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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL CRF Nº 020/2014.
(RETIFICAÇÃO)

Torno público, para conhecimento dos interessados, A RETIFICAÇÃO do Edital 
020/2014, de 09/07/2014, publicado na Imprensa Oficial dia 11/07/2014, nos termos da Lei Federal 
nº 10.520 de 17/07/2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações, 
demais  legislações  pertinentes,  a  licitação  na  modalidade  “PREGÃO”,  tipo  "MENOR PREÇO 
GLOBAL", para contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados para o CRF/SC. A 
alteração se deu nos requisitos de Habilitação - item 4.1, para dar nova redação ao subitem 'h' e 
incluir o subitem 'j', nos seguintes termos:

[...]

4. HABILITAÇÃO

4.1. O envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO, deverá conter, sob pena 
de inabilitação:

[…]

h) 02  (dois)  atestados  de capacidade  técnica,  expedido por  pessoa  jurídica  de  direito 
público ou privado, que comprove que a empresa prestou ou vem prestando serviços 
pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto deste edital; 
h.1)  Os  atestados  apresentados  deverão  estar  devidamente  registrados  no  CRA, 

acompanhado de certidão de registro de comprovação de aptidão – RCA;
h.2)  A  empresa  sediada  fora  do  Estado  de  Santa  Catarina,  deverá  apresentar  os 

respectivos atestados vistados pelo CRA de Santa Catarina e acompanhados de 
Certidão de Registro de Comprovação de Aptidão;

[…]

j) Certidão de registro e regularidade no Conselho Regional de Administração – CRA da 
empresa, relativa ao exercício de 2014;

[...]

Florianópolis, 18 de julho de 2014.

Hortência Salett Muller Tierling
Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina
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