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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL)  

 

RETIFICAÇÃO 

 

Informamos alteração dos itens abaixo no Edital do Pregão Presencial 001/2019 por motivo de incorreção 

nos prazos de implantação no Termo de Referência e Minuta do Contrato. 

 

Alterações no Termo de Referência: 

 

Onde se lê: 

No termo de referência: 

 

              3.1.4. AMBIENTE WEB 

Prazos de Conversão de dados, Implantação dos Sistemas e Capacitação de Pessoal. 

a. 

A conversão de dados, a implantação dos sistemas e ministrar a capacitação de pessoal no 

prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da ordem de serviços e de tais 

arquivos juntamente com os respectivos layouts, mediante protocolo com a devida 

validação por parte da empresa vencedora. 

 

O item passa ter a seguinte redação 

 

3.1.4. AMBIENTE WEB 

Prazos de Conversão de dados, Implantação dos Sistemas e Capacitação de Pessoal. 

a. 

A conversão de dados, a implantação dos sistemas e ministrar a capacitação de pessoal no 

prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da ordem de serviços e de tais 

arquivos juntamente com os respectivos layouts, mediante protocolo com a devida 

validação por parte da empresa vencedora. 

 

Onde se lê 

4.1. 

a) Prazo de implantação: Máximo de 30 (sessenta) dias. 

 

O item passa a ter a seguinte redação 

 

4.1. 

a) Prazo de implantação: Máximo de 60 (sessenta) dias. 

 

 

 

Alterações na Minuta do Contrato: 

 

Onde se lê 

 

3.1. A CONTRATADA deverá implantar o sistema conforme descrito no item 2 do Termo de Referência, 

observado o que dispõe o subitem 2.2. do item em apreço, no prazo de até  30 (trinta) dias, contados a 

partir da data de recebimento pela CONTRATADA da Autorização de Início de Serviços e demais 

condições estabelecidas no Edital e na proposta apresentada. 
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O item passa a ter a seguinte redação 

 

3.1. A CONTRATADA deverá implantar o sistema conforme descrito no item 2 do Termo de Referência, 

observado o que dispõe o subitem 2.2. do item em apreço, no prazo de até  60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de recebimento pela CONTRATADA da Autorização de Início de Serviços e demais 

condições estabelecidas no Edital e na proposta apresentada. 

 

 

 

São João da Boa Vista, 11 de outubro de 2019 

 

 

 

 

_____________________________________ 

LUÍS CARLOS DOMICIANO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

 


