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COMUNICADO II 
 
 

REF., 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 
ABERTURA / DATA: 28.05.2018 
 
 
Objeto: O Edital de Pregão tem por finalidade a aquisição de licenciamento dos 
Softwares da Microsoft para legalização e atualização dos computadores utilizados 
na SURG – Serviço de Urbanização de Guarapuava. 
 

COMUNICAMOS QUE EM VIRTUDE DE QUESTIONAMENTOS DO ANEXO III 
REFERENTE AO EDITAL EM EPÍGRAFE, ONDE TRATA-SE DE QUALIFICAÇÃO 
TECNICA, ESTA COMPANHIA RETIRA DO EDITAL A LETRA “A” E MODIFICA A 
LETRA “B” NOS SEGUINTES TERMOS: 

ONDE SE LÊ: 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
     

a) A licitante deve comprovar que possui as competências citadas abaixo: 
 
Através de Declaração de Competências ativas emitida pelo fabricante Microsoft, afim 
de evidenciar aptidão para atender aos requisitos deste edital:  

 Silver e/ou Gold Small and Midmarket; 
 Silver e/ou Gold Cloud Productivity; 

 
b) A LICITANTE deve ser empresa autorizada e certificada pelo fabricante para venda e 

entrega dos softwares especificados no item 3 do primeiro anexo do edital, apresentando 
para tal documento do fabricante que o comprove, conforme CLÁUSULA SEXTA – DOS 
DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES. 

 
c) Atestado(s) de capacidade técnica expedido pelo contratante, pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento de objeto semelhante ao 
solicitado no Termo de Referência. O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e 
o telefone de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio com o qual a SURG 
possa valer-se para manter contato com a(s) pessoa(s) declarante(s). 

LEIA - SE: 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) A LICITANTE deve ser empresa autorizada e certificada pelo fabricante para venda e 
entrega dos softwares especificados no primeiro anexo do edital, apresentando para tal 
documento do fabricante que o comprove. 
 
b) Atestado(s) de capacidade técnica expedido pelo contratante, pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento de objeto semelhante ao 
solicitado no Termo de Referência. O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e 
o telefone de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio com o qual a SURG 
possa valer-se para manter contato com a(s) pessoa(s) declarante(s). 
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As demais cláusulas permanecem inalteradas, inclusive a data de abertura e 
credenciamento que continua sendo dia 28/05/2018.  

 
 
Guarapuava, 24 de maio de 2018. 
 

 
(a) Paulo Cezar Tracz 

Pregoeiro 
 
 
 
 
 


