
 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 

RETIFICAÇÃO Nº 01 

Levamos ao conhecimento dos interessados as alterações do item “7.1.3” do 

edital do pregão presencial nº 09/2015: 

 

I - Retificação da alínea “b”: 

Onde se lê:  

b. Comprovação de possuir no quadro permanente da empresa, na data prevista 

para a entrega da proposta, o responsável técnico indicado para atender ao objeto, mediante 

a apresentação de cópia(s) da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou da Ficha de 

Registro de Empregado, ou do Contrato de Trabalho, registrado no Cartório de Títulos e 

Documentos. Caso o responsável técnico seja sócio da empresa, o contrato social será aceito 

como comprovação.  

 

Leia-se: 

b.  Comprovação de possuir no quadro permanente da empresa, na data prevista 

para a entrega da proposta, os seguintes profissionais: 

 

01 (um) engenheiro Civil ou Mecânico, conforme atribuições do CONFEA 

01(um) engenheiro/técnico na modalidade Elétrica, conforme atribuições do CONFEA 

03 (três) técnicos de Sonorização 

03 (três) técnicos de Iluminação 

04 (quatro) montadores na modalidade Estruturas para Eventos 

01(um) técnico na modalidade Gerador de Energia, conforme atribuições do CONFEA 

 

b.1. A comprovação poderá ser feita , mediante a apresentação de cópia(s) da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social ou da Ficha de Registro de Empregado, ou do Contrato de 

Trabalho, registrado no Cartório de Títulos e Documentos. Caso algum dos profissionais 

indicados seja sócio da empresa, o contrato social será aceito como comprovação.  



 

 

 

 

 

II – Acréscimo das alíneas “e” e “f”: 

e. Apresentar a documentação de segurança do trabalho a fim de resguardar as atividades 

de risco existentes nesta operação, conforme normas legais vigentes, apresentando a 

certificação de NR’s 10 e 35, referente aos EPIs dos funcionários; 

f. Apresentar croqui da estrutura que pretende montar no evento, com impressão em 3D, 

dimensionando tamanhos de cada estrutura montada, sistema de aterramento extintores, 

luzes de emergência e demais itens exigidos pelo Corpo de Bombeiros, conforme a Lei 

16.157/2013. 

 

Campos Novos, 19 de fevereiro de 2015. 


