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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ -  EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

ERRATA 01 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2018 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
MONITORAMENTO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E ALARME DE PRÉDIOS, 
ATRAVES DE ACESSO SEGURO DE DADOS VIA REDE OPTICA E SISTEMA DE 
INTERNET WIFI EM VIAS LOCAIS E PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPO DE 
ITAJUBÁ – SEMED, SEMAD, SEMDES, SEMDS E SEMSA. 
 
Fica ALTERADO o ANEXO I – RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO do referido edital nos seguintes termos: 
 
ONDE SE LÊ:  

 
3 

10 UN Contratação de serviço de transporte de dados e de manutenção programada, emergencial, 
preventiva e corretiva em sistema de acesso seguro de dados por MPLS com capacidade 
para 50 Mbps de banda simétrica via rede de fibra óptica, sistema de telefonia VOIP (Voz 
sobre IP), sistema de internet via Wi-Fi, sistema de monitoramento e armazenamento local de 
imagens de prédios públicos através de câmeras analógicas e câmeras de alta definição 
(CFTV-HD), alarme, sistema de monitoramento de vias públicas através de câmeras IP de 
alta definição com armazenamento remoto e central local de vigilância, monitoramento e 
armazenamento local de imagens e alarmes via software. A empresa deverá estar apta a 
realizar serviços de manutenção nos equipamentos discriminados no (KIT-C e KIT-D) de 
acordo com o ANEXO IX desta solicitação. 

 
 
LEIA-SE:  

 
3 

192 UN Contratação de serviço de transporte de dados e de manutenção programada, emergencial, 
preventiva e corretiva em sistema de acesso seguro de dados por MPLS com capacidade 
para 50 Mbps de banda simétrica via rede de fibra óptica, sistema de telefonia VOIP (Voz 
sobre IP), sistema de internet via Wi-Fi, sistema de monitoramento e armazenamento local de 
imagens de prédios públicos através de câmeras analógicas e câmeras de alta definição 
(CFTV-HD), alarme, sistema de monitoramento de vias públicas através de câmeras IP de 
alta definição com armazenamento remoto e central local de vigilância, monitoramento e 
armazenamento local de imagens e alarmes via software. A empresa deverá estar apta a 
realizar serviços de manutenção nos equipamentos discriminados no (KIT-C e KIT-D) de 
acordo com o ANEXO IX desta solicitação. 

 
 
Fica alterada a data de abertura do presente certame para o dia 21/08/2018 às 14 horas no mesmo local descrito 
no edital. 

 
A presente errata está disponível no site: www.itajuba.mg.gov.br. Informações através do email: 

licitaitajuba@gmail.com ou através dos seguintes telefones (35) 3692-1734. 
 
 

                      
 
 

                                               Itajubá, 06 de agosto de 2018. 
 
 

Caroline Carvalho Mendes 
Pregoeira Port 354/2015 


