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O Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina - CREF3/SC torna público que houve adição do item 7.5.1 do Termo de 

Referência, do edital convocatório referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2019. 

 

Onde se lê: 

7.5 As empresas ganhadoras dos itens que necessitam de prova digital ficam obrigadas a entregar a prova em no máximo 48h 

(quarenta e oito horas) após o envio da Autorização de Fornecimento. De mesmo modo, as empresas ganhadoras dos itens que 

necessitam de prova física devem entregar o material no prazo de até 7 (sete) dias corridos, após o envio da Autorização de 

Fornecimento. Em ambos os casos, após a aprovação da prova física ou digital, pelo CREF3/SC, o prazo de entrega será de 20 dias 

corridos.  

7.6 Os itens emergenciais, assinalados na tabela, deverão estar disponibilizados para a compra imediata pelo CREF3/SC a 

partir da homologação deste certame, com o prazo de entrega de no máximo 7 (sete) dias corridos, após a aprovação da prova física 

ou digital. 

 

Leia-se: 

7.5 As empresas ganhadoras dos itens que necessitam de prova digital ficam obrigadas a entregar a prova em no máximo 48h 

(quarenta e oito horas) após o envio da Autorização de Fornecimento. De mesmo modo, as empresas ganhadoras dos itens que 

necessitam de prova física devem entregar o material no prazo de até 7 (sete) dias corridos, após o envio da Autorização de 

Fornecimento. Em ambos os casos, após a aprovação da prova física ou digital, pelo CREF3/SC, o prazo de entrega será de 20 dias 

corridos.  

7.5.1 O prazo de entrega do item 52 (bolsa térmica 10l), especialmente, será de 45 dias corridos após a aprovação da prova 

física. 

7.6 Os itens emergenciais, assinalados na tabela, deverão estar disponibilizados para a compra imediata pelo CREF3/SC a 

partir da homologação deste certame, com o prazo de entrega de no máximo 7 (sete) dias corridos, após a aprovação da prova física 

ou digital. 

 

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 e-mail licitacao@crefsc.org.br.  

Florianópolis, 04 de outubro de 2019.  

Maiulli da Silva Souza 

Pregoeira Oficial CREF3/SC 
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