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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019 – PMM 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
ARQUIBANCADAS E GRADES DE ISOLAMENTO, com as características e 

especificações constantes deste Edital. 
 
Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e 
Esporte, segue abaixo as informações complementares ao edital epigrafado: 

 
12.2. Quanto a capacidade técnica: 
As empresas participantes do certame deverão apresentar: 
 
b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da Empresa emitida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de 
seu prazo de validade.  As empresas que não possuem Registro no CREA ou CAU no Estado 
do Paraná deverão apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA ou CAU do 
seu estado e, no caso de sagrar-se vencedora do certame, deverá apresentar, quando da 
assinatura do contrato, visto do CREA ou CAU para execução do serviço; 

c) Responsável Técnico - Certidão de Registro de Pessoa Física a qual comprove a aptidão 
para execução dos serviços, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 

d) Responsável Técnico - Certidão Negativa de Infrações Éticas emitidas pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou certidão equivalente emitida pelo Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 
 

 
Tal ratificação se encontra devidamente fundamentada no artigo 21, § 4o , da Lei 

8.666/93  “... Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu 
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
OBS.: As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas, conforme o edital mantendo a 
data de abertura do certame no dia 04 de junho de 2019, às 09h00m. 
 
 
 

Matinhos, 27 de maio de 2019 
 
 

 
 

Janete de Fátima Schmitz 
Pregoeira 


