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1º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL 
 
 

Referente ao Pregão Presencial 05/2012 - Processo L icitatório 05/2012 
 
Prezados Senhores (as), 
 
 
Informamos que por recomendação do Conselho Regional de Administração de SC – CRA-SC 

estamos aditando o Pregão Presencial supracitado, onde as interessados em participar do 

certame deverão apresentar dentro de envelope 2 “Documentação” o seguinte documento:  

 

1- Prova de Registro cadastral da empresa proponente junto ao Conselho Regional de 

Administração de SC – CRA-SC. 

 

2- Na alínea “b” do item 9,  onde se faz  referência aos Atestados de Capacidade Técnica, onde 
se lê:  
 
b) 02 (dois) atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove já ter a licitante lhe prestado os serviços constantes do objeto desta 
licitação, informando, sempre que possível, os valores e demais dados técnicos, bem como se 
foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser 
fornecido em papel timbrado, datado e assinado; (modelo em anexo); 
 
Leia-se:  
 
b) 02 (dois) atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove já ter a licitante lhe prestado os serviços constantes do objeto desta 
licitação, informando, sempre que possível, os valores e demais dados técnicos, bem como se 
foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser 
fornecido em papel timbrado, datado e assinado e devidamente registrados no CRA-SC. 
(modelo em anexo); 
 
Demais condições do Ato Convocatório se mantêm. 
 
Florianópolis, 24 de fevereiro de 2012. 

 

Mari T. do Nascimento 

Pregoeira do CRCSC 
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