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EDITAL n. 006/2013 
TOMADA DE PREÇO n. 002/2013 

 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL   

 

   
A presidente da Comissão Permanente de Licitação Lúcia Brunetto, designada pela 
Portaria CRESS 12R n. 001/2013, torna público, a todas as empresas interessadas em 
participar do referido certame, a retificação do Edital n. 006/2013 – Tomada de Preço n. 
002/2013, publicado no Diário Oficial da União,  resolve retificar os itens 2.2, 6.1 e 7.1 
do Edital, da seguinte forma: 

 

Onde se lê: 

 

” 2.2. Para efeitos de cadastramento das empresas ainda não registradas 
e/ou revalidação do registro de fornecedor existente, os interessados deverão 
apresentar o formulário preenchido e a documentação exigida até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas (30/12/2013), conforme 
prevê a Lei n. 8.666/93 e suas alterações. 

 

Leia-se 

 

“2.2. Para efeitos de cadastramento das empresas ainda não registradas e/ou 
revalidação do registro de fornecedor existente, os interessados deverão 
apresentar o formulário preenchido e a documentação exigida até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas (03/01/2014), conforme 
prevê a Lei n. 8.666/93 e suas alterações. 

 

Onde se lê: 

 

6.1. Os Documentos de Habilitação poderão ser entregues pelo correio ou 
pessoalmente pelo representante da empresa licitante, na sede do 
CRESS/SC até as 18h do dia 30/12/2013, em envelope individual, não 
transparente, indevassável, fechado ou lacrado e identificado conforme 
indicado a seguir:  

CRESS – 12ª R 

EDITAL N. 006/2013 

TOMADA DE PREÇOS N. 002/2013  

ENVELOPE N. 1 - HABILITAÇÃO 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
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Leia-se: 

 

6.1. Os Documentos de Habilitação poderão ser entregues pelo correio ou 
pessoalmente pelo representante da empresa licitante, na sede do 
CRESS/SC até as 18h do dia 06/01/2014, em envelope individual, não 
transparente, indevassável, fechado ou lacrado e identificado conforme 
indicado a seguir:  

CRESS – 12ª R 

EDITAL N. 006/2013 

TOMADA DE PREÇOS N. 002/2013  

ENVELOPE N. 1 - HABILITAÇÃO 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

 

Onde se lê: 

 

7.1. As Propostas de Preço poderão ser entregues pelo correio ou 
pessoalmente pelo representante da empresa licitante, na sede do 
CRESS/SC até as 18h do dia 02/01/2014, em envelope individual, não 
transparente, indevassável, fechado ou lacrado e identificado conforme 
indicado a seguir:  

CRESS – 12ª R 

EDITAL N. 006/2013 

TOMADA DE PREÇOS N. 002/2013  

ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA DE PREÇO 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

 

Leia-se: 

 

7.1. As Propostas de Preço poderão ser entregues pelo correio ou 
pessoalmente pelo representante da empresa licitante, na sede do 
CRESS/SC até as 18h do dia 06/01/2014, em envelope individual, não 
transparente, indevassável, fechado ou lacrado e identificado conforme 
indicado a seguir:  

CRESS – 12ª R 

EDITAL N. 006/2013 

TOMADA DE PREÇOS N. 002/2013  

ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA DE PREÇO 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

 

Por se tratar de mero esclarecimento, ficam mantidas todas as demais especificações. 
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Florianópolis, 03 de janeiro de 2014. 
 

 

 

Lúcia Brunetto 
Presidente 

Comissão de Licitação 
 


