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NOTA DE RETIFICAÇÃO  
 

 
Referente ao Pregão Presencial 17/2012 
Processo Licitatório 31/2012 

 
Ref.: Atestados de Capacidade Técnica 
 
 
Prezados Senhor (a), 
 
 
Com o intuito de ampliar a concorrência, com vistas a proposta mais vantajosa à 

administração pública, informamos que houve retificação  no  documento solicitado na  

na alínea “b” do item 9.1 do edital supra mencionado “atestados de capacidade 

técnica”, onde se lê: 

 

b)  04 (quatro) atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove já ter a licitante lhe prestado os 
serviços iguais aos constantes do objeto desta licitação, informando, os valores 
e demais dados técnicos, bem como se foram cumpridos os prazos 
estabelecidos, o grau de satisfação, juntamente com um exemplar do 
material produzido  onde constem os dados na empresa na ficha 
catalográfica/técnica/expediente.  Tal atestado deverá ser fornecido em 
papel timbrado, datado e assinado.  (Anexo V); 

   
Leia-se:  

a)  04 (quatro) atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove já ter a licitante lhe prestado os 
serviços iguais aos constantes do objeto desta licitação, informando, os valores 
e demais dados técnicos, bem como se foram cumpridos os prazos 
estabelecidos, o grau de satisfação,  e  os exemplares dos materiais já 
impressos  e/ou editorados, vinculados ou não ao re ferido atestado de 
capacidade, desde que constem os dados da empresa na ficha 
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catalográfica/técnica/expediente.  Tal atestado deverá ser fornecido em 
papel timbrado, datado e assinado.  (Anexo V); 

 
 
 

Florianópolis, 08  de novembro de 2012. 

 

Mari  T. do Nascimento 

Pregoeira do CRCSC 

 
 


