
ERRATA AO 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 “13. HABILITAÇÃO”, onde se lê:

13.1.4) Para Qualificação Técnica:

13.1.4.1) Registro no Conselho Regional de Administração – CRA;

13.1.4.2)  Atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 

comprovem aptidão para a execução do serviço, pertinente e compatível com o objeto da 

licitação, registrado pelo Conselho Regional de Administração – CRA;

13.1.4.3) Declaração da Licitante, sob assinatura do Representante da empresa, de que, 

sendo vencedora da Licitação, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus 

empregados  à  EMPRESA SERGIPANA  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  – 

EMGETIS, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como, 

pelo  desaparecimento  de  bens  da  EMGETIS e  de  terceiros,  seja  por  omissão  ou 

negligência de seus empregados desde que devidamente comprovada a autoria;

13.1.4.4)  Atestado  fornecido  pela  Área  de  Contratação  e  Serviços  Administrativos  – 

ARCAD da EMGETIS, comprobatório de que a empresa, por intermédio de representante 

devidamente  credenciado,  vistoriou  o  prédio  e  instalações  mencionadas  no  endereço 

constante neste Edital e tomou conhecimento das condições locais para o cumprimento 

das obrigações a serem contratadas.
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Leia-se: 

13.1.4) Para Qualificação Técnica:

13.1.4.1)  Atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 

comprovem aptidão para a execução do serviço, pertinente e compatível com o objeto da 

licitação;

13.1.4.2) Declaração da Licitante, sob assinatura do Representante da empresa, de que, 

sendo vencedora da Licitação, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus 

empregados  à  EMPRESA SERGIPANA  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  – 

EMGETIS, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como, 

pelo  desaparecimento  de  bens  da  EMGETIS e  de  terceiros,  seja  por  omissão  ou 

negligência de seus empregados desde que devidamente comprovada a autoria;

13.1.4.3)  Atestado  fornecido  pela  Área  de  Contratação  e  Serviços  Administrativos  – 

ARCAD da EMGETIS, comprobatório de que a empresa, por intermédio de representante 

devidamente  credenciado,  vistoriou  o  prédio  e  instalações  mencionadas  no  endereço 

constante neste Edital e tomou conhecimento das condições locais para o cumprimento 

das obrigações a serem contratadas.
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