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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

EDITAL Nº 036/2020 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da 
informação para prover link de acesso à internet para municipalidade e para o interior do 
município, contemplando suporte técnico, instalação, estruturação, ativação e configuração dos 
equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 
O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano 
Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que: 

 
1) Ficam alterados os itens 10.3.6.2 e 10.3.6.3 do edital. 

 
Onde se lê: 
 
10.3.6.2 Comprovante de registro no CREA e ou CAU, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

indicado pela Licitante, através da certidão de registro fornecida pelo CREA e 
ou CAU; 
 

10.3.6.3 Comprovante de registro no CREA e ou CAU, DA LICITANTE, através da 
certidão de registro fornecida pelo CREA e ou CAU. 

 
Leia-se: 
 
10.3.6.2 Comprovante de registro no CREA, CAU e ou CFT, DO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO indicado pela Licitante, através da certidão de registro fornecida pelo 
CREA, CAU e ou CFT; 
 

10.3.6.3 Comprovante de registro no CREA, CAU e ou CFT, DA LICITANTE, através da 
certidão de registro fornecida pelo CREA, CAU e ou CFT. 

 
2) Fica excluída a exigência prevista no ITEM 10.3.6.5 – Contrato de compartilhamento de 

estrutura com a operadora de energia Copel, autorizando o uso de postes para a 
execução de projetos e seus respectivos aditivos para uso na cidade de Francisco 
Beltrão. Atestado de comprovação de atendimento de índice da SLA, Gestão de Serviços, 
Gestão de Incidentes e Gestão de Operações, certificado por instituição competente para 
certificação de ISSO ou MPS.  
 

3) Fica ALTERADA a data prevista para abertura e julgamento das propostas e início da 
sessão de disputa para o dia 16 de março de 2020, às 14:00 horas. 

 

4) Permanecem inalteradas as demais condições do edital. 
 
 
OBS: O arquivo de proposta atualizado encontra-se no site do município, devido a exclusão do 
item 112 do ANEXO I do edital. 

 
Francisco Beltrão, 03 de março de 2020. 

 
Samantha Marques Pecoits 

Pregoeira 
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