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Pregão Presencial nº 05/2014 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e 

locação de equipamentos de audiovisual. 

 

 

O Pregoeiro, no uso das atribuições legais, informa aos que interessar 

possam e torna público que fica inserido os itens especificados abaixo no Edital 

do Pregão Presencial nº 05/2014, sendo renumerados os demais itens. 

Permanecem mantidas as demais disposições editalícias.  

 

 

 
CAPÍTULO 4: QUANTIDADE ESTIMADA E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

4.1 Visa o presente Termo de Referência detalhar a quantidade estimativa de eventos e 

descrição dos prováveis elementos necessários para a contratação do objeto deste Termo.   

 

5.9 A descrição, relativa ao número de eventos e tipos de equipamentos a serem utilizados em 

cada evento, se refere a estimativa realizada pelo CAU/BR, que se responsabiliza pelo 

pagamento apenas dos eventos efetivamente contratados e serviços prestados. 

 

15.2 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

15.2.1 Registro ou Inscrição da licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao CREA - 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da jurisdição da empresa.  

15.2.2 A comprovação do vínculo profissional poderá ser feita com apresentação da cópia de 
carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação 
de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio. 

15.2.3 A licitante deverá apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, nos 

moldes do art. 30, II, da Lei nº 8.666/1993, e cujas atividades sejam pertinentes e compatíveis 

em características, quantidades e prazos com o objeto do presente Termo de Referência, 

expedidos por entidades pública ou privada. 

15.2.4 O atestado deverá comprovar o fornecimento, a contento, de produtos compatíveis 

com o objeto do Edital, em quantidades, prazos e características, por um período superior a 1 

(um) ano. 

 

 

 

 

RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR 

Pregoeiro 


