
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1517/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 

 
 

DISPÕE SOBRE A 3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 

O MUNICÍPIO DE SAUDADES, SC, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Rua Castro Alves, nº 279, centro, através de seu Pregoeiro, TORNA 
PÚBLICO que está promovendo RETIFICAÇÃO no Edital de Pregão Presencial 
nº 013/2022 – Processo Licitatório nº 1517/2022, que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal 
com tecnologia GSM, abrangendo portabilidade das linhas existentes e 
fornecimento de gestão e assessoria em telefonia móvel em tecnologia GSM, 
para uso em telefonia com fornecimento de chips, devidamente habilitados com 
linhas pós-pagas, para realizar ligações em todo território nacional, em razão de 
retificar informações, divulga o seguinte: 
 
 

1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ITEM 6.5 DO EDITAL, suprime-se o 
item: 
 

6.5.2 – Registro ou inscrição da empresa licitante na Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), em plena validade, bem como comprovação de 
ser concessionária/permissionária/autorizatária dos serviços de 
telecomunicações (Lei nº 9.472/1997). 

 

2. Item 4.1 do Anexo I – Termo de Referência, passa a ter o seguinte texto: 

 

4.1 – A licitante vencedora deverá entregar os chips num prazo máximo de 
30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data da emissão da ordem 
de serviço, observando o especificado abaixo: 

 

3. No item 7 (item 7.1) do Anexo I – Termo de Referência, passa a ter o 
seguinte texto: 

 
7.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar central com atendimento 
remoto com técnico para solucionar de problemas durante a execução do 
contrato, objetivando prestar atendimento, esclarecimentos, receber e 
resolver reclamações, acordar respeito outras atribuições, durante a vigência 
do contrato, devendo ser indicado no ato de assinatura do Contrato, 
fornecendo telefone e endereço de contato para os casos de urgências, em 
observância ao disposto no art.68 da lei 8.666/93. 

 

 
 



 
4. Fica alterada a data de Recebimento e Abertura dos Envelopes. O 

RECEBIMENTO dos Envelopes n° 01 – Documentos para Habilitação e n° 02 – 

Proposta de Preços, dar-se-á até às 09:00 horas, do dia 01 de junho de 2022, 

no Setor de Licitações desta Prefeitura, situado a Rua Castro Alves, nº 279, 

Centro, no Município de Saudades.  

3. Demais itens e cláusulas do Edital permanecem inalterados.  

 

Saudades, SC, 19 de maio de 2022. 

 

 

ALBERTO C. HACKENHAAR 
Pregoeiro 

 


