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ATO CONVOCATÓRIO 18/2017  

 
 Processo de Contratação de Prestação de Serviços 

 

No Ato Convocatório nº 018/2017 publicado no Site do Instituto Elo no dia 12 de 
dezembro de 2017, favor desconsiderar o primeiro quadro, onde se lê: 

2.1 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

ITENS QUANTIDADE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES 

Manutenção de 
Rede/Computadores 

01 

• Serviço de manutenção em 63 computadores;                                                  
• Reinstalação /reconfiguração de estações de trabalho; 

• Configuração lógica e física de placa de redes das 
estações de trabalho e Servidor; 

• Reparo de conectores e cabo de rede; 

• Confecção de cabos de rede; 

• Confecção de pontos de rede; 

• Mapeamento/compartilhamento de unidade e 
periféricos; 

• Manutenção preventiva; 

• Emissão de relatórios e laudos técnicos atestando as 
condições dos equipamentos; 

• Substituição de placas e peças defeituosas; 

• Formatação de HD; 

• Reinstalação /atualização de sistema operacional; 

• Remoção de vírus/instalação e atualização de antivírus; 

• Correção de erros no sistema operacional; 

• Backup periódico de todos os dados do servidor/rede. 

• Atendimento remoto. 

 

 



 

ITENS OUTRAS ESPECIFICAÇÕES 

Manutenção de 
Rede/Computadores 

• Serviço de instalação e configuração de 40 (quarenta) computadores; 

• Serviço de manutenção em 40 (quarenta) computadores;  

• Serviço de instalação e configuração da rede;  

• Serviço de instalação de impressoras (23 unidades);  

• Serviço de suporte ao software do sistema de ponto;  

• Reinstalação/reconfiguração de estações de trabalho;  

• Configuração lógica e física de placa de redes das estações de trabalho 
e servidor;  

• Reparo de conectores e cabos de rede;  

• Confecção de cabos de rede;  

• Confecção de pontos de rede (incluindo o material);  

• Mapeamento /compartilhamento de unidades e periféricos; 

• Manutenção preventiva;  

• Emissão de relatórios e laudos técnicos atestando as condições dos 
equipamentos/  

• Substituição de placas e peças defeituosas;  

• Formatação de HD;  

• Reinstalação/ atualização de sistema operacional;  

• Remoção de vírus/ instalação e atualização de antivírus;  

• Correção de erros no sistema operacional;  

• Backup periódico de todos os dados do servidor/ rede;  

• Atendimento remoto; 

• Instalação de pontos de voz (no máximo 02, se necessário) 

 

 

 

 

 



 

Leia-se: 

 

2.1 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

ITENS OUTRAS ESPECIFICAÇÕES 

Manutenção de 
Rede/Computadores 

• Serviço de instalação e configuração de 40 (quarenta) computadores; 

• Serviço de manutenção em 40 (quarenta) computadores;  

• Serviço de instalação e configuração da rede;  

• Serviço de instalação de impressoras (23 unidades);  

• Serviço de suporte ao software do sistema de ponto;  

• Reinstalação/reconfiguração de estações de trabalho;  

• Configuração lógica e física de placa de redes das estações de trabalho 
e servidor;  

• Reparo de conectores e cabos de rede;  

• Confecção de cabos de rede;  

• Confecção de pontos de rede (incluindo o material);  

• Mapeamento /compartilhamento de unidades e periféricos; 

• Manutenção preventiva;  

• Emissão de relatórios e laudos técnicos atestando as condições dos 
equipamentos/  

• Substituição de placas e peças defeituosas;  

• Formatação de HD;  

• Reinstalação/ atualização de sistema operacional;  

• Remoção de vírus/ instalação e atualização de antivírus;  

• Correção de erros no sistema operacional;  

• Backup periódico de todos os dados do servidor/ rede;  

• Atendimento remoto; 

• Instalação de pontos de voz (no máximo 02, se necessário) 

 

 



 

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2017.   
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