ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

ERRATA Nº. 005/2016-CSL/STC
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2016/CSL/STC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 72579/2016/STC
A Pregoeira Oficial da Secretaria de Estado de Transparência e Controle, no uso de
suas atribuições legais, comunica aos interessados que em relação ao Edital do Pregão
Presencial nº. 13/2016/CSL/STC, a retificação na redação no Anexo I, itens 5.1.62 e 5.1.66:
Onde se lê:
5.1.62. Um técnico da empresa CONTRATADA deverá desembalar e montar no rack do Data
Center designado pela CONTRATANTE. Essa atividade será acompanhada por um técnico da
CONTRATANTE e deverá ser realizado em dias úteis (de segunda a sexta-feira) com horário a
combinar.
Leia- se:
5.1.62. Um técnico da empresa CONTRATADA deverá desembalar e montar no rack do Data
Center designado pela CONTRATANTE. Essa atividade será acompanhada por um técnico da
CONTRATANTE e deverá ser realizado em dias com horário a combinar.
Onde se lê:
5.1.66. A CONTRATADA deve fornecer treinamento HANDS ON com foco na administração do
novo sistema, sendo este teórico e prático onde deverá ser prestado em dias úteis (de segunda
a sexta-feira), o local de treinamento deverá ser na dependência da CONTRATANTE para 2
participantes com horário a combinar.
Leia- se:
5.1.66. A CONTRATADA deve fornecer treinamento HANDS ON com foco na administração do
novo sistema, sendo este teórico e prático onde deverá ser prestado em dias com horário a
combinar, o local de treinamento deverá ser na dependência da CONTRATANTE para 2
participantes.
Permanecem inalterados os demais regramentos editalícios.

São Luís, 02 de maio de 2016.

Ytayatya Letícia Silva Soeiro
Pregoeira Oficial/STC
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