PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL
www.saosepe.rs.gov.br
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO PARA O FORNECIMENTO INFRAESTRUTURA REMOTA DE
DATACENTERS COM REDES LÓGICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA
ACESSO REMOTO POR APLICAÇÃO NA INTERNET DE SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
LEOCARLOS GIRARDELLO, Prefeito Municipal de São Sepé - RS, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO, o presente Edital, que tem por finalidade a
modificação no ITEM 7.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – onde os itens abaixo passam a ter a
seguinte redação:
7.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado da capacitação técnico-operacional, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com o objeto
compatível com o ora licitado.
b) A Licitante deverá apresentar comprovação que possui experiência na execução dos
serviços similares ao objeto licitado, através de atestado de capacidade técnica, emitido por
Prefeituras Municipais, comprovando o fornecimento e execução dos serviços compatíveis
com o objeto deste edital.
c) Atestado de visita técnica, fornecido pela Prefeitura, comprovando que a empresa
conheceu as instalações, procedimentos atualmente executados nas áreas envolvidas no objeto
deste edital, sendo que os dias de visita serão de 13 de abril a 17 de maio de 2017, no horário
de funcionamento da Secretaria de Saúde. As visitas deverão ser marcadas previamente com
os responsáveis pelo Setor de Informática da Secretaria Municipal de Saúde;
d) Declaração do licitante de que todos os módulos do sistema aqui ofertados são
desenvolvidos em uma mesma linguagem de programação, com características nativas do
ambiente MICROSOFT Windows, possuindo a mesma definição de telas e teclas de atalho,
sendo todos os módulos, desenvolvidos pelo mesmo fabricante, rodando na mesma
plataforma;
e) A Licitante deverá apresentar registro com responsabilidade técnica junto ao
CREA;
f) Excluído;
A abertura do certame passará para o dia 18 de maio de 2017, às 10 horas. Demais
itens permanecem inalterados. O referido Edital passará a integrar o presente processo.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 4 de maio de 2017.
LEOCARLOS GIRARDELLO
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