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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 
 

ERRATA 1 
 

1. No Item 8 do Termo de Referência: 
 

Onde se lê:  
 

8.1. A CONTRATADA deverá apresentar obrigatoriamente atestados de capacitação técnica 
emitido por empresa pública ou privada comprovando a prestação de serviços de manutenção 
para os seguintes equipamentos: Processador zEC12 ou superior, Unidades de 
Armazenamento DS8870 e Unidade Tape Library TS3500 por se tratar de equipamentos 
complexos que demanda alto grau de especialização. Atestados genéricos para 
processadores, unidades de armazenamento de dados e tape library não serão aceitos. 
 

Leia-se:  
 

8.1. A CONTRATADA deverá apresentar obrigatoriamente atestados de capacitação técnica 
emitido por empresa pública ou privada comprovando a prestação de serviços de manutenção 
para os seguintes equipamentos: Processador zEC12 ou superior, Unidades de 
Armazenamento DS8870, Unidade Tape Library TS3500 e IBM SVC por se tratarem de 
equipamentos complexos que demandam alto grau de especialização. Atestados genéricos 
para os equipamentos descritos acima não serão aceitos. 
 

2. No Anexo 2 – Documentos para Habilitação: 
 

Onde se lê:  
 

1.10.1. A CONTRATADA deverá apresentar obrigatoriamente atestados de capacitação 
técnica emitido por empresa pública ou privada comprovando a prestação de serviços de 
manutenção para os seguintes equipamentos: Processador zEC12 ou superior, Unidades de 
Armazenamento DS8870 e Unidade Tape Library TS3500 por se tratar de equipamentos 
complexos que demanda alto grau de especialização. Atestados genéricos para 
processadores, unidades de armazenamento de dados e tape library não serão aceitos. 
 

Leia-se:  
 

1.10.1. A CONTRATADA deverá apresentar obrigatoriamente atestados de capacitação 
técnica emitido por empresa pública ou privada comprovando a prestação de serviços de 
manutenção para os seguintes equipamentos: Processador zEC12 ou superior, Unidades de 
Armazenamento DS8870, Unidade Tape Library TS3500 e IBM SVC por se tratarem de 
equipamentos complexos que demandam alto grau de especialização. Atestados genéricos 
para os equipamentos descritos acima não serão aceitos. 
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