
 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
1 

 

 

Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-6129 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL  

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2021 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABAIXO RELACIONADO NAS 

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO 

ALEXANDRE BACCHI, IMACULADA CONCEIÇÃO, DR. 

JAIRO BRUM E ZAIDA ZANON, DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

DO MUNICÍPIO GASPARZINHO, MÔNICA, MARIA ROSA 

FERREIRA, NAIRO JOSÉ PRESTES, ROSA DOS VENTOS E 

PINGUINHO DE GENTE, E PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ/RS, nos termos do artigo 21 §4º 

da Lei n 8.666/93, RETIFICA o Edital nos seguintes termos:  

 

1) SUPRIMEM-SE AS SEGUINTES CLÁUSULAS DO ANEXO IV – 

PROJETO BÁSICO:  

9.6 – As turmas devem ser dimensionadas por módulo, sendo que cada turma não 

poderá ter mais de 50 (cinquenta) participantes. 

11.13 – Fazer Backup dos dados do sistema deve ser diário, e disponibilizar as 

informações caso o município solicite, mantendo estrutura de replicação de dados 

de um banco de dados para outro em forma de cluster, em tempo de execução 

permanente. 

13.1.2 – A empresa deve comprovar que é a criadora e detentora dos direitos de 

utilização e comercialização do software, através de consulta simples efetuada 

diretamente no sistema do INPI, devendo possuir o nome do software ou marca 

registrada, bem como o programa de computador vinculado ao nome ou marca. A 

Secretaria de Educação efetuará essa consulta no sistema on-line do INPI para 

verificar a veracidade das informações fornecidas. 
 

2) SUPRIMEM-SE AS SEGUINTES CLÁUSULAS DO EDITAL: 

5.2.17 – Fazer Backup dos dados do sistema deve ser diário, e disponibilizar as 

informações caso o município solicite, mantendo estrutura de replicação de dados 

de um banco de dados para outro em forma de cluster, em tempo de execução 

permanente. 

10.1.5 – letra b - Comprovação de que a empresa é a criadora e detentora dos 

direitos de utilização e comercialização do software, através de consulta simples 

efetuada diretamente no sistema do INPI, devendo possuir o nome do software ou 

marca registrada, bem como o programa de computador vinculado ao nome ou 

marca. A Secretaria de Educação efetuará essa consulta no sistema on-line do INPI 

para verificar a veracidade das informações fornecidas. 
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3) INCLUEM-SE AS SEGUINTES CLÁUSULAS AO ANEXO IV – PROJETO 

BÁSICO: 

7.2.18 – Disponibilizar plataforma para sistema de aulas on-line com aplicativo, 

possibilitando o download da mesma em computador, celular e tablet com a maior 

facilidade possível. 

9.1 – Onde lê-se: A empresa deverá, sem custo adicional, fornecer no mínimo 4 

treinamentos presenciais anuais; é correto: A empresa deverá, sem custo adicional, 

fornecer no mínimo 4 treinamentos presenciais anuais de 6 horas cada. 

11.11.8 – Onde lê-se: Disponibilizar mediante pedido da Secretaria Municipal de 

Educação 6 atendimentos anuais in loco além dos treinamentos, previstos neste 

termo; é correto: Disponibilizar mediante pedido da Secretaria Municipal de 

Educação 6 atendimentos anuais in loco de 6 horas cada, além dos treinamentos, 

previstos neste termo. 
 

4) INCLUI-SE A SEGUINTE CLÁUSULA AO EDITAL: 

13.13.2 – A adjudicação fica condicionada à aprovação de demonstração do 

sistema com comprovação de, no mínimo 95% dos itens solicitados neste edital, 

desde que os demais sejam ajustados posteriormente. 
 

5) ALTERA-SE A SEGUINTE CLAUSULA DO EDITAL: 

10.1.5 – a – Onde lê-se: Atestado de Capacidade Técnica da Empresa 

comprovando que os módulos citados acima estão em funcionamento em pelo 

menos um Município do Estado do Rio Grande do Sul, por considerar as leis 

estaduais impressas nos documentos oficiais, com mais de 20.000 habitantes, para 

garantir que, um número considerável de escolas municipais, já utilizam o 

software. Esta comprovação deve ser feita mediante atestado assinado pelo (a) 

Secretário (a) Municipal de Educação daquele Município; é correto: Atestado de 

Capacidade Técnica da Empresa comprovando que os módulos citados acima estão 

em funcionamento em pelo menos um Município, para garantir que já utilizam o 

software. Esta comprovação deve ser feita mediante atestado assinado pelo (a) 

Secretário (a) Municipal de Educação daquele Município ou Técnico responsável. 
 

6) ALTERA-SE A SEGUINTE CLAUSULA  DO ANEXO IV – PROJETO 

BÁSICO: 

13.13.1.1 – Onde lê-se: Atestado de Capacidade Técnica da Empresa 

comprovando que os módulos citados acima estão em funcionamento em pelo 

menos um Município do Estado do Rio Grande do Sul, por considerar as leis 

estaduais impressas nos documentos oficiais, com mais de 20.000 habitantes, para 

garantir que, um número considerável de escolas municipais, já utilizam o 

software. Esta comprovação deve ser feita mediante atestado assinado pelo (a) 

Secretário (a) Municipal de Educação daquele Município; é correto: Atestado de 

Capacidade Técnica da Empresa comprovando que os módulos citados acima estão 

em funcionamento em pelo menos um Município, para garantir que já utilizam o 

software. Esta comprovação deve ser feita mediante atestado assinado pelo (a) 

Secretário (a) Municipal de Educação daquele Município ou Técnico responsável. 
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7) Altera-se a data da Sessão Pública para o dia 26 de maio de 2021, através do 

site www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

Horários da sessão: 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09 horas.  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09 horas e 30 minutos.  

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

 

8) As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 

Mais informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal da 

Administração - Setor de Licitações pelo telefone (54) 3443-5717.  

 

Guaporé – RS, em 12 de maio de 2021. 

 

 

VALDIR CARLOS FABRIS SANDRA AGOSTI 

PREFEITO ASSESSORA JURÍDICA 

 OAB/RS nº 59.454 

 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/

