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PREGÃO 88/2018 

ERRATA 01 
 
 

Levamos ao conhecimento dos interessados a correção nos documentos de 

qualificação técnica. 

 
ONDE SE LÊ: 
 

8.2.4. Documentação de Qualificação Técnica: 

a) A licitante deverá apresentar atestado/declaração do fabricante dos equipamentos 

ofertados, integralmente constituído no Brasil, mencionando esta licitação, que 

comprove que o equipamento utilizado no serviço é usado no mercado, é atual (ou seja, 

não é produto descontinuado), que há peças de reposição para a mesma para um período 

mínimo de 05 (cinco) anos, e que a licitante está devidamente certificada e capacitada a 

prestar serviços de assistência técnica no referido modelo/marca. 

Declaração do fabricante dos equipamentos propostos para locação, 

apresentando comprovação do programa de destinação ambientalmente correta a ser 

dada a todos os recipientes e resíduos dos suprimentos, em conformidade com a 

legislação local e ISO 14.000, garantindo os preceitos de preservação ambiental. 

LEIA-SE: 

8.2.4. Documentação de Qualificação Técnica: 

b) A licitante deverá apresentar atestado/declaração do fabricante dos equipamentos 

ofertados, integralmente constituído no Brasil, mencionando esta licitação, que 

comprove que o equipamento utilizado no serviço é usado no mercado, é atual (ou seja, 

não é produto descontinuado), que há peças de reposição para a mesma para um período 
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mínimo de 05 (cinco) anos, e que a licitante está devidamente certificada e capacitada a 

prestar serviços de assistência técnica no referido modelo/marca. 

c) Declaração do fabricante dos equipamentos propostos para locação, apresentando 

comprovação do programa de destinação ambientalmente correta a ser dada a todos os 

recipientes e resíduos dos suprimentos, em conformidade com a legislação local e ISO 

14.000, garantindo os preceitos de preservação ambiental. 

Obs: As alíneas “a” e “b” do subitem 8.2.4. são exigidas do vencedor de modo que 

este pode entrega-las na fase de habilitação em vias originais, entretanto se devido ao 

trâmite dos documentos isso não for possível poderá fazê-lo em até 15 (quinze) dias 

contados da declaração do vencedor. 

  

 

 

Campos Novos, 05 de setembro de 2018. 

 


