
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2019 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

1.1. O Município de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 

36.520-000, inscrito no CNPJ sob o n. 18.137.927/0001-33, por intermédio da pregoeira e da 

Equipe de Apoio, torna público a Retificação do edital Processo Licitatório nº 138/2019, na 

modalidade Pregão Presencial nº 066/2019, visando à seleção de empresa especializada para 

serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação a manutenção da automação e 

implementação de solução completa para Gestão educacional municipal, com implementação, 

migração de dados, treinamento, bem como “cessão de direitos de uso de “software” (sistemas) 

por tempo determinado, conforme especificações constantes deste Termo de Referêncoa e 

demais anexos. 

 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

[...] 

1.2. Solução em tecnologia da informação com funcionalidades e características do sistema de 

gestão de educação a ser implantado na Secretaria Municipal de Educação, ao qual a 

contratante deverá garantir o seu pleno funcionamento, como também acompanhar as 

mudanças exigidas pela Legislação do MEC, através de novas implementações. 

 

LEIA-SE:  

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

[...] 

1.2. Solução em tecnologia da informação com funcionalidades e características do sistema de 

gestão de educação a ser implantado na Secretaria Municipal de Educação, ao qual a contratada 

e deverá garantir o seu pleno funcionamento, como também acompanhar as mudanças exigidas 

pela Legislação do MEC, através de novas implementações. 
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Como as alterações não afetam a formulação das propostas fica mantida a data de 20 de 

dezembro de 2019, às 09:00 para abertura do certame 

 

Visconde do Rio Branco, 17 de dezembro de 2019. 

 

 

Flaviana Lima Teixeira 

Pregoeira 


