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ERRATA Nº 3 – PREGÃO 12/2018 

PROC. Nº 21.473/2018 

 

Considerar as seguintes alterações: 

 

ANEXO II DO EDITAL 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ONDE SE LÊ: 

1. Item 01: Fornecimento de licenciamento mensal e anual para uso dos módulos de 

Software/Aplicativo (atividade meio), para os diferentes grupos de Conselhos de Odontologia. 

Estes valores deverão ser expressos em Real (R$) e deverão definir os valores mensal e anual, a 

serem pagos pelo CONTRATANTE, para concessão de licenciamento de uso dos módulos de 

Software/Aplicativo. Os valores mensal e anual de licenciamento independem do número de 

acessos utilizados simultaneamente pelo CONTRATANTE para cada um dos módulos contratados 

respeitando-se, contudo, a permissão de perfis e módulos adquiridos pelo respectivo Conselho 

de Odontologia. 

Vale ressaltar que os “Valores das aquisições para o licenciamento de uso dos módulos de 

software/aplicativo”, somente serão iniciados os respectivos pagamentos mensais, após a 

homologação ou aceite por escrito do respectivo CONTRATANTE, respeitando-se os diferentes 

grupos de Conselho de Odontologia. 
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LEIA-SE: 

2. Item 01: Licenciamento de uso dos módulos de Software/Aplicativo (atividade meio), 

para os diferentes grupos de Conselhos de Odontologia. 

Este valor deverá ser expresso em Real (R$) e deverão definirá o valor único, a ser pago pelo 

CONTRATANTE, para concessão de licenciamento de uso dos módulos de Software/Aplicativo. 

O valor único de licenciamento independe do número de acessos utilizados simultaneamente 

pelo CONTRATANTE para cada um dos módulos contratados respeitando-se, contudo, a 

permissão de perfis e módulos adquiridos pelo respectivo Conselho de Odontologia. 

Vale ressaltar que os “Valores das aquisições para o licenciamento de uso dos módulos de 

software/aplicativo”, somente serão iniciados os respectivos pagamentos, após a homologação 

ou aceite por escrito do respectivo CONTRATANTE, respeitando-se os diferentes grupos de 

Conselho de Odontologia. 

 
 

Valores das aquisições para o licenciamento de uso dos módulos de software/aplicativo 

Módulos  
 

Valor (R$) - Mensal Valor (R$) – Anual 

Contábil (contabilidade pública)   

Orçamentário (orçamento público)    

Patrimonial (bens patrimoniais e 
almoxarifado)  

  

Financeiro (tesouraria)   

Valor total das aquisições (1)    

Valores das aquisições para o licenciamento de uso dos módulos de software/aplicativo 

Módulos  
 

Valor Total (R$) 

Contábil (contabilidade pública)  

Orçamentário (orçamento público)   

Patrimonial (bens patrimoniais e almoxarifado)   

Financeiro (tesouraria)  

Valor total das aquisições (1)   
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ONDE SE LÊ: 

 

LEIA-SE: 

 

Visto que as alterações não alteram o teor da proposta, e mantidas as demais cláusulas 

e condições, fica mantida a data e o horário da sessão pública conforme disposto em 

Edital.  

 

Clarissa e Palos Brito 

Pregoeira do CFO 

 

Valores para aquisições dos serviços de treinamento dos módulos de 
software/aplicativo 

Descrição  Valores 

Valor em Reais (R$) para hora de treinamento (a)  

Número máximo de horas utilizado para treinamento (b) 120 horas 

Valor total em Reais (R$) para o treinamento (4)  

Valores para aquisições dos serviços de treinamento dos módulos de 
software/aplicativo 

Descrição  Valores 

Valor em Reais (R$) para hora de treinamento (a)  

Número máximo de horas utilizado para treinamento (b) 200 horas 

Valor total em Reais (R$) para o treinamento (4)  


