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ERRATA  
 

A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., no uso de suas atribuições torna público aos 

interessados, a errata do Edital da Licitação Eletrônica nº 2021/05, com a seguinte 

alteração: 
 

1) No item 8.2.3.10 do Edital: 
 
 Onde lê:  

8.2.3.10. Estar devidamente cadastrada, registrada e inscrita no Departamento de 
Segurança Contra Incêndio, estando credenciada a exercer as atividades contidas nos 
itens XI e XII de acordo com o estabelecido nas Normas Técnicas 006/2000 e 019/1999 
– CBMDF, Decreto nº 21.361/2000 e legislação aplicável no Distrito Federal.  

 
 Leia-se:  

8.2.3.10. Apresentar na data de assinatura do contrato, registro/inscrição no 
Departamento de Segurança Contra Incêndio, estando credenciada a exercer as 
atividades contidas nos itens XI e XII de acordo com o estabelecido nas Normas 
Técnicas 006/2000 e 019/1999 – CBMDF, Decreto nº 21.361/2000 e legislação aplicável 
no Distrito Federal.  
 
 Inclusão do subitem: 

8.2.3.10.1 Em caso de subcontratação dos itens RECARGA DE EXTINTORES E 
TESTES HIDROSTÁTICOS DE MANGUEIRA, conforme item 12.1 do Anexo I, eventual 
subcontratada, deverá apresentar o certificado disposto no item 8.2.3.10 no momento da 
execução do serviço subcontratado.   
  
2) No item 12.2. do ANEXO I do Edital: 

 
 Onde lê:  

12.2. A(s) subcontratação(ões) de serviço(s) especializado(s), somente será(ão) 
admitida(s) com empresa(s) que comprove(m) capacidade técnica compatível com a do 
objeto a executar. Para tanto, a(s) subcontratação(ões) deverá(ão) ser previamente 
submetidas ao BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. pela PROPONENTE para 
aprovação.   
  
 Leia-se:  

12.2. A(s) subcontratação(ões) de serviço(s) especializado(s), somente será(ão) 
admitida(s) com empresa(s) que comprove(m), no momento de execução dos serviços, 
capacidade técnica compatível com a do objeto a executar. Para tanto, a(s) 
subcontratação(ões) deverá(ão) ser previamente submetidas ao BB TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS S.A. pela PROPONENTE para aprovação.   
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3) No item 24.10 do ANEXO I do Edital: 
 

 Onde lê:  
24.10. Estar devidamente cadastrada, registrada e inscrita no Departamento de 
Segurança Contra Incêndio, estando credenciada a exercer as atividades contidas nos 
itens XI e XII de acordo com o estabelecido nas Normas Técnicas 006/2000 e 019/1999 
– CBMDF, Decreto nº 21.361/2000 e legislação aplicável no Distrito Federal;  
 
 Leia-se:  
24.10. Apresentar na data de assinatura do contrato, registro/inscrição no Departamento 
de Segurança Contra Incêndio, estando credenciada a exercer as atividades contidas 
nos itens XI e XII de acordo com o estabelecido nas Normas Técnicas 006/2000 e 
019/1999 – CBMDF, Decreto nº 21.361/2000 e legislação aplicável no Distrito Federal;  
 
4) No ANEXO-IB do Edital. 
 
 Inclui-se no: 
ANEXO IB - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE EDIFICAÇÃO 
SISTEMAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 
XXVII. Outras informações sobre quantidade de Sistemas, Equipamento e Aparelhos:  
Extintores: 64 tipo ABC 
Mangueiras de combate a incêndio: 64 mangueiras tipo 02 
Elevadores / Ano modelo – modelo Otis-GEN regenerativos, ano 2011/2012 
Sistema de combate a incêndio (SDAI):  
Detectores de fumaça: 207 unidades  
Detectores de temperatura: 10 unidades  
Isoladores de laço: 10 unidades  
Acionadores manuais: 32 unidades  
Controladores de zona: 10 unidades 

 
Fica alterada data conforme quadro abaixo: 

RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS 

ABERTURA DA 
SESSÃO 

INÍCIO DA DISPUTA DE 
PREÇOS 

Até 01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021 

 Até às 10h 10h 10h30min 

 

Brasília, 11 de agosto de 2021. 

 
         
       ______________________________ 

ÍTALO AUGUSTO DIAS DE SOUZA 
AUTORIDADE COMPETENTE EM 

LICITAÇÃO 
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