
 

 

ERRATA N°001 AO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2023 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 

Processo nº 157/2023 

Objeto: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para fornecimento de 
licença de direito de uso de software em plataforma única de gestão eletrônica de documentos, 
contemplando módulo GED - Gestão Eletrônica de Documentos, módulo de Assinaturas Eletrônicas 
e Digitais, sendo estes módulos 100% WEB, incluso suporte técnico, manutenção, implantação, 
migração de dados, parametrização dos módulos, treinamento, armazenamento dos dados e locação 
dos scanners. 

Publicado em: 13/03/2023 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE – GOIÁS, por intermédio de sua 

Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 002 de 02 de janeiro de 2023, torna público, 

para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao edital do pregão presencial nº 003/2023, 

tipo Menor Preço GLOBAL, relativo ao processo nº 157/2023, contendo as seguintes alterações ao 

instrumento convocatório: 

 

I – No “ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA”, no item n° 04, correspondente às 

“Especificações dos Serviços”, fica retificada a tabela, nos termos seguintes: 

 

 
LOTE ÚNICO  

     
Item Produto Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

1 
Implantação e Treinamento na operação 
do software. 

01 Serviço R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 



 

 

2 

Serviço de sustentação, suporte, 
hospedagem e atualização de versão do 
software, com 10GB de armazenamento 
de acordo com os requisitos 
estabelecidos neste Termo de 
Referência. Com a disponibilização e 
manutenção de 01 Scanner Profissional 
que atinge velocidades de digitalização 
de 50 ppm / 100 ipm (600/600 dpi, 
retrato A4), carrega até 100 folhas por 
vez e vem equipado com capacidade de 
digitalização de até 8.000 folhas por dia. 
Duplex, Certificados de sustentabilidade 
ENERGY STAR, RoHS no regime 
comodato. 

09 meses R$ 9.433,33 R$ 84.900,00 

 

 

A presente retificação foi motivada por equívoco encontrado no valor unitário do Item 

2, sendo apenas um erro material, não existindo nenhuma alteração substancial do referido 

procedimento. 

 

 

FÁTIMA GOMES DE FARIA 

Pregoeira 

 

Item Produto 
QTD 
GB 

Valor GB 
Valor Total 

GB 
Qtd 

Meses 
Valor Total 

3 

Armazenamento adicional de 
1GB além do contratado no 
Item 2, com expansão mensal 
tarifado através de a cada 
GIGA adicional. 

2.048 R$ 12,33 R$ 25.258,67 9 R$ 227.328,000 

 VALOR TOTAL ESTIMADO     R$ 321.728,00 


