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Na Seção V - Dados do Contrato (DC)
Onde se lê: 17.1 A Contratada deverá, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação da
homologação da licitação, fornecer Seguro Garantia em Real (R$) pela devida execução do Contrato, no
valor equivalente a 5/28 (cinco vinte e oito avos) do valor do Contrato.
Leia-se: A Contratada deverá, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação da homologação da
licitação, fornecer Seguro Garantia em Real (R$) pela devida execução do Contrato, no valor equivalente
a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
Na Seção VIII. Especificação Técnica/Descrição dos Serviços, Tabela que estabelece os locais de
instalação
Onde se lê: 2.2 Locais de Instalação; Município 19 - Domingos Martins; 21 - Guarapari; 22 Piúma
Leia-se: 2.2 Locais de Instalação; Município 19 - Domingos Martins ou Itapemirim; 21 Iconha; 22 - Piúma ou Itapemirim
Na Seção VIII - Especificação Técnica/Descrição dos Serviços - Item 2.10 - ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA.
Onde se lê: Diante do exposto, deverá o Licitante apresentar Certificado de Capacitação TécnicoProfissional, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de forma a comprovar que o
Licitante possua em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de serviço de instalação de plataforma de coleta de dados.
Leia-se: Diante do exposto, deverá o Licitante apresentar Certificado de Capacitação TécnicoProfissional, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de forma a comprovar que o
Licitante possua em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de serviço de instalação de plataforma de coleta de dados.
Vitória/ES, 05 de maio de 2022.
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