ESCLARECIMENTO SOBRE AS RETIFICAÇÕES DO EDITAL:
Abaixo seguem as retificações efetivadas no Edital do Pregão
Presencial nº 02/2016. Ressaltamos que, em relação aos demais
pedidos de esclarecimento/questionamentos feitos pelas empresas
IT ONE, PCM e DRIVE A devem ser consideradas as respectivas
respostas já disponibilizadas neste site.

ITENS QUESTIONADOS NO EDITAL

EDITAL RETIFICADO

Pág.09 - ITEM 5.2 [DA PROPOSTA COMERCIAL] –
5.2. Se o licitante proponente não for o fabricante do produto/solução, deverá comprovar ser
credenciado/parceiro do mesmo em função da execução dos serviços de instalação e
configuração, devendo comprovar este quesito juntamente com a proposta.
5.2.1. Esta condição será válida para os dois lotes do certame.

FORAM EXCLUÍDOS ESSES
DIZERES

5.2.2. Esta comprovação poderá ser feita por documentos retirados do site na internet do
fabricante.
Pág. 43 – ITEM P.1 (GERENCIAMENTO FÍSICO):
P.1 Disponibilização da tela gráfica remota de cada lâmina sem a intervenção do sistema
operacional;

Pág. 42 - ITEM P.1
(GERENCIAMENTO FÍSICO):
P.1 Disponibilização da tela gráfica
remota sem a intervenção do sistema
operacional;

PG 48 - ITEM 4 [CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO]:
4. Se o licitante proponente não for o fabricante do produto/solução, deverá comprovar ser
credenciado/parceiro do mesmo em função da execução dos serviços de instalação e
configuração, devendo comprovar este quesito juntamente com a proposta. Esta condição será
válida para os dois lotes do certame. Esta comprovação poderá ser feita por documentos
retirados do site na internet do fabricante.

FORAM EXCLUÍDOS ESSES
DIZERES

PG. 43 – ITEM Q.5 FOI
ALTERADO:
PG.. 44 – ITEM Q.5:
Q.5 O servidor ofertado deve possuir certificado e estar em conformidade com as normas
CISPR2 ou FCC, para assegurar níveis de emissão eletromagnética

Q.5 - O servidor ofertado deve possuir
certificado e estar em conformidade
com as normas CISPR22 ou FCC,
para assegurar níveis de emissão
eletromagnética.

PG.. 44 – ITEM Q.6:
Q.6 O fabricante deve possuir comprovadamente certificação ISO 14001 – Gestão Ambiental.

O ITEM Q.6 FOI EXCLUÍDO.

Belo Horizonte, 06 de Setembro de 2016.

