
 

Rua Marquês de Itú, 968 - 01223-000- São Paulo – SP – Brasil – www.abit.org.br 

Telefone: 55 11 3823-6100 – Fax: 55 11 3823-6122 - Email: abit@abit.org.br 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO  

CARTA CONVITE Nº 07/2017 – MODALIDADE TÉCNICA E PREÇO 

 

 

A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – Abit, torna público, para o conhecimento 

dos interessados, que ficam retificados os seguintes dispositivos do Edital da Carta Convite nº 07/2017, 

o qual tem por objeto a licitação na modalidade técnica e preço para contratação de empresa de 

prestação de serviços que desenvolva a concepção, realize a produção e a montagem do estande 

institucional do Brasil representada pela Abit-Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, 

Abimaq-Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e Assintecal-Associação 

Brasileira de Empresas de Componente para Couro, Calçados e Artefatos no evento Colombiatex,  

conforme previsto neste edital, , conforme segue:  

 

1) Subitem 3.1. do Item 3. - OBJETO  

 

Onde se lê: “3.1. A Abit informa que iniciou licitação na modalidade técnica e preço para contratação 

de empresa de prestação de serviços que desenvolva a concepção, realize a produção e a 

montagem do estande institucional do Brasil representada pela Abit-Associação Brasileira 

da Indústria Têxtil e de Confecção, Abimaq-Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos e Assintecal-Associação Brasileira de Empresas de 

Componente para Couro, Calçados e Artefatos no evento Colombiatex, a ser realizado na 

cidade de Medellín, na Colômbia, no período de 23 a 25 de janeiro de 2017, conforme 

previsto neste edital.” 

 

Leia-se: “3.1. A Abit informa que iniciou licitação na modalidade técnica e preço para contratação 

de empresa de prestação de serviços que desenvolva a concepção, realize a produção e a 

montagem do estande institucional do Brasil representada pela Abit-Associação Brasileira 

da Indústria Têxtil e de Confecção, Abimaq-Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos e Assintecal-Associação Brasileira de Empresas de 

Componente para Couro, Calçados e Artefatos no evento Colombiatex, a ser realizado na 
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cidade de Medellín, na Colômbia, no período de 23 a 25 de janeiro de 2018, conforme 

previsto neste edital.” 

 

Ficam mantidas as demais disposições integrantes do Edital e Anexo I – Termo de Referência da Carta 

Convite nº 07/2017. 

  

 

São Paulo, 30 de novembro de 2017. 
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