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ERRATA DO EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 

 

Contratação de empresa especializada para os serviços tecnológicos de 
informação integrados para gestão comercial, operacional, administrativa 

e financeira, com suporte técnico, treinamento, fornecimento de software 
e equipamentos para a Autarquia 

 

 

 
Comunicamos que o Edital em epígrafe sofreu retificação nos ITENS 

1.3.8 (página 37) e 1.4.4. (página 42) do ANEXO 1 - REQUISITOS DE 
NEGÓCIOS; sendo assim a descrição passa a ser: 

 

 

 ITEM 1.3.8. DO ANEXO 1 

 

Onde se lê: 

1.3.8. Produtos e serviços que deverão ser gerados e 

entregues para o SAAE 

 Programas objetos para carga dos smartphones móveis de 

dados de acordo a regra de negócio do SAAE; 

 Manual de operação do sistema atualizado (equipamentos 

móveis, impressoras e softwares) atualizado em 

português. 

 

Leia-se:  

1.3.8. Produtos e serviços que deverão ser gerados e 

entregues para o SAAE 

 Programas objetos para carga dos smartphones móveis de 

dados de acordo a regra de negócio do SAAE; 

 Manual de operação do sistema atualizado dos softwares 

atualizados em português. 

 

 

 

 ITEM 1.4.4. DO ANEXO 1 

 

Onde se lê: 

1.4.4. Produtos e serviços que deverão ser gerados e 

entregues para o SAAE 

 Programas objetos para carga dos smartphones móveis de 

dados de acordo a regra de negócio do SAAE; 

 Manual de operação do sistema atualizado (equipamentos 

móveis, impressoras e softwares) atualizado em 

português. 
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Leia-se:  

1.4.4. Produtos e serviços que deverão ser gerados e 

entregues para o SAAE 

 Programas objetos para carga dos smartphones móveis de 

dados de acordo a regra de negócio do SAAE; 

 Manual de operação do sistema atualizado (equipamentos 

móveis e softwares) atualizado em português. 

 

 

 

 

 

Permanecem inalteradas as demais condições do edital e seus anexos. 

 

São Carlos (SP), 13 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

Paula Valeria Marcatti 

Pregoeira 

Portaria nº 017/2022 


