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P R I M E I R A  R E T I F I C A Ç Ã O  D E  E D I T A L  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0004/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de TI ao ambiente do 
Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Xanxerê, conforme especificações do Edital e 
seus anexos. 
 
DA RETIFICAÇÃO: 
 
1) Fica retificado as obrigações constantes nos itens 20.1.3 ao 20.1.5 do Edital, bem como na minuta 

do contrato, passando a ser obrigações da CONTRATANTE (itens 20.2.5 ao 20.2.7), conforme 
segue: 

 
20 DAS OBRIGAÇÕES: 

 
20.1 DA CONTRATADA 
  

20.1.1... 
20.1.2... 
20.1.3 Fornecer dados técnicos pertinentes ao objeto do edital, para o bom andamento 
do projeto; 
20.1.4 Responsabilizar-se sobre as licenças de softwares e sobre o funcionamento do 
hardware e demais peças e periféricos pertinentes ao objeto do Edital; 
20.1.5 Responsabilizar-se sobre o cabeamento lógica e elétrico, climatização do CPD, 
fornecimento de nobreaks, links de internet, de modo a garantir o funcionamento 
básico da infra-estrutura;  

 
20.2 DA CONTRATANTE: 
   

20.2.1 ... 
20.2.2 ... 
20.2.3 ... 
20.2.4 ... 
20.2.5 Fornecer dados técnicos pertinentes ao objeto do edital, para o bom 

andamento do projeto; 
20.2.6 Responsabilizar-se sobre as licenças de softwares e sobre o funcionamento do 

hardware e demais peças e periféricos pertinentes ao objeto do Edital; 
20.2.7 Responsabilizar-se sobre o cabeamento lógica e elétrico, climatização do CPD, 

fornecimento de nobreaks, links de internet, de modo a garantir o 
funcionamento básico da infra-estrutura;  
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2) Fica retificado o texto do item 11.12 do Edital, conforme segue: 
11.12 - 01 (um) profissional com formação acadêmica na Instância Superior em seu quadro 

funcional permanente de pessoal, na data de abertura da sessão, registrado no seu 
respectivo Conselho, como responsável técnico da mesma. 

Obs: o texto tachado foi suprimido. 
 
 
3) Esclarecemos para fins de apresentação de documentos de habilitação, a empresa deve seguir 

o exigido no item 11 do Edital,  arquivo “Pregão 0001 TI”. 
 
 
4) Fica mantida a data do recebimento das propostas, ou seja, até às 08:45h, do dia 20/01/2021, no 

setor de protocolo e a abertura será realizada às 09:00h do mesmo dia. 
 
 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Edital acima citado. 
 
Xanxerê-SC, 18 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 
 

OSCAR MARTARELLO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


