
PREFEITURA     MUNICIPAL DE PARÁ     DE     MINAS   –   MG
PRAÇA     AFONSO     PENA,     30   –   CENTRO

1.º Adendo ao Pregão n.º 016/2016 – PRC 1373/15

- Fica alterada a descrição do objeto no item “I – DO OBJETO “ e na “CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO” do edital e da Minuta de Contrato
de Prestação de Serviço ( Anexo II ), da seguinte forma:

ONDE SE LÊ:

Fornecimento  de  software  (sistema  eletrônico  de  atendimento),  com garantia  integral  de  funcionamento,  incluindo  a  prestação  de  serviços  de
implantação, configuração, manutenção e treinamento operacional.

LEIA-SE:

Aquisição de Sistema Eletrônico de Atendimento,  com equipamentos e softwares permanentes,  incluindo implantação, configuração, suporte aos
usuários, treinamento operacional e garantia integral de funcionamento do sistema, a ser instalado/implantada na Prefeitura Municipal de Pará de
Minas, conforme as especificações e demais condições gerais constantes neste Termo de Referência.

- Fica alterada também a descrição do objeto no Anexo VIII - Termo de Referência da seguinte forma:

ONDE SE LÊ:

Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  e  implantação,  configuração,  treinamento  operacional,  fornecimento  de
equipamentos, softwares e garantia integral de funcionamento de um Sistema Eletrônico de Atendimento, a ser instalado/implantado na Prefeitura
Municipal da Pará de Minas, conforme as especificações e demais condições gerais constantes neste Termo de Referência.

LEIA-SE:

Aquisição de Sistema Eletrônico de Atendimento,  com equipamentos e softwares permanentes,  incluindo implantação, configuração, suporte aos
usuários, treinamento operacional e garantia integral de funcionamento do sistema, a ser instalado/implantada na Prefeitura Municipal de Pará de
Minas, conforme as especificações e demais condições gerais constantes neste Termo de Referência.

- Fica alterada a PROPOSTA COMERCIAL (Anexo I) e passa a ter validade a anexada a este Adendo.

- Segue novo TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo VIII) devidamente adequado.

Em     virtude     desta     modificação     fica     alterada     a     data     de     abertura     do     mesmo,     em     que:

ONDE SE LÊ: 

“(...) O edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30 horas do dia 15 de fevereiro de 2016(...)”.
“A abertura da sessão será às 09:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2016(...)”.

LEIA-SE:

“(...) O edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30 horas do dia 23 de fevereiro de 2016(...)”.
“A abertura da sessão será às 09:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2016(...)”.

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições.

Pará de Minas, 04 de fevereiro de 2016.

Anderson José Guimarães Viana

Pregoeiro Oficial



                               ANEXO I
                              

                                                           MUNICIPIO DE PARA DE MINAS                         

PROCESSO:  PRC 1373/15                                        
LICITAÇÃO: PRG 016/16        

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE VALOR

1

Aquisição  de  Sistema  Eletrônico  de  Atendimento,  com
equipamentos  e  softwares  permanentes,  incluindo
implantação,  configuração,  suporte  aos  usuários,
treinamento  operacional  e  garantia  integral  de
funcionamento do sistema.

1 R$

============================================================================================================================================================

FIRMA PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dia(s)

__________________________________________________________
Responsável pela Firma Proponente
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