ALTERAÇÃO DO SUBITEM 9.12.2.3.8
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9.12.2.3.6. Apresentação de Atestado de Conclusão de serviço de instalação de Central de Vídeo Monitoramento,
homologado pelo CREA, onde conste a instalação de câmeras do tipo Speed Dome IP HD gerenciadas por software
de monitoramento profissional, e utilizando-se de uma rede de transmissão de dados por fibra óptica. O atestado
deve contar o nome completo e função de quem o assina e estar acompanhado da CAT e ART emitidos pelo CREABA;

9.12.2.3.5. Atestado fornecido por fabricante de câmeras de segurança de CFTV do Brasil, do mesmo fabricante das
câmeras apresentadas na proposta da licitante, que ateste que a empresa licitante possui o status de assistência
técnica autorizada pelo fabricante e que comprove a capacidade técnica da empresa e de pelo menos um
representante da empresa, em instalação, manutenção preventiva e corretiva de câmeras do Tipo Speed Dome IP
HD e demais equipamentos de CFTV fornecidos pelo fabricante. O atestado deve ter assinatura, ser carimbado e
conter nome e função do responsável do fabricante que o emitiu e o atesta.

9.12.2.3.4. Declaração de que possui em seu quadro permanente pelo menos um profissional com capacidade
técnica para instalação e configuração do software de gerenciamento de sistema de vídeo-monitoramento por
câmeras de segurança tipo Speed Dome apresentado em sua proposta, por meio de certificação emitida pelo
fabricante do software que seja combatível e que tenha homologação com as câmeras apresentadas na proposta. A
certificação da empresa deverá ser comprovada por certificado emitido pelo fabricante do software e estar cadastrada
em site oficial do fabricante do software onde conste a certificação da licitante interessada;

ONDE SE LÊ:

III. ALTERAÇÃO DOS SUBITENS 9.12.2.3.4, 9.12.2.3.5 e 9.12.2.3.6

II. EXCLUSÃO DOS SUBITENS 9.12.2.3.9., 9.12.2.3.10. e 9.12.2.3.7.

[...]

9.12.2.3.8. Apresentação de Certificado de conclusão de curso de capacitação em manutenção, configurações e
reparo de câmeras tipo Speed Dome IP HD, emitido em nome de um funcionário efetivo do quadro de funcionários da
licitante e fornecido preferencialmente por um fabricante de câmeras com sede no Brasil

LEIA-SE:

9.12.2.3.8. Apresentação de Certificado de conclusão de curso de capacitação em manutenção, configurações e
reparo de câmeras tipo Speed Dome IP HD, emitido em nome de um funcionário efetivo do quadro de funcionários da
licitante e fornecido por um fabricante de câmeras com sede no Brasil. O Certificado deve ser emitido em papel
timbrado e constar carimbo e o número do CNPJ do fabricante, bem como assinatura e função do representante
responsável por sua emissão;
[...]

ONDE SE LÊ:

I.

Comunicamos aos interessados na licitação acima indicada que o Edital da TOMADA DE PREÇOS N°. 27/2019 , foi
alterado na seguinte forma:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em instalação/ampliação do sistema de dados e imagens de
logradouros públicos, composto por equipamentos de monitoramento e periféricos para atender as
necessidades do Município de Mata de São João/BA.

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS N°. 27/2019

ERRATA I
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MARCELI ROCHA
Presidente da COMPEL/PMSJ

Mata de São João, 19 de julho de 2019

Em conformidade com disposto no art. 21, § 4º da Lei Federal Nº. 8.666/93, a Sessão de Abertura da TOMADA DE
PREÇOS N°. 27/2019, acontecerá em 07 de agosto de 2019. CREDENCIAMENTO: 08h30min às 08h59min.
HORÁRIO DA BAHIA INÍCIO DA SESSÃO: 09h00min

9.12.2.3.6. Apresentação de Atestado de Conclusão de serviço de instalação de Central de Vídeo
Monitoramento, homologado pelo CREA, onde conste a instalação de câmeras do tipo Speed Dome IP
HD gerenciadas por software de monitoramento profissional, e utilizando-se de uma rede de transmissão
de dados por fibra óptica. O atestado deve contar o nome completo e função de quem o assina e estar
acompanhado da CAT e ART emitidos por qualquer CREA da Federação

9.12.2.3.5. Atestado fornecido preferencialmente pela fabricante de câmeras de segurança de CFTV da
proposta (ou outra empresa de direito publico ou provado), que comprove a capacidade técnica da
empresa e de pelo menos um representante da mesma, em instalação, manutenção preventiva e
corretiva de câmeras do Tipo Speed Dome e demais equipamentos de CFTV fornecidos

9.12.2.3.4. Declaração de que possui em seu quadro permanente pelo menos um profissional com
capacidade técnica para instalação e configuração do software de gerenciamento de sistema de vídeomonitoramento por câmeras de segurança tipo Speed Dome apresentado em sua proposta, por meio de
certificação emitida pelo fabricante do software que seja combatível e que tenha homologação com as
câmeras apresentadas na proposta

LEIA-SE:

[...]
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