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ERRATA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 

A Câmara Municipal de São Roque do Canaã-ES, por sua Pregoeira, designada pela 

Portaria 049, de 1º de abril de 2019, comunica que no item 6, do subitem 2.1 do Termo de 

Referência do Edital de Licitação – Pregão Presencial, sob nº 001/2019, 

Onde se lê:  

“6. Suporte Técnico, que consiste na instalação e configuração dos softwares administrativos 

objeto deste Termo de Referência, configuração do sistema de banco de dados (se necessário), 

instalação e configuração do sistema de acesso remoto para auxílio no suporte técnico remoto; 

atendimento, por meio de visitas, sendo obrigatória mensalmente a presença de um 

profissional técnico na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, com a 

finalidade de acompanhar o sistema, bem como esclarecer e solucionar dúvidas e problemas 

de operação do SOFTWARE, a ser prestado em dias úteis e em horário comercial, de segunda 

a sexta-feira, das 7:30 às 16:00. A CONTRATADA deverá enviar profissionais, incluindo 

programadores, analistas de sistemas, gerentes de projeto, conforme solicitação da Câmara 

Municipal de São Roque do Canaã, sem cobrança de horas técnicas.” 

Leia-se: 

“6. Suporte Técnico, que consiste na instalação e configuração dos softwares administrativos 

objeto deste Termo de Referência, configuração do sistema de banco de dados (se necessário), 

instalação e configuração do sistema de acesso remoto para auxílio no suporte técnico remoto; 

atendimento, por meio de visitas técnicas, na sede da Câmara Municipal de São Roque do 

Canaã, com a finalidade de acompanhar o sistema, bem como esclarecer e solucionar dúvidas 

e problemas de operação do SOFTWARE, a ser prestado em dias úteis e em horário 

comercial, de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 16:00. A CONTRATADA deverá enviar 

profissionais, incluindo programadores, analistas de sistemas, gerentes de projeto, conforme 

solicitação da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, sem cobrança de horas 

técnicas.” 

Fica estabelecido novo prazo para realização do certame, qual seja, 17/06/2019 às 

15h00min, sendo que: 

http://www.camarasrc.es.gov.br/
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Os envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO das empresas interessadas deverão ser entregues até as 14h30min do 

dia 17/06/2019, no protocolo da Câmara Municipal de São Roque do Canaã – ES, onde a 

abertura dos mesmos dar-se-á em sessão pública, às 15h00min, que será realizada na Sala das 

Licitações (Sala das Sessões “Roberto Roldi”), localizada na Câmara Municipal, à Rua 

Lourenço Roldi, 88 – São Roquinho – São Roque do Canaã – ES. 

Permanece inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório. 

 

São Roque do Canaã-ES, 03 de junho de 2019. 

 

Renata Raquel Boschetti 

Pregoeira Oficial 
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