
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2022

1 ª CONVOCAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA(AMOSTRA)

No  cumprimento  das  exigências  estabelecidas  no  item  13  do  Edital  de  Pregão 

Eletrônico nº 30/2022, com objeto a  Contratação de empresa especializada no fornecimento 

de solução informatizada para Gestão Pública Municipal, em ambiente web sob o modelo de 

computação  em  nuvem  (Cloud),  podendo  de  forma  emulada incluindo-se  no  objeto  o 

licenciamento e os serviços de conversão de dados, implantação, treinamento, armazenamento 

de dados manutenção legal, corretiva e evolutiva, bem como suporte técnico, nas áreas de 

Saúde,  e  administração  Geral,  convocamos  a  licitante  relacionada  para  apresentação  do 

sistema na data de 27 de junho de 2022 às 09h00min, conforme segue:

EMPRESA LOTE
BETHA SISTEMAS LTDA - CNPJ: 00.456.865/0001-67 1, 2, 3 e 4

A demonstração  deverá  ser  realizada  na  sede  do  município,  Endereço:  Avenida 

Jacarandá, 300, Fazenda Rio Grande – PR, com início às 09h00min até às 16h00min.

Para a realização da prova, a licitante poderá eleger no máximo dois representantes, a 

fim de que se mantenha a ordem na sessão.

A  demonstração  deverá  ocorrer  de  forma  dinâmica  e  respeitados  os  horários 

estipulados pela Comissão Especial de Avaliação para o início e término, podendo estender-se 

por  mais  de  um dia,  hipótese  em que  a  Pregoeira  divulgará  a  data  de  continuidade  dos 

trabalhos, podendo ser o dia imediatamente posterior.

Todos  os  itens  serão  avaliados  pela  Comissão  Especial  de  Avaliação,  se  as 

especificações  do produto correspondem ao descritivo solicitado em edital,  bem como no 

Termo de Referência, de acordo com as exigências estabelecidas no item 13 do edital.

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

automaticamente desclassificada a proponente.

Em cumprimento ao item 13 do Edital, informa-se que a demonstração iniciará 
às 09h00 do dia 27 de junho de 2022.

Fazenda Rio Grande, 24 de junho de 2022. 

Evelyn Cristina dos Santos Abreu N. Pereira
Pregoeira Municipal
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