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MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 

ERRATA AO PREGÃO Nº 82/2019 - PROCESSO Nº 150/2019 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE REABERTURA DE PRAZO 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em licenciamento de uso de aplicativos para provimento de software 
de Gestão Educacional Pública, contemplando serviços de migração, implantação, treinamento inicial, treinamento 
reforço e serviços de suporte técnico quando solicitados e serviços de manutenção legal e corretiva dos aplicativos 
implantados, conforme especificações e demais condições constantes no Edital, no Termo de Referência e demais 
Anexos. 
 
 
 Em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, e XIX do Art. 4º da Lei Federal nº 

10.520/2002, o Município de Itapoá torna público as alterações promovidas no edital do Pregão nº 82/2019 - Processo 

nº 150/2019. 

 Em virtude do pedido de esclarecimento protocolado sob o nº 1167/2020, pela empresa BETHA SISTEMAS 

LTDA, CNPJ/MF: 00.456.865/0001-67, sob fls nº 197 à 215 e CI nº 72/2020 da Secretaria de Educação, que culminou 

pela presente errata: 
 O Município de Itapoá torna públicas as seguintes alterações ao edital em epígrafe: 
 

ONDE CONSTA: 

 
6.4.4.1.1. Entende-se por compatível em características e quantidades o(s) atestado(s) que comprovem que a 
proponente implantou e que manteve em funcionamento, sistemas similares aos solicitados no presente edital, nas 
seguintes áreas de maior relevância: Sistema de Gestão Contábil; Sistema de Gestão de Pessoas; Sistema de 
Compras e Licitações; Sistema de Gestão do IPTU; Sistema de Gestão de Arrecadação; Sistema de Emissão 
de Nfs-e e Sistema de Escrituração Fiscal. 
 

PASSA A VIGORAR: 

 
6.4.4.1.1. Entende-se por compatível em características e quantidades o(s) atestado(s) que comprovem que a 

proponente implantou e que manteve em funcionamento, sistemas similares aos solicitados no presente edital, nas 

seguintes áreas de maior relevância: Sistema de Educação; Professores; Pais e Alunos; Frotas e Transporte 

Escolar e Biblioteca. 

 
 

Onde consta à DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO passa a vigorar 

que até às 08h30min receberá o protocolo dos envelopes no Setor de Licitações, e que às 09h00min do dia 10 de 

fevereiro de 2020 realizará a abertura da Sessão Pública. 

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital. 

 

Itapoá, 28 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 

ANGELA MARIA PUERARI 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 
 
 

LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

 


