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CARTA DE CORREÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2015 

ALTERAR DE:  
 

ANEXO X 
Pontuação Técnica 
3.1 – ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ 
Neste quesito, será avaliada a experiência da licitante no atendimento ao Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, a fim de preservar a pontualidade da contratante em 
relação à agenda de obrigações imposta pela legislação. É fundamental avaliar a 
atualidade do sistema proposto com relação às novas regras do Tribunal de Contas, 
relativas ao exercício corrente. Para tanto, serão contados os atestados emitidos por 
pessoas de direito público ou privado do Estado do Paraná, e apresentados na 
Proposta Técnica. 

 
Quanto ao cumprimento das normas do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná  

 
PONTOS 

 

 
PROPOSTO 

 

Nenhum atestado 00  

Até 10 (dez) atestados, relativo ao envio do 2º Bimestre do ano 
de 2015. 

100 
 

Mais de 10 (dez) atestados, relativo ao envio do 2º Bimestre do 
ano de 2015. 

200 
 

 

ALTERAR PARA: 
 

ANEXO X 
Pontuação Técnica 
3.1 – ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ 
Neste quesito, será avaliada a experiência da licitante no atendimento ao Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, a fim de preservar a pontualidade da contratante em 
relação à agenda de obrigações imposta pela legislação. É fundamental avaliar a 
atualidade do sistema proposto com relação às novas regras do Tribunal de Contas, 
relativas ao exercício corrente. Para tanto, serão contados os atestados emitidos por 
pessoas de direito público ou privado do Estado do Paraná, e apresentados na 
Proposta Técnica. 

 
Quanto ao cumprimento das normas do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná  

 
PONTOS 

 

 
PROPOSTO 

 

Nenhum atestado 00  

Até 10 (dez) atestados, relativo ao envio do 4º mês do ano de 
2015. 

100 
 

Mais de 10 (dez) atestados, relativo ao envio do 4º mês do ano 
de 2015. 

200 
 

 

Os demais itens, anexos e data de abertura da referida Tomada de Preços 
permanecem inalterados. 
 

    Maringá 04 de agosto de 2015. 
 
 

Laís Cristine Pilger 
Presidente da Comissão de Licitação  


