
 
 

 
 

ERRATA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2015 
 
   

No Termo de Referência – Anexo 1 do Edital: 

 

 
Onde se lê: 
 
15.1.2. Declaração emitida pela Microsoft, garantindo que o Participante está devidamente 
inscrito no Programa de Parceiros da Microsoft, Microsoft Partner Network (MPN), possuindo 
as seguintes competências nos respectivos Níveis: 15.1.2.1. Gold Data Platform; 15.1.2.2. Gold 
Identity and Access; 15.1.2.3. Gold Messaging; 15.1.2.4. Gold Volume Licensing; 15.1.2.5. Gold 
Cloud Plataform; 
 
 
 
Leia-se: 
 

15.1.2. Declaração emitida pela Microsoft, garantindo que o Participante está devidamente 
inscrito no Programa de Parceiros da Microsoft, Microsoft Partner Network (MPN), 
possuindo no mínimo 03 (três) das seguintes competências nos respectivos Níveis:  
15.1.2.1. Gold Data Platform;  
15.1.2.2. Gold Identity and Access;  
15.1.2.3. Gold Messaging;  
15.1.2.4. Gold Volume Licensing;  
15.1.2.5. Gold Cloud Plataform; 
 

 
Onde se lê: 
 
15.1.4. Apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões), fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que o licitante desempenha 
ou tenha desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. Estes atestado(s) / 
certidão(ões) / declaração(ões) contendo a identificação do signatário deve(m) ser 
apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurídica e deve(m) indicar as características, 
quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.  
 



 
 

 
 

Leia-se: 
 
15.1.4. Atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, comprovando que o licitante desempenha ou tenha 
desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características 
similares com o objeto desta licitação ou de outras linhas do mesmo fabricante 
 
 
Onde se lê: 
 
15.2.3. Atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, comprovando que o licitante desempenha ou tenha 
desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação. Estes atestado(s) / certidão(ões) / 
declaração(ões) contendo a identificação do signatário deve(m) ser apresentado(s) em papel 
timbrado da pessoa jurídica e deve(m) indicar as características, quantidades e prazos das 
atividades executadas ou em execução pela licitante.  
 
Leia-se: 
 
15.2.3. Atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, comprovando que o licitante desempenha ou tenha 
desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características 
similares com o objeto desta licitação ou de outras linhas do mesmo fabricante 
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