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CE N° FIESC/GEA 60739/19 
 
Florianópolis, 19 de agosto de 2019. 
 
Aos fornecedores licitantes,  
 
Assunto: ERRATA 01/2019 E PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA 
Referência: PP nº 009/2019 
Contratação de empresa para prestação de serviços de Avaliação de Perfil dos Líderes da FIESC e 
suas Entidades, por meio de ferramenta(s) que permita(m) avaliar competências, conhecer com 
maior eficiência e critério as pessoas, promover a busca por autoconhecimento e 
autodesenvolvimento, para atendimento das necessidades das Entidades Licitantes, conforme 
condições e exigências do Edital e seus anexos. 
 
Senhores, 
 
Reportamo-nos ao edital de licitação em referência para retificar o que segue: 
 

1) PRORROGAÇÃO da data de abertura do Pregão para: 28 de AGOSTO de 2019 às 14h  
 

2) Prorrogação de solicitação de esclarecimentos: “Toda solicitação de 
esclarecimento/questionamento deverá ser feita exclusivamente pelo e-mail: 
aquisicoes@fiesc.com.br até o dia 23/08/2019.” 

 
3) Prorrogação dos pedidos de esclarecimentos e da impugnação do ato convocatório: 

“10.1 – Sob pena de decadência do direito, até o dia 23/08/2019, qualquer pessoa, por 
meio de correspondência endereçada à Comissão Permanente de Licitação, poderá 
solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente Edital.” 

 
4) Incluir no Anexo I do Edital (TERMO DE REFERÊNCIA), o item 3.2.1, conforme abaixo: 

 
3.2.1. A proposta é para o atendimento de 60 pessoas a serem avaliadas, divididos em dois 
grupos: um com realização imediata após o contrato e outro em 2020 com data a definir. O 
primeiro grupo é formado aproximadamente por 50 pessoas. 

 
Ficam inalteradas as demais cláusulas do edital. 
 

 
 
 

Bento Patrício da Rocha Matos 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 

Valencia Rosana Martins de Alencar 
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 

Lawrence Brasil de Oliveira  
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 
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