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Termo de Retificação nº. 2
Edital de Licitação
Pregão Presencial nº. 051/2018

1 - DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente instrumento é a retificação do edital de licitação Pregão Presencial nº.
051/2018, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E
REALIZAÇÃO DE RODEIO COUNTRY NA XVI FESTA NACIONAL DO CHARQUE.
2 - DAS RETIFICAÇÕES
2.1 - Fica retificado o item 9.4.4 do edital, passando a viger com a seguinte redação:
“9.4.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
I - atestado de visita técnica ao local de execução do serviço, emitido por um ou
mais membro da Comissão Organizadora do Evento, ou, declaração formal que a licitante é
conhecedora das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços bem como
das condições locais para sua execução;
II - declaração formal indicando um profissional que possua atribuições específicas
para responder tecnicamente pelas estruturas e sua respectiva montagem;
III - declaração formal indicando um médico veterinário, para responder
tecnicamente pelos animais e pelo cumprimento das normas disciplinadoras;
IV - prova de registro em dia, no órgão de classe competente, referente aos
responsáveis técnicos indicados nos incisos II e III;
V - REVOGADO;
VI - prova de vínculo empregatício ou contratual entre a licitante e os responsáveis
técnicos indicados nos incisos II e III;
VII - atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprove aptidão da licitante na realização de rodeio country. No atestado
deverá constar informações suficientes para a identificação da empresa que emitiu, e, a
assinatura de quem atestou deverá ser reconhecida firma em cartório competente;
VIII - comprovação de registro da empresa, devidamente em dia, no CREA Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou CAU - Conselho de
Arquitetura e Urbanismo com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante; e,
IX - comprovação de registro da empresa, devidamente em dia, no CRMV Conselho Regional de Medicina Veterinária com jurisdição sobre o domicílio da sede da
licitante.”
3 - DA DATA, LOCAL E HORÁRIO
3.1 - A sessão pública para abertura da licitação fica alterada para o dia 05/07/2018, às 9h00min,
na sala de reuniões do paço municipal, na Avenida XV de Novembro, nº. 1761, Bairro Cacique
Candói, CEP 85.140-000, Candói/PR.
Candói/PR, 21 de junho de 2018.
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Pregoeiro

