
 

  

TERMO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL E RETOMADA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
PROCESSO Nº 008/2017

O Diretor Superintendente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral
Sul TORNA PUBLICO, para conhecimento de todos os interessados, que o edital do Pregão Presencial
nº 04/2017 sofreu ALTERAÇÃO, conforme segue:

O  anexo I do Edital passa a vigorar com a seguinte redação:

MEMORIAL DESCRITIVO

Especificações Técnicas Mínimas Requeridas

I – Objeto

Aquisição de 04 (quatro) licenças do software Banco de Dados Microsoft SQL Server 2016 Standart
Core licenciamento por núcleo, conforme descrito:

II – Justificativa

Banco  de  dados  necessário  para  armazenamento  das  informações  dos  sistemas  de  Recursos
Humanos, Contabilidade, Tesouraria e Compras, onde atualmente utilizamos do mesmo banco na
modalidade gratuita, porém a capacidade máxima é de 10 Gb e o uso atual está em 9.8Gb, vai ser
utilizado em um servidor com dois processadores de 4 núcleos cada, necessitando de adequação do
software.

III – Suporte Técnico e Garantia

O suporte técnico também deverá contemplar a atualização e correção de versão durante o período
de vigência da garantia das licenças fornecidas, ou seja, de 36 (trinta e seis) meses.

IV – Aceite dos Produtos

O  aceite  dos  objetos  por  parte  da  CONTRATANTE  será  realizado  mediante  a  verificação  dos
produtos entregues por meio eletrônico, definidos no item I, os quais deverão estar de acordo com as
especificações técnicas constantes neste Memorial Descritivo.

V – Prazos

A entrega das licenças deverá ocorrer  no prazo máximo de 30 (trinta) dias,  a contar da data de
assinatura do Contrato.

VI – Local de Entrega

Todas as licenças deverão ser entregues no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, localizado na
Rua dos Expedicionários, 140 – Centro – Pariquera-Açu/SP – CEP 11-930 - 000, aos cuidados do
Serviço de Informática ou por meio eletrônico para informatica@consaude.org.br.



 

  

Em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, fica ALTERADA a data da
sessão pública de abertura do pregão para o dia 23/03/2017 às 09:00 h  .

Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Este Termo fica fazendo parte integrante do Edital.

Pariquera-Açu, aos 10 de março de 2017.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO CONSAÚDE


