, 03 de agosto de 2017.
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