
ERRATA E PRORROGAÇÃO DO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 

EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROCESSO Nº 013.201.01929/2019-6
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL

A  Empresa  Sergipana  de  Tecnologia  da  Informação  –  EMGETIS,  vem  a  público 
apresentar ERRATA AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 – Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação predial nas 
dependências da EMGETIS,  cujo Aviso de Licitação foi  publicado no Diário Oficial  do 
Estado, edição de 05/03/2020, às páginas 9.

NA CLÁUSULA “2. DO OBJETO”, ONDE SE LÊ:

2) DO OBJETO:

2.1)  Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  limpeza  e 
conservação  predial  nas  dependências  da  Empresa  Sergipana de Tecnologia da 
Informação — EMGETIS. A contratação inclui o  fornecimento  dos materiais,  utensílios  e 
equipamentos para limpeza e conservação, bem como controle, estocagem e distribuição. 
O quantitativo de profissionais a serem contratados será estabelecido conforme dispõe a 
Instrução  Normativa  nº  5/2017,  de 25  de  maio  de 2017,  sendo a  área  composta  de 
2.444,00 m2 de área interna; 3.000,00 m2 de área externa totalizando 5.444,00. 

LEIA-SE: 

2) DO OBJETO:

2.1)  Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  limpeza  e 
conservação  predial  nas  dependências  da  Empresa  Sergipana de Tecnologia da 
Informação — EMGETIS. A contratação  inclui o  fornecimento  dos  materiais,  utensílios  e 
equipamentos para limpeza e conservação, bem como controle, estocagem e distribuição. 
O quantitativo de profissionais a serem contratados será estabelecido conforme dispõe a 
Instrução  Normativa  nº  5/2017,  de  25 de maio  de  2017,  sendo  a  área composta  da 
seguinte forma: 2.444,00 m2 de área interna, 3.000,00 m2 de área externa, totalizando 
5.444,00 m2 de área construída; 1.262,60 m² de esquadrias e área envidraçada; e 02 
unidades de caixa d'água, com 10.000L cada.

INCLUSÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO SUBITEM 13.1.4.3 DO EDITAL

Parágrafo único.  Caso a empresa opte por não realizar a vistoria,  deverá elaborar e 
apresentar uma DECLARAÇÃO, onde informa ter pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por 
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este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam 
avenças técnicas ou financeiras.

EM TEMPO: Em face da alteração sofrida no Edital, e em atendimento às normas 
vigentes, fica prorrogada a data de abertura das propostas e de início da sessão de 
disputa de preços para:

ABERTURA DAS PROPOSTAS 31/03/2020 8h00

INÍCIO  DA  SESSÃO  DE  DISPUTA  DE 

PREÇOS

31/03/2020 10h00

EDJANE MENESES SANTANA
PREGOEIRA
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