
Ref.:   Pregão Presencial  nº 078/2019 – PROCON
            Processo nº 01421/2019

Informa-se, diante da solicitação do PROCON, a seguinte alteração no edital do Pregão Presencial nº 078/2019:

Onde se lê:

2.3.7.  Dispor  de  estrutura  local  de  atendimento,  em  Juiz  de  Fora,  com  no  mínimo  um técnico  com  registro
atualizado no CREA-MG. A Licitante Vencedora deverá comprovar este registro atualizado.
(…)

6.5.3 - No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou
Privado, estabelecida no estado de Minas Gerais, de que comprove que a empresa proponente prestou serviço em
sistemas similares ao objeto deste termo de referência com averbação no CREA-MG.

(…)

13.2.14 - Dispor de estrutura local  de atendimento,  em Juiz de Fora,  com no mínimo um técnico com registro
atualizado no CREA-MG. A LICITANTE VENCEDORA deverá comprovar este registro atualizado.

Leia-se:

2.3.7.  Dispor  de  estrutura  local  de  atendimento,  em  Juiz  de  Fora,  com  no  mínimo  um técnico  com  registro
atualizado no CFT (Conselho Federal dos Técnicos) conforme lei 13.639/2018 e normativa 473/confea  . A Licitante
Vencedora deverá comprovar este registro atualizado.
(…)

6.5.3 - No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou
Privado, estabelecida no estado de Minas Gerais, de que comprove que a empresa proponente prestou serviço em
sistemas similares ao objeto desta licitação 

(…)

13.2.14 - Dispor de estrutura local  de atendimento,  em Juiz de Fora,  com no mínimo um técnico com registro
atualizado no CFT (Conselho Federal dos Técnicos) conforme lei 13.639/2018 e normativa 473/confea. A LICITANTE
VENCEDORA deverá comprovar este registro atualizado.

Fica incluído também no edital a seguinte informação:

2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

(…)

SITE 1 – Av. Itamar Franco, nº. 992 – PROCON.              
- 8 Troncos analógicos;

- 30 Troncos Digitais; 

- 48 Ramais analógicos; 

- 4 Troncos IP’s;

- 10 Ramais IP’s.

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da licitação, que tem a sua data de
abertura adiada para o dia 10.06.2019 às 9hs a se realizar na sala de licitações da CPL, na Av. Brasil, 2001 – 6º andar,
conforme publicação no Diário Oficial do Município de Juiz de Fora.

Juiz de Fora, 23 de Maio de 2019.

Comissão Permanente de Licitação


