CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CREF3 – SANTA CATARINA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2017
O Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina - CREF3/SC torna público que houve
alteração nos subitens 2.3.2, 2.3.3.1 e 2.3.6 do edital convocatório referente ao Pregão
Eletrônico nº 002/2017.

Onde se lê: 2.3.2 As licitantes deverão apresentar Registro ou inscrição e Comprovação de
Regularidade da empresa e do responsável técnico, junto ao Conselho Regional de
Biblioteconomia – CRB;
Leia-se: 2.3.2 As licitantes deverão apresentar Registro ou inscrição e Comprovação de
Regularidade da empresa ou do responsável técnico, junto ao Conselho Regional de
Biblioteconomia – CRB, ou ser profissional Arquivista, com certificação e que contenha
comprovadamente as características citadas na Lei nº 6.546 de 1978;
Onde se lê: 2.3.3.1. Referido atestado deverá comprovar que o licitante possui experiência
profissional de pelo menos um ano compatível com o OBJETO deste certame, ou seja, serviços
especializados em avaliação e organização patrimonial.
Leia-se: 2.3.3.1. Referido atestado deverá comprovar que o licitante possui experiência
profissional de pelo menos um ano compatível com o OBJETO deste certame, ou seja,
fornecimento de solução para a prestação de serviços de tratamento arquivístico.
Onde se lê: 2.3.6. Indicação dos membros da Equipe Técnica de seu quadro permanente,
comprovando o vínculo através da CTPS e Relação de Empregados Emitidos - GFIP ou do
contrato social da licitante, acompanhados dos certificados e declarações que comprovem sua
habilitação de profissional com nível superior em Biblioteconomia, registrado no conselho de
classe com declaração de regularidade, emitida em até 30 dias;
Leia-se: 2.3.6. Indicação dos membros da Equipe Técnica de seu quadro permanente,
comprovando o vínculo através da CTPS e Relação de Empregados Emitidos - GFIP ou do
contrato social da licitante, acompanhados dos certificados e declarações que comprovem sua
habilitação de profissional com nível superior em Biblioteconomia ou Arquivologia, registrado
no conselho de classe com declaração de regularidade, emitida em até 30 dias, se for o caso.
O edital convocatório e a errata encontram-se à disposição dos interessados no endereço
www.licitacoes-e.com.br, bem como no site do Conselho, www.crefsc.org.br. Mais
informações poderão ser obtidas pelo fone: (48) 3348-7007, das 9h às 16 horas. Florianópolis,
23 de Junho de 2017. Maiulli da Silva Souza - Pregoeira Oficial CREF3/SC

