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PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2017 
 

 
O Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina - CREF3/SC torna público que houve alteração do objeto, inclusão do 
item 2.6 e 2.7, exclusão do subitem 2.1.1 e 2.1.3 do ANEXO I - Termo de Referência e do edital convocatório referente ao Pregão 
Eletrônico nº 006/2017. 
 
 
Onde se lê: A licitação tem como objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de planejamento operacional, organização, 
coordenação, execução, logística de eventos com disponibilização de espaço para execução dos eventos previstos no Termo de 
Referência, conforme discriminado no Anexo I. 
 
Leia-se: A licitação tem como objeto a contratação de empresa para locação de espaço para realização hospedagem e fornecimento 
de gêneros alimentícios previstos no Termo de Referência, conforme discriminado no Anexo I. 
 
Inclusão dos itens:  2.6 Alvará Sanitário do licitante emitido pela Vigilância Sanitária e, ou outros órgãos equivalentes, comprovando que as instalações 
possuem condições sanitárias adequadas para fornecimento de gêneros alimentícios, exceto para a vencedora do item 8.  
2.7 Alvará de Licença, emitido por órgão competente, referente à localização e funcionamento da licitante, exceto para os vencedores 
dos itens 5, 6, 7 e 8. 
 
Termo de Referência Onde se lê: 
1.1 Contratação de empresa prestadora de serviços de planejamento operacional, organização, coordenação, execução, logística de 
eventos com disponibilização de espaço para execução dos eventos previstos para execução dos requisitos necessários em cada item 
descriminado abaixo. 
2.1. Serviços de planejamento operacional, organização, coordenação, execução e logística dos eventos, com disponibilização de 
espaço para sua execução. 
 
Leia-se: 
1.1 Contratação de empresa para locação de espaço para realização de eventos, hospedagem e fornecimento de gêneros alimentícios 

previstos para execução dos requisitos necessários em cada item descriminado abaixo. 
 

2.1. Locação de espaço para realização de eventos, hospedagem e fornecimento de gêneros alimentícios. 
 
Exclusão dos itens:  
2.1.1 e 2.1.3 
 
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, 
20 de julho de 2017. Maiulli da Silva Souza - Pregoeira Oficial CREF3/SC  


