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O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, por meio de sua Presidente,
Desembargadora Waldirene Cordeiro, considerando que a Administração pública, por princípio, pode a
qualquer tempo rever seus atos, com vistas a corrigir falhas ou preveni-las, torna público, para
conhecimento de todos os interessados, as alterações procedidas no Edital em epígrafe:
 
1.    DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
Data: 08 / 08 / 2022 
Horário: 10:00h (horário de Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
 
4. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
- Subitem 4.2.2:
De: Tipo rack padrão 19″, com altura de, no máximo, 1U original do fabricante do equipamento;
Para: Tipo rack padrão 19″, com altura de, no mínimo, 1U original do fabricante do equipamento;
 
- Subitem 4.6.2:
De: Deverá ser fornecido com 4 portas USB, sendo ao menos duas no padrão 3.1 ou superior;
Para: Deverá ser fornecido com 4 portas USB, sendo ao menos duas no padrão 3.0 ou superior;
 
- Subitem 4.7.3:
De: Possuir número de slots de expansão compatíveis com o padrão de mercado, suportando pelo menos 4
slots, na tecnologia PCI-Express Geração 4 ou superior, sendo a maior disponível no mercado à época da
contratação.
Para: Possuir número de slots de expansão compatíveis com o padrão de mercado, suportando pelo menos
3 slots, na tecnologia PCI-Express Geração 4 ou superior, sendo a maior disponível no mercado à época da
contratação.
 
- Ficam excluídos os subitens 4.9.3 e 4.28.3
 
- Subitem 4.20.8:
De: O prazo máximo para reparo do equipamento pelo fabricante e retorno à condição normal de operação
deve ser de até 5 (cinco) dias úteis após a abertura do chamado;
Para: O prazo máximo para reparo do equipamento pelo fabricante e retorno à condição normal de
operação deve ser de até 10 (dez) dias úteis após a abertura do chamado;



 
- Subitem 4.21.8:
De: Deve suportar expansão para até 40 discos de 2,5 polegadas ou 20 discos de 3,5 polegadas em sua
configuração máxima;
Para: Deve suportar 20 discos de 3,5 polegadas expansão para até 40 discos de 2,5 polegadas ou em sua
configuração máxima ou no mínimo 20 discos de 2,5 polegadas e 12 discos de 3,5 polegadas.
 
- Subitem 7.3:
De: A entrega do material deverá ocorrer dentro do prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a
partir do recebimento da nota de empenho.
Para: A entrega do material deverá ocorrer dentro do prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a
partir do recebimento da nota de empenho.
 
Permanecem inalterados os demais termos.
 

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora WALDIRENE Oliveira da Cruz Lima
CORDEIRO, Presidente do Tribunal, em 22/07/2022, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o
código verificador 1248983 e o código CRC D55B0DCC.
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