
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 94/2022

1 ª CONVOCAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA (AMOSTRA)

No  cumprimento  das  exigências  estabelecidas  no  item  18  do  Edital  de  Pregão 

Eletrônico nº 94/2022, com objeto a contratação de empresa para fornecimento de licença 
de uso de Site Gerenciável com associação de conteúdo com QR-CODE e Sistema de 
Ouvidoria  Digital  por tempo determinado com instalação,  manutenção,  hospedagem, 
suporte  e  treinamento,  conforme  solicitação  da  Secretaria  de  Comunicação  Social, 
convocamos a licitante abaixo relacionada para realização da prova de conceito na data de 02 
de dezembro de 2022 às 09h00min, conforme segue:

EMPRESA ITEM
WEBNETS SOLUCOES - EIRELI 1

A prova de conceito deverá ser realizada na sede do município, Endereço: Avenida 

Jacarandá, 300, Fazenda Rio Grande – PR.

A análise e julgamento das apresentações técnicas serão realizados e conduzidos pelos 

fiscais de contrato com decisão final da pregoeira, de acordo com as exigências estabelecidas 

no Anexo II que é parte integrante do edital.

Toda  demonstração  será  conduzida  pela  licitante  através  da  utilização  de 

equipamentos próprios.

Não  serão  aceitas  demonstrações  conceituais,  feitas  por  imagens,  documentos  ou 

apresentações.  Toda demonstração deverá  ocorrer  através  de  projeto(s)  funcional(is),  cuja 

autoria da Licitante seja comprovada e onde seja possível simular casos reais de uso

O(s)  profissional(is)  da  empresa  que  fará(ão)  a  demonstração  deverá(ão)  estar 

credenciado(s) para o fim específico de demonstração.

Os  requisitos  serão  avaliados  sequencialmente  de  acordo  o  Termo  de  Referência 

(anexo I), na ordem crescente de numeração, sendo o licitante obrigado a atender todos os 

itens listados com apontamento “SIM” na coluna “Obrigatoriedade”. Os itens marcados como 

“Não” na coluna “Obrigatoriedade” não precisarão ser apresentados nesse ato.

Todas as  despesas  dessa apresentação,  bem como as  demais  incorridas na fase de 

proposta,  correrão  por  conta  da empresa  interessada,  sem qualquer  direito  à  indenização, 

reembolso ou compensação.
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A  ausência  da  demonstração  ou  entrega  em  desacordo  com  o  edital  ficará 

automaticamente desclassificada a proponente.

Em cumprimento ao item 18 do Edital, informa-se que a prova de conceito será 
realizada às 09h00 do dia 02 de dezembro de 2022.

Fazenda Rio Grande, 24 de novembro de 2022. 

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira

Pregoeira Municipal
Portaria 241/2022
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