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ERRATA N.01 AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2021 

A Câmara Municipal de Palhoça, na pessoa de seu Pregoeiro, torna público a 

alteração do Edital do Processo Licitatório n. 06/2021, Pregão Eletrônico n. 04/2021, que 

tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa 

especializada nos serviços, com dedicação exclusiva de mão de obra, para operação e edição 

de áudio e vídeo para a transmissão das sessões plenárias e audiências públicas, reuniões das 

comissões e demais eventos da Câmara Municipal de Palhoça que serão transmitidos ao 

vivo, bem como a prestação de serviços de produção audiovisual, videografismos, produção 

de áudios e vídeos institucionais e educacionais, entre outros temas de interesse da Câmara 

Municipal de Palhoça - CMP, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital, o qual 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

ONDE SE LIA: 

[...] 9.1.1. A CONTRATADA deverá:  

a. Realizar a instalação do objeto deste Termo de Referência, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias ininterruptos, podendo ser prorrogado por mais 05 (cinco) dias, 

contados a partir da assinatura do contrato, sendo o último dia destinado ao teste 

descrito a seguir: realizar um teste de operação e transmissão, com toda a equipe 

necessária à prestação do respectivo serviço, para verificar o funcionamento de todos os 

equipamentos e para a configuração de todo o sistema de transmissão;[...] 

LEIA-SE: 

[...] 9.1.1. A CONTRATADA deverá:  

a. Realizar a instalação do objeto deste Termo de Referência, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias ininterruptos, podendo ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias, 

contados a partir da assinatura do contrato, sendo o último dia destinado ao teste 

descrito a seguir: realizar um teste de operação e transmissão, com toda a equipe 

necessária à prestação do respectivo serviço, para verificar o funcionamento de todos os 

equipamentos e para a configuração de todo o sistema de transmissão; [...] 

As demais condições vinculadas ao respectivo edital permanecem inalteradas. 

Palhoça, 10 de maio de 2021. 

 

 

Deleon de Sousa 

Pregoeiro 
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