
ADENDO 

 

Objeto: Pregão Presencial para a possível RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS DAS 

ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES NO ANEXO D DO EDITAL. 

 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro, Coronel Freitas - SC, através de seu Prefeito 

Municipal IZEU JONAS TOZETTO, TORNA PÚBLICO, que promoveu alterações no edital do 

Processo Licitatório nº. 20/2018, Edital de Pregão Presencial nº 12/2018, passando o edital a 

vigorar com as seguintes alterações: 

 

 

1 - Com relação ao item 6.1, ficam acrescidas as seguintes exigências:  

 

k) Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) 

no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da 

região da sede da empresa;  

 

l) Comprovação, pelo licitante, de ter executado a qualquer tempo de serviços 

compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidões e/ou atestados, em 

nome do próprio licitante (empresa) como CONTRATADA principal, 

fornecidos por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda por empresas 

privadas, devidamente certificados pelo CREA;  

 

m) Os licitantes deverão apresentar atestado dos fabricantes dos equipamentos 

de conformidade e laudos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO 

comprovando a aplicação da ABNT NBR 16071; que especifica os requisitos de 

segurança para os equipamentos, referente a parte 2: requisitos de segurança; 

parte 4: métodos de ensaios de laboratório, NBR 6323:2007; NBR 9209:1986 E 

NBR 10443:2008, parte 6: instalação; parte 7: inspeção, manutenção e 

utilização; 

 

2 – Da inclusão de novos documentos: 

 

Ficam incluídos os seguintes documentos, que deverão ser apresentados juntamente 

com os demais constantes no item 6.1 do edital: 

 

n) CERTIDÃO NEGATIVA de pessoa jurídica fornecida pelo CREA da sede da empresa 

proponente. Caso a empresa vencedora tenha sede EM OUTRO ESTADO, deverá no ato da 

contratação apresentar VISTO NO CREA de Santa Catarina; 

 



o) CERTIDÃO DE VINCULO TÉCNICO DO PROFISSIONAL E CERTIDÃO 

NEGATIVA DO PROFISSIONAL PESSOA FISICA (ENGENHEIRO MECANICO) 

HABILITADO FORNECIDA PELO CREA DA SEDE DA PROPONENTE, 

VINCULADO TECNICAMENTE A EMPRESA PROPONENTE PARTICIPANTE; 

 

3- Da Nova Data E Horário De Abertura 

 

Em consequência das alterações efetuadas, fica alterada a data para o recebimento das credenciais, 

propostas e documentação. A nova data de recebimento e, abertura dar-se-á até as 08h30min do dia 

09/04/2018, no mesmo local anteriormente previsto.  

 

4 – DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL 

 

 

Permanecem em vigor e, sem alteração as demais cláusulas do Edital de Pregão Presencial 

acima mencionado. 

  

Coronel Freitas-SC, 12 de março de 2018. 

 

 

IZEU JONAS TOZETTO. 

Prefeito Municipal 

 


