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ERRATA N.º 02 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 57/2017 
 

A SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL torna público aos interessados a presente 

ERRATA ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 57/2017, Proc. N.º E-27/132/074/2017, que tem 

por objeto a AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL E FAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

CARGA PARA O EQUIPAMENTO AUTOPULSE, em conformidade com a Lei Federal nº 

10.520, de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto Estadual 31.864, de 16 de setembro de 

2002, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, além das demais 

disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital, normas estas que os 

licitantes declaram conhecer e às quais aderem incondicional e irrestritamente, da seguinte 

forma: 

 

1) Fica alterado no Edital o item 6.1. 

Onde se lê: 

12.5 Declaração relativa Cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal 
(anexo 4) 
 
12.5.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo 4, de que não 
possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, 
na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 
 
12.6 – Do Prazo de Validade das Certidões  
 
12.6.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar-

se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

Leia-se:  

12.5 Qualificação Técnica  
 
12.5.1 Todos os licitantes deverão comprovar a aptidão para o fornecimento de bens objeto 
deste edital mediante a apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstrem o fornecimento pela empresa 
dos itens objeto do certame em quantitativo compatível com os solicitados neste processo, e 
com prazos semelhantes; 
  

12.6 Declaração relativa Cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal 
(anexo 4) 
 
12.6.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo 4, de que não 
possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, 
na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 
 



 
12.7 – Do Prazo de Validade das Certidões  
 
12.7.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar-

se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

2)As demais disposições do Edital permanecem inalteradas. 

 

Rio de Janeiro,         de outubro de 2017. 

 

_______________________________________ 

(a) EDSON SENRA GOMES – CEL BM 

Diretor do Departamento-Geral de Administração e Finanças da SEDEC e 

Ordenador de Despesas 

 


