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ERRATA 02 
  

Rio de Janeiro, 11  de setembro de 2017 
 

  
Ref.: Licitação por Concorrência Nacional – CN 202/2017 para “ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 
À GESTÃO ADMINISTRATIVA (GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL),  VISANDO 
ACRESCENTAR MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CEDAE A  SER 
EXECUTADO NA FORMA INDIRETA POR PESSOA JURÍDICA, SOB O REGIME D E EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO.”  
 
Comunicamos aos interessados as alterações efetuadas no Edital da Concorrência Nacional em 
epígrafe: 
 
Subitem 24.1 - alterado 
 
Nova redação:  
 
24.1 - A Caução, Valores ou Carta de Fiança deverão ser depositadas na Tesouraria da CEDAE, 
situada na Av. Presidente Vargas, nº 2.655 / 6º Andar – Cidade Nova - RJ.  O concorrente declarado 
vencedor deverá efetuar na Tesouraria da CEDAE, no endereço citado, até 24 (vinte e quatro)  horas 
antes da assinatura do Contrato, a Caução de 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços 
contratados. 
 
Subitem 24.2 - alterado 
 
Nova redação:  
 
24.2 - Sempre que se fizer necessário, a CONTRATADA deverá providenciar o reforço da garantia, 
mantendo assim a relação de 5% (cinco por cento) entre o valor da Garantia Contratual e o valor do 
Contrato. 
  
Anexo VI – Termo de Referência  
 
Subitem 5.1 do Termo de Referência – alterado 
 
Onde se lê : 
 
Qualificação mínima exigida: 
 
Os profissionais indicados pela contratada para a prestação dos serviços devem possuir ensino 
fundamental completo, com formação básica em informática. 
 
Leia-se: 
 
Qualificação mínima exigida: 
 
Os profissionais indicados pela contratada para a prestação dos serviços devem possuir ensino 
fundamental completo, com formação básica em informática. 
 
Entende-se como formação básica em informática a comprovação de curso nos principais recursos do 
Sistema Operacional Windows, operação com autonomia dos aplicativos do Microsoft Office (Word, 
Excel e Power Point) e navegação pela internet nos principais navegadores (internet Explorer, Google 
Chrome e Mozilla Fire Fox). 
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Subitem 5.3 do Termo de Referência – alterado 
 
Onde se lê : 
 
Qualificação mínima exigida: 
 
Os profissionais indicados pela contratada para a prestação dos serviços devem possuir ensino médio 
completo, formação em informática, abrangendo pacote Office, planilha eletrônica e programas 
aplicativos em geral. Experiência mínima de 2 anos. 
 
Leia-se: 
 
Qualificação mínima exigida: 
 
Os profissionais indicados pela contratada para a prestação dos serviços devem possuir ensino médio 
completo, formação em informática, abrangendo pacote Office, planilha eletrônica e programas 
aplicativos em geral. Experiência mínima de 2 anos. A experiência mínima se refere à comprovação 
de experiência anterior nas funções/tarefas do cargo a ser ocupado. 
 
Subitem 5.4 do Termo de Referência – alterado 
 
Onde se lê : 
 
Qualificação mínima exigida: 
 
Os profissionais indicados pela contratada para a prestação dos serviços devem possuir ensino médio 
completo, formação em informática, abrangendo pacote Office, planilha eletrônica e programas 
aplicativos em geral. Experiência mínima de 2 anos. 
  
Leia-se: 
 
Qualificação mínima exigida: 
 
Os profissionais indicados pela contratada para a prestação dos serviços devem possuir ensino médio 
completo, formação em informática, abrangendo pacote Office, planilha eletrônica e programas 
aplicativos em geral. Experiência mínima de 2 anos. A experiência mínima se refere à comprovação 
de experiência anterior nas funções/tarefas do cargo a ser ocupado. 
 
Informamos, ainda,  que a licitação se mantém adiada sine die. 
 

 
 

 
Hélio Cabral Moreira 

Diretor Administrativo-Financeiro e de 
Relações com Investidores 

 
 
 
 

Jorge Luiz Ferreira Briard 
Diretor Presidente 


