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CÂMARA DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
1° TERMO DE ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2022 

 
A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, através da Secretaria de Administração e Finanças, 
no uso das suas atribuições, comunica aos interessados no Processo Licitatório n.º 008/2022, Pregão 
Presencial n.º 008/2022, que tem como objeto a “. Contratação de serviço de armazenamento de 
dados (Storage), servidores virtuais em ambiente de nuvem privada (CLOUD SERVER), conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, em atendimento às 
necessidades da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. ” as seguintes alterações:  
 

1. Fica revogado o inteiro teor da Cláusula Nona, constante no Anexo II  – Minuta De Contrato, 
passando a vigorar nos seguintes termos: 

 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Constituem obrigações da contratada, além das elencadas adiante, prestar os serviços 
contratados em conformidade com o estabelecido no Anexo I do termo de referência do Edital 
do Pregão nº 004/2022, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, como se aqui 
transcrito estivesse: 

 
I. realizar a prestação dos serviços, de acordo com a proposta apresentada, e no 

Contrato; 
II. guardar sigilo sobre as informações constantes dos documentos; 

III. executar os serviços em conformidade com a legislação vigente; 
IV. responsabilizar-se integral e exclusivamente pela execução dos serviços 

contratados; 
V. responsabilizar-se pelos danos pessoais ou materiais causados por seus 

funcionários ou prepostos, inclusive por omissão destes, nas dependências da 
Contratante; 

VI. manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no procedimento licitatório; 

VII. submeter-se à fiscalização por parte da Contratante; 
 

2. Fica MANTIDA a data de entrega e abertura dos envelopes para o dia 20/05/2022. 
 
 
 

Balneário Camboriú, 17 de maio de 2022. 
 
 
 

ABNER AUGUSTO STEFFEN 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
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