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TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 089/2022. 

 

A Prefeita Municipal de Bom Jesus, LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA, no uso legal de 

suas atribuições, em face de modificações extremamente necessárias, torna público a Retificação do 

Edital de Pregão Presencial nº 089/2022, que objetiva a contratação de software de gestão no que o edital 

passa a viger com as seguintes alterações. 

 

1- DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Inclui-se, no termo de referência do edital de pregão presencial nº 089/2022 (anexo I) página 18, 

dentro do lote 01, o item “módulo de recursos humanos para o Poder Legislativo”. O descritivo do item 

encontra-se no termo de referência do edital, páginas 63 a 67.  

Inclui-se no termo de referência a seção “Teste de conformidade”, com a seguinte redação: 

 I - Após verificação dos documentos de habilitação da empresa classificada provisoriamente 

como primeira colocada, o certame ficará suspenso, devendo ser agendada a Prova de Conceito 

(PRESENCIAL) no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, ficando desde já assegurada a presença e 

participação das demais licitantes que estarão impedidos de se manifestar durante a apresentação. A Prova 

permitirá a averiguação técnica da execução das funcionalidades e características do produto e sua real 

compatibilidade com os requisitos da solução.  

 II - A Prefeita de Bom Jesus nomeará, através de portaria, dentro prazo explicitado no inciso 

anterior, comissão específica designada para a condução do teste de conformidade. 

 III - A licitante classificada em primeiro lugar deverá trazer, no dia e horário definidos pela 

comissão de avaliação do teste de conformidade por ocasião da convocação para a demonstração, os 

sistemas instalados em equipamentos próprios, dispondo, para a efetiva demonstração, o prazo máximo 

de 02 (dois) dias. 

 

IV- Os equipamentos utilizados para a demonstração deverão ser providenciados pela própria 

licitante, incluindo, além do(s) equipamento(s) com os sistemas instalados e projetor multimídia, a fim de 

se evitar contestações quanto à qualidade de tais recursos por parte da licitante. 

  

V- O Município disponibilizará o local onde haverá as sessões para o teste, nas instalações da 

Prefeitura e conexão com a internet.  

 

VI-Durante a demonstração funcional dos sistemas, a licitante, deverá comprovar que os 

sistemas que ofertados atendem a todas as funcionalidades exigidas neste Edital e Anexos em relação ao 

padrão de segurança e tecnologia em 95% (noventa e cinco por cento) dos itens de cada módulo, as quais 

serão avaliadas por equipe composta por servidores nomeados pela administração da Prefeitura Municipal 

ou pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, sendo admitida, durante as sessões de demonstração a presença 

de no máximo 01 (um) representante de cada um dos demais licitantes concorrentes para fins de 

acompanhamento. Os 5% (cinco por cento) restantes devem ser concluídos até o final da implantação dos 

sistemas, conforme o prazo de 180 (cento e oitenta) dias do sub item 12.1 do edital. 

 

VII-Somente os membros da equipe que compõem a comissão de avaliação poderão, durante as 

sessões de demonstração, poderão intervir ou não, com questionamentos e pedidos de esclarecimentos 

dirigidos diretamente à empresa licitante, competindo a essa, através dos expositores, responder de 

imediato. 

 

VIII- Os representantes concorrentes presentes não poderão intervir diretamente, devendo 

dirigir-se, se for o caso, aos membros da Comissão de Avaliação, que conduzirão os trabalhos e realizarão 

a intermediação da comunicação. 
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IX- Para demonstrar plenamente a comprovação do funcionamento aceitável de cada 

funcionalidade, a licitante deverá demonstrar aos membros avaliadores a realização das operações 

compreendidas desde a exposição da execução de uma rotina (inclusão de registro, cálculo, etc.) até a 

demonstração de efetivação da mesma pela própria aplicação (consulta de registros ou cálculos, emissão 

de relatórios, etc.), banco de dados, log, etc.  

 

X- A Comissão de Avaliação, após a sessão, reunir-se-á com o Pregoeiro para a avaliação dos 

sistemas e emitirá parecer, com base nas especificações técnicas e funcionalidades exigidas, confrontadas 

com a exposição realizada pela licitante. 

 

XI- Será desclassificada a licitante que não apresentar os sistemas propostos na data e horários 

definidos e não comprovar as funcionalidades, rotinas e informações exigidas, sendo então convocada a 

licitante a seguir melhor classificada, depois de verificada a sua habilitação e, assim por diante, até a 

definição da licitante vencedora. 

 

 Fica mantida a data de abertura do certame em 13 de setembro de 2022, às 9 horas e 30 minutos. 

Os demais itens do Edital de Pregão Presencial nº 089/2022 permanecem inalterados.                                                               

                                                                                       

 

Bom Jesus, 06 de Setembro de 2022. 

 

 

LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retificação do edital foi devidamente 

examinada e aprovada por este Procurador 

Jurídico. 

                                Em 06/09/2022             

 

 

      ________________________ 

 


