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TERMO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/16 - PROCESSO Nº 032/16

O Diretor Superintendente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, no uso de 
suas  atribuições,  tendo  em vista  o  que  consta  no  Processo  nº  032/2016,  Edital  de  Pregão 
Presencial nº 026/2016, destinado ao Registro de Preços para Locação de Microcomputadores, 
tipo Desktop, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, que foi realizada alteração 
no Edital, conforme segue:

Página 6:

O  item 1.4  -  QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA,  passa  a  vigorar  acrescido  do  seguinte 
subitem:

a.1.2)  Será aceito o somatório de atestados desde que os contratos que lhes deram 
origem tenham sido executados de forma concomitante.

Página 7:

O subitem 6 do item VII passa a vigorar com a seguinte redação:

6  -  Os  lances  deverão  ser  formulados  em  valores  distintos  e  decrescentes,  inferiores  à 
PROPOSTA DE MENOR PREÇO GLOBAL (VALOR MENSAL),  observada a redução mínima 
entre os lances de R$ 800,00, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de 
redução mínima entre os lances incidirá sobre o valor global. 

Página 11:

O subitem 1 do item XIII passa a vigorar com a seguinte redação:

1 - A fornecimento e instalação dos equipamentos, objeto da licitação, nos locais indicados pela 
contratante, será realizada no prazo máximo 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data 
do recebimento pela contratada da Ordem de Serviço de instalação dos equipamentos, emitida 
pela Contratante. 

Página 15, Anexo I - Memorial Descritivo, 

onde se lê:  CONEXÕES (04 (quatro) portas USB 3.0, sendo pelo menos 02 (duas) no 
painel frontal; 01 (uma) porta serial; 01 (uma) porta paralela; 02 (duas) 
portas PS2 para conexão de teclado e mouse).

Leia-se:      CONEXÕES (no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 2 (duas) 
portas USB 3.0 e 2 (duas) USB 2.0, sendo pelo menos 2 no painel 
frontal; 1 (uma) porta serial; 1 (uma) porta paralela; 2 (duas) portas PS2 
ou USB para conexão de teclado e mouse.”

Onde  se  lê:  MONITOR  (LED  e/ou  LCD  21”  -  Padrão  Widescreen;  Dot  Pitch:  0,30  mm; 
Contraste:  500:1;  Ângulo  de  Visão:  180º;  Brilho:  250  cd/m2;  Tempo  de 
Resposta: 5 ms; Resolução Máxima: 1360x768; Conector: VGA 15 pin d-sub; 
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Padrão de cor de acordo com o gabinete do equipamento e com elevação de 
altura no monitor.)

Leia-se:        MONITOR (LED e/ou  LCD 21”  -  Padrão  Widescreen;  Dot  Pitch:  0,30  mm; 
Contraste: 500:1; Ângulo de Visão: a partir de   175º  ; Brilho: 250 cd/m2; Tempo 
de Resposta: 5 ms; Resolução Máxima: 1360x768; Conector: VGA 15 pin d-
sub;  Padrão  de  cor  de  acordo  com  o  gabinete  do  equipamento  e  com 
elevação de altura no monitor.)

Página 25:

A cláusula terceira, da minuta de contrato, passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA INSTALAÇÃO 

A CONTRATADA se obriga a instalar os equipamentos objeto da presente contratação, nos locais 
indicados pela contratante, em no máximo 45 dias contados a partir da data do recebimento pela 
CONTRATADA  da  Ordem  de  Serviço  de  instalação,  emitida  pela  Contratante.  Os  referidos 
equipamentos  deverão  ser  instalados  em  perfeitas  condições  de  funcionamento,  de  modo  a 
permitir a sua imediata utilização. 

Em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, a data da realização 
do pregão fica remarcada para o dia 25/05/2016 às 14:00 hs.

Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Este Termo fica fazendo parte integrante do Edital.

Pariquera-Açu, aos 11 de maio de 2016.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE


