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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM 

REGIME DE LOCAÇÃO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO E DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, BEM COMO AOS CONVÊNIOS 

FIRMADOS COM A MUNICIPALIDADE, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) 

MESES. 

 

A Prefeitura Municipal de Iguape, através do Setor de Licitações, TORNA PÚBLICO 

para conhecimento dos interessados que o Edital do Pregão Presencial nº 043/2017 

sofreu retificação, conforme segue:  

No Anexo I – Termo de Referência 

Onde – se lê: O escopo da solução abrange a disponibilização de equipamentos de 

informática e de licenças de software em regime de locação com auto instalação 

(conforme Especificação Técnica dos Equipamentos), serviço de entrega dos 

equipamentos e instalação da máquina virtual, manutenção, assistência técnica 

durante todo o período de garantia e suporte técnico, envolvendo a prestação de serviços 

especializados para garantir a qualidade dos serviços e com seguro. 

Leia – se: O escopo da solução abrange a disponibilização de equipamentos de 

informática e de licenças de software em regime de locação com auto instalação 

(conforme Especificação Técnica dos Equipamentos), serviço de entrega dos 

equipamentos e instalação da máquina, manutenção, assistência técnica durante todo o 

período de garantia e suporte técnico, envolvendo a prestação de serviços especializados 

para garantir a qualidade dos serviços e com seguro. 

 

Onde – se lê : Os computadores deverão estar segurados durante a vigência do contrato, 

sendo a contratação de total responsabilidade da contratada, ficando ressalvada, no 

entanto ressalvado que a franquia do seguro, será de responsabilidade da contratante. 

Leia – se : Os computadores deverão estar segurados durante a vigência do contrato, 

sendo a contratação de total responsabilidade da contratada, bem como a franquia do 

seguro será de responsabilidade da contratada. 
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Fica excluído o subitem D) do item D) dos Riscos Mínimos Cobertos - A Licitante 

deverá apresentar Certificado da Corretora de Seguros responsável pelo seguro dos 

computadores juntamente com a proposta de preços na referida licitação. 

Fica excluído o item C) dos Riscos não cobertos -  Furto qualificado, roubo, extorsão, 

apropriação indébita, estelionato, praticados contra a CONTRATANTE por seus 

funcionários ou prepostos, arrendatários ou cessionários, quer agindo por conta própria 

ou mancomunados com terceiros. 

Fica excluído o item 7 das Obrigações da Contratante - Responsabilizar-se pela 

guarda e conservação do Equipamento locado pela CONTRATADA, mantendo-se 

como fiel depositária deste, obrigando-se, em caso de roubo, furto, perda, extravio, dano 

ou destruição, ainda que parcial, a ressarcir a CONTRATADA pelos valores de 

mercado atualizado dos mesmos, nas hipóteses não cobertas pelo seguro; 

Permanecem inalteradas as demais condições do edital, bem como fica mantida a data 

do Pregão. 

Este Termo fica fazendo parte integrante do Edital. 

Iguape, 13 de setembro de 2.017. 

 

 

ANA PAULA GIL BARBOSA 

SETOR DE LICITAÇÃO 


