Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
TERMO DE ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL 071/2017- PMC
O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração vem comunicar às empresas
interessadas que o edital do Pregão Presencial 071/2017 - PMC, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS
CONDICIONADORES DE AR DO CIRETRAN E DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE
CAMBORIÚ. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.”, sofreu a seguinte alteração:
Foi incluído no item 6 do edital os subitens 6.4.7 e 6.4.8:
6.4.7– Declaração que Comprove possuir no quadro permanente da empresa contratada, na data prevista
para a assinatura da ata de registro de preços ou contrato, um responsável técnico, detentor do CREA Certidão de registro do CREA do responsável técnico pela execução dos serviços, que deverá ser um
técnico ou engenheiro afim; mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
a) Cópias da Carteira de Trabalho e Previdência Social, contendo as folhas: número de registro, qualificação
civil, contrato de trabalho;
b) Ficha de Registro de Empregado, em frente e verso, devendo encontrar-se visada pela DRT; ou
c) Contrato de Trabalho autenticado.
d) Se o engenheiro for proprietário da empresa o mesmo deverá apresentar o Ato constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social em vigor, devidamente registrado e atualizado com todas as suas alterações e/ou
consolidação, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores; cópia autenticada.
6.4.8 – No caso do responsável técnico for terceirizado, a licitante deverá apresentar documentação
comprobatória correspondente à contratação ou vínculo do técnico responsável com a empresa
responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos.
Desta maneira, fica prorrogada a data de abertura das propostas e documentações para o dia 28 de Julho
2017 as 10h30min.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.
Camboriú SC, 17 de Julho de 2017.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

