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E R R A T A 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016 

PROCESSO PRO 6088/2016 - SC Nº 23095 

 

OBJETO: Registro de Preços para a prestação de SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO e 
ACABAMENTO para os órgãos e entidades integrantes do Sistema Indústria (CNI, SESI/DN, 
SENAI/DN e IEL/NC), conforme disposto nos Anexos deste instrumento. 

 

Onde se lê: 
 

� Habilitação Técnica 

3.7. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar: 

3.7.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto ora licitado, por meio 
da apresentação de 01 (um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já 
prestou satisfatoriamente serviços compatíveis com o objeto deste instrumento. O atestado deverá ser datado e assinado e 
deverá conter informações que permitam a identificação correta do contratante e do prestador do serviço, tais como: 

a) Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão; 

b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que fornece ou já forneceu o serviço ao emitente; 

c) Data de emissão do atestado; e 

d) Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). 

3.7.1.1. Entende-se por fornecimento de serviços compatíveis com o objeto deste instrumento aqueles referentes à prestação 
de serviços de impressão e acabamento, contemplando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da quantidade prevista 
em cada lote. 

3.7.1.1.1. Para os lotes 1 e 3, deverão ser comprovados, no mínimo,  50% (cinquenta por cento) em uma única tiragem. 

3.7.7.2. A licitante cujo atestado apresentado atenda ao Lote 1 (maior quantidade licitada) também terá atendido aos demais 
lotes (com quantidades estimadas inferiores). 

3.7.2. Declaração de que dispõe de sistema off-set de quatro ou mais cores.  

3.7.3. Declaração, para as licitantes concorrentes aos Lotes 1 e 3, de que dispõe em seu parque gráfico, equipamentos para 
a realização de acabamento dos materiais, tais como: dobra automática; alceamento; grampo e corte trilateral; sistema de 
colagem PUR; guilhotina com corte computadorizado; máquina de shirink; e equipamento para colocação de Wire-o. 

3.7.4. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de habilitação técnica apurada pela CPL, 
mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante. 
 
 

Leia-se: 
 

�  Habilitação Técnica 

3.7. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar: 

3.7.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto ora licitado, por meio 
da apresentação de 01 (um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já 
prestou satisfatoriamente serviços compatíveis com o objeto deste instrumento. O atestado deverá ser datado e assinado e 
deverá conter informações que permitam a identificação correta do contratante e do prestador do serviço, tais como: 
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a) Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão; 

b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que fornece ou já forneceu o serviço ao emitente; 

c) Data de emissão do atestado; e 

d) Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). 

3.7.1.1. Entende-se por fornecimento de serviços compatíveis com o objeto deste instrumento aqueles referentes à prestação 
de serviços de impressão e acabamento, em uma única tiragem, contemplando as seguintes quantidades: 
 

Lotes Comprovação de Quantidades 

Lote 1 Publicações / Livros 100.000 (cem mil exemplares) 

Lote 2 Folhetos ou Boletins 30.000 (trinta mil unidades) 

Lote 3 Agendas ou Calendários 1.000 (mil unidades) 

Lote 4 Cadernos ou Jornais 1.000 (mil unidades) 

Lote 5 Folders, Cartões ou Cartazes 5.000 (cinco mil unidades) 

 
3.7.7.2. A licitante cujo atestado apresentado atenda ao Lote 1 (maior quantidade disposta acima) também terá atendido aos 
demais lotes. 
 

3.7.2. Declaração de que dispõe de sistema off-set de quatro ou mais cores.  
 

3.7.3. Declaração, para as licitantes concorrentes aos Lotes 1 e 3, de que dispõe em seu parque gráfico, equipamentos para 
a realização de acabamento dos materiais, tais como: dobra automática; alceamento; grampo e corte trilateral; sistema de 
colagem PUR; guilhotina com corte computadorizado; máquina de shirink; e equipamento para colocação de Wire-o. 

3.7.4. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de habilitação técnica apurada pela CPL, 
mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante. 

 

Permanecem inalteradas as demais condições dispostas no Edital e seus anexos. 

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o Edital em referência. 

Brasília, 10 de junho de 2016. 

 

Comissão Permanente de Licitação 


