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ERRATA 03

A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., no uso de suas atribuições torna público aos

interessados, a errata do Edital da Licitação Eletrônica n° 79-2019-08-30, com a seguinte

alteração:

1) NOS SUBITENS 2.44, 2.45 E 2.46 DO ANEXO l - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ONDE SE LÊ:

2.44 Deverá haver um software de gerência integrado à solução de transporte
óptico com monitoração fim-a-fim.

2.45 Este software deverá disponibilizar acesso remoto via WEB, protegido por
senha, para no mínimo 30 usuários de consulta. A BBTS deverá receber um
endereço ip ou uma URL ao qual terá acesso, de qualquer localidade, via Internet.

2.46 A ferramenta deve permitir a separação da visualização dos canais por lote.

LEIA.SE:

2.44 Poderá haver um software de gerência integrado à solução de transporte
óptico com monitoração fim-a-fim.

2.45 Este software poderá disponibilizar acesso remoto via WEB, protegido por
senha, para no mínimo 30 usuários de consulta. A BBTS deverá receber um
endereço ip ou uma URL ao qual terá acesso, de qualquer localidade, via
Internet.

2.46 A ferramenta poderá permitir a separação da visualização dos canais por lote.

2) NO ITEM 13 DO ANEXO l - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

3 ONDE SE LÊ:

A PROPONENTE terá o prazo de 90 dias corridos, a contar do dia posterior à data de
assinatura do contrato, para instalar e tornar operacional o serviço. A entrega deverá
ser formalizada por escrito e será considerada finalizada após aval da
CONTRATANTE.

4 LEIA-SE:

A PROPONENTE terá o prazo de 45 dias corridos, a contar do dia posterior à data de
assinatura do contrato, para instalar e tornar operacional o serviço. A entrega deverá
ser formalizada por escrito e será considerada finalizada após aval da
CONTRATANTE.
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3) Ficam mantidas as datas do certame conforme abaixo:

5 Recebimento das Propostas até:
Data limite: 18/10/2019 às lOhOOmin

6 Abertura da Sessão:
Data: 18/10/2019às10h00min

7 Início da Disputa de Preços:
Data: 18/10/2019 às 10h30min

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019.

^^'. ^^?.
RaphaéfGrupilo [^á^cimento
Autoridade Competente de Licitação em Exercício
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