ERRATA
Licitação:

Pregão Presencial 02/2017

Processo:

CN0096/2017

Objeto:

Contratação
de
Empresa
Especializada
em
fornecimento
de
ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS para atender as necessidades da Sede
Própria do SESI - Conselho Nacional em Brasília/DF.

Local

Pág.

Item

Edital

1

Preâmbulo

Edital

13/14

5.1.1/5.1.2/5.1.3

Termo de
Referência

21

13

Onde se lê

Leia-se

Abertura:

Abertura: 05/05/2017

Entrada VGA

Desconsiderar essa especificação

13. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
DA EMPRESA PARTICIPANTE
13.1.Para fins de habilitação
técnica, a licitante deverá
apresentar:
13.1.1. Atestado de Capacidade
Técnica, emitido por entidade
pública ou privada com
referência a produtos similares
aos solicitados.
13.1.2. Declaração emitida pela
empresa,
assinada
por
representante
devidamente
constituído e comprovado, com
Firma Reconhecida e registrado
em cartório, que a mesma
prestará a assistência técnica,
comprometendo-se a executar
os serviços de assistência
técnica aos produtos objeto
desta
licitação,
em
conformidade
com
as
disposições do Termo de
Referência.
13.1.3. No
caso
de
Revenda/Distribuidor,
declaração específica à este
órgão emitida pelo fabricante
do(s) bem(ns) ofertados, em

Qualificação Técnica
4.7. - Para fins de habilitação da
qualificação técnica, a licitante
deverá apresentar:
4.7.1 - Comprovação de aptidão para
o
desempenho
de atividade
pertinente e compatível com o
objeto da licitação, por meio da
apresentação de 1 (um) ou mais
atestados de capacidade técnica,
fornecidos por pessoa jurídica, de
direito público ou privado, de que já
forneceu
ou
fornece satisfatoriamente bens da
mesma natureza ou similar ao objeto
aqui licitado. O atestado deverá ser
datado
e
assinado,
conter
informações que permitam a
identificação
correta
do
CONTRATANTE e do prestador do
serviço, tais como:
a) Nome, CNPJ e endereço completo
do emitente da certidão;
b) Nome, CNPJ e endereço da
empresa
que
forneceu
os
equipamentos/serviços ao emitente;
c) Data de emissão do atestado ou
da certidão;
d) Assinatura e identificação do

papel timbrado, assinada por signatário (nome, cargo ou função
representante
devidamente que exerce junto à emitente).
constituído e comprovado, com
Firma Reconhecida e registrado
em cartório indicando o
Licitante como seu Revendedor
autorizado prestar manutenção
em local de sua sede e dar
garantia de 12 (doze) meses,
conforme
certificado,
nos
produtos
fabricados
pela
mesma.
13.1.4. No caso de Fabricante,
declaração específica à este
órgão, em papel timbrado,
assinada por representante
devidamente constituído e
comprovado,
com
Firma
Reconhecida, e registrado em
cartório indicando a Empresa
autorizada
a
prestar
manutenção em local de sua
sede e prestar garantia de 12
(doze) meses nos itens cotados.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

