
Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 

Mairinque-SP 
	

Fone (11) 4718-8644 
CEP 18120-000 
	

Fax (11) 4718-2764 

CNPJ 45.944.428/0001-20 
	

www.mairinque.sp.gov.br  

RETIFIÇÃO DE EDITAL 

Ref.:Edital de Pregão Presencial N2. 025/2018 

Através do presente, informamos a retificação do Edital do Pregão Presencial 025/2018, 

tendo em vista o que segue: 

No item 14 "fornecimento-  foram acrescidos os seguintes subitens 

14.2 O prazo máximo de execução, implantação de todos serviços não poderá 
exceder 90 (noventa) dias, a contar da assinatura da emissão da Ordem de Serviço. 

14.3 Prestação de serviços de disponibilização de link de internet banda larga via rádio 
ou fibra, nas velocidades abaixo relacionadas, envolvendo transferência e manutenção 
de circuitos de dados de internet. 

14.4.1 Todos os equipamentos fornecidos devem ser de uso exclusivo para a 
CONTRATANTE; 

14.4.2 Todos os materiais e equipamentos deverão ser novos e com garantia de 
fabricação; 

14.4.3 Serão recusados os produtos que não estejam em perfeito estado e que não 
atendam as especificações constantes neste termo e/ou que não estejam adequados para 
consumo; 

14.16 Entende-se por início do atendimento à hora de chegada do técnico na Unidade da 
CONTRATANTE ou a constatação de intervenção do técnico nos equipamentos; 

14.20 Garantir a disponibilidade dos recursos alocados para a prestação do serviço 
durante a vigência do contrato; 

14.21 A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de 
Serviço Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL; 

14.22 Os planos de intemet e pontos de instalação, conforme planilha de especificações 
e quantitativos, poderão sofrer alterações conforme necessidade da municipalidade. 
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ONDE SE LIA 

14.2 Onde houver disponibilidade, deve-se optar pelo link via fibra; 

14.4. O prazo máximo para instalação de novos pontos de acesso não poderá ultrapassar 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de solicitação via Ordem de Serviço do 
Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Mairinque; 

AGORA SE LÊ 

14.7 Onde houver disponibilidade, deve-se optar pelo link via fibra, tanto para o 
comprimento inicial do contrato quanto em possíveis casos de mudança de 
endereço. 

14.8 O prazo máximo para instalação de novos pontos de acesso, nos quais a empresa 
não possui rede instalada, não poderá ultrapassar 15 (quinze) dias uteis, contados a 
partir da data de solicitação via Ordem de Serviço do Departamento de Tecnologia da 
Informação da Prefeitura Municipal de Mairinque, após a confirmação de viabilidade 
técnica por parte da Contratada. 

A data de entrega das propostas fica alterada para o dia 09/07, às 10h0Omin, tendo em 

vista a retificação ter de respeitar o mínimo de 08 (oito) dias úteis requerido no artigo 

4°, inciso V da Lei Federal n° 10.520/02. 

Mairinque, 19 de junho de 2018. 
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