
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 1737/2017 

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 

 

 
PROCESSO N° 1.737/2017 
PREGÃO PRESENCIAL 01/2018 
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações para 
implementação, operação e manutenção de acesso dedicado à Internet através de link de 40 (quarenta) Mbps, full 
duplex, síncrono, além de solução de segurança corporativa (firewall) compatível com o circuito, pelo menor preço 
global em atendimento à Câmara Municipal de Viana. 
 

RETIFICAÇÃO 
 

Onde se lê: 
 
“c) Comprovação de aptidão por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 
de direito público ou privado, com acervo no CREA, que comprove(m) aptidão do licitante para execução dos 
Serviços, com características similares com o objeto da licitação; 

d) Registro, acompanhados da prova de quitação da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s), no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, de conformidade com o disposto na Lei Federal nº 5.194/66 e 
resolução nº 266/79 CONFEA;” 

 
Leia-se: 
 
“c) Comprovação de aptidão por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão do licitante para execução dos Serviços, 
com características similares com o objeto da licitação; 

d) registro e quitação da pretendente no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
local de sua sede, conforme Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e  
declaração do representante legal da pretendente ou atestado emitido por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, comprovando a aptidão para o desempenho da atividade pertinente, bem como a 
existência de pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da autorização. 
 
Considerando ser imprenscindivel a documentação para autorização do serviço de comunicação multimídia junto 
a Anatel. 
(http://www.anatel.gov.br/setorregulado/comunicacao-multimidia-outorga/requisitos-scm). 
 
Observado o disposito no § 4o artigo 21 da Lei 8.666/93 combinado com a Lei 10.520/2002 que “...qualquer 
modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.”; fica inalterada a data da presente sessão para o dia 15 de Março de 2018 às 14:00 horas. 

 

Viana/ES, 13 de Março de 2018. 

 
 
 
 

GLAYDISTON SILVA MENDES 
Presidente da CPL 


