
EDITAL RETIFICADO

AO

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2.020.

O  Sr.  Cristiano  Salmeirão,  Prefeito  Municipal  do  Município  de  Birigui/SP,  torna
público a todos os interessados que procedeu retificação no edital  de licitação em
epígrafe, e, conforme matéria veiculada na data de 08 de outubro deste ano, será
reaberto o prazo de abertura do certame. Desta forma TORNA PÚBLICO a edição
do presente Edital Retificado, que visa alterações daquele texto original,  conforme
segue: 

A) DAS RETIFICAÇÕES DO EDITAL – PREÂMBULO:

EDITAL N.° 182/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2020

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA REALIZAÇÃO: 04/11/2020 a partir das 13:30 horas.
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES –  RUA SANTOS DUMONT, Nº  28 –
CENTRO – BIRIGUI/SP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE DADOS (LINK DE INTERNET) COM LOCAÇÃO DE
ROTEADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II, PODENDO SER RENOVADO SE
HOUVER INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO,  RESPEITADO O LIMITE DO ART.  57,  II  DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93.

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de 04 de novembro de 2.020, a partir das 13:30 horas,

na sala de reuniões da Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos, localizada na Rua Santos Dumont,

nº 28 – Centro – Birigui/SP, e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos

autos do processo em epígrafe.

B)  FICA  RETIFICADO  O  ANEXO  I,  CONFORME  DOCUMENTO:  ANEXO  I  –  RETIFICADO

(doc.anexo).

C – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalterados os demais itens e condições não atingidos pelo presente Edital Retificado. 

Birigui, 16 de outubro de 2.020.

                                 

Cristiano Salmeirão

Prefeito Municipal



ANEXO I RETIFICADO – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

1. OBJETO

1.1.  O presente  Pregão tem por  objeto  a  Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de
serviços de fornecimento de link dedicado de dados (link de internet)  com locação de roteador,  conforme
especificações  dos  anexos  I  e  II  do  Edital,  podendo  ser  renovado  se  houver  interesse  da  Administração,
respeitado o limite do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93.

2. ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETO LICITADO: 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE

01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSINATURA MENSAL SERVIÇO
DE ACESSO IP DEDICADO C/ LOCAÇÃO DE ROTEADOR

12
Unidade (Mensal)

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa,

salvo  quanto  às  expressões  técnicas  de  uso  corrente,  datilografada  ou  impressa  por  qualquer  processo

eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da

licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

a) - identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) - número do Edital e do Pregão;

c)  -  indicação  de  MARCA  OU  NOME  DA  EMPRESA  (Quando  esta  for  a

fabricante/prestadora dos serviços);  descrição e quantidade precisas do objeto da presente licitação,  em

conformidade com as especificações do Anexo I.

d) - Para efeito de elaboração de suas propostas, a licitante deverá informar  preço unitário

mensal e total, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como

por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas

com a prestação de serviço do objeto da presente licitação.

e) – preço unitário mensal e total, expresso em reais (R$), com no máximo 02 (duas) casas

decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo

financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as

despesas  e  custos,  tais  como:  impostos,  taxas,  fretes,  materiais,  equipamentos,  ferramentas,  mão de obra,

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente

licitação.


