ERRATA II
REF: Pregão Eletrônico nº 35.2009
Informamos aos interessados que por solicitação da Área Técnica – DTI, através de
memorando, foi solicitado que se publicasse a ERRATA nos termos abaixo:
[...]
Senhor Pregoeiro,
Solicitamos que seja publicada errata ao Termo de referência e Encarte A –
Especificações Técnicas, conforme segue:

Termo de Referência:
Item 9. Garantia, subitem 9.9. Onde o texto passa a ser:
O atendimento On Site deverá atender a todos os lotes/itens especificados e
constantes do Termo de Referência “ENCARTE A”

Encarte A – Especificações Técnicas:
Lote 01 – Itens 1 e 2, subitem 7.11 e Lote 02 – Itens 3 e 4, subitem 7.11
O texto passa a ser: Deverá possuir os seguintes acessórios: cabo de alimentação
conforme indicado no subitem 10.9, cabo de conexão de vídeo (monitor/micro) e
manual do usuário.
Lote 01 – Itens 1 e 2, subitem 10.8 e Lote 02 – Itens 3 e 4, subitem 10.8
O texto passa a ser: Deverá possuir todos os cabos lógicos e cabo de alimentação
conforme indicado no subitem 10.9
Lote 01 – Itens 1 e 2, subitem 12.4 e Lote 02 – Itens 3 e 4, subitem 12.4
O texto passa a ser: Deverá ser fornecido em meio digital, planilha relacionando os
números de série de cada equipamento e, os equipamentos que vierem com sistema
operacional, conforme quantidade estipulada deverá ter seus números de série
relacionados com os números correspondentes ao código de barras das respectivas
etiquetas COA (etiqueta que representa o “Certificado de Autenticidade” do
Software), fixada na parte externa do equipamento.
Item 5 subitem 14.4 e Item 6 subitem 13.4;
O texto passa a ser: Deverá ser fornecido em meio digital, planilha relacionando os
números de série de cada equipamento com os números correspondentes ao código
de barra das respectivas etiquetas COA (Etiqueta que representa o “Certificado de
Autenticidade” do Software), fixada na parte externa do equipamento.
[...]
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