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ERRATA DE EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 

 
Por este instrumento retificamos o EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 
retro mencionado, que foi publicado no SITE governamental (www.saosimao.go.gov.br)  
no dia 01/07/2022, que passa a vigorar com o seguinte texto:  
 
Onde se lê: 
 
9.2.11.2 - A Qualificação Técnica será comprovada, para os itens 4, 5, 7 e 9 mediante 
a apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove aptidão para o fornecimento, pertinente e compatível com o objeto da 
licitação; 
 
9.2.11.3 - Prova de inscrição ou registro válido da licitante junto ao Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) e/ou CAU, que comprove atividade 
idêntica ao objeto, especificamente para os itens 1, 2, 3, 6, 8 e 10; 
 
9.2.11.4 - Capacitação técnica-profissional para os itens especificamente para os itens 
1, 2, 3, 6, 8 e 10; através de apresentação de atestado de capacitação técnico 
profissional cuja comprovação se fará através do fato da licitante possuir em seu quadro 
permanente ou declarar contratação futura, na data da formalização contratual, 
engenheiro ou arquiteto responsável técnico, dentro das atribuições profissionais 
inerentes ao objeto deste edital, detentor de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, acompanhados das Certidões de Acervo Técnico – CAT, 
registrados/emitidos pelo CREA ou CAU, que comprovem já haver os profissionais 
executado serviço pertinente ao objeto desta licitação (arquibancadas, palcos, tendas e 
geradores). Para o Item 10 (gerador), o profissional deverá se engenheiro eletricista 
devidamente credenciado em órgão competente como CREA/CFT. 
 
ITEM UN QTDE. CÓD.  DESCRIÇÃO 

3 SV 96 41856 

Locação de tenda por período MENSAL, incluindo transporte, 
montagem/instalação, manutenção e desmontagem/remoção por 
diária de TENDA PIRAMIDAL, 04 ÁGUAS, TAMANHO 10X10M 
(100M²), com pé direito de 2,50m a 3m. ESTRUTURA METÁLICA 
- estrutura em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG, 
galvanização de alta resistência, montada por sistema de encaixe 
e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Pés de 
sustentação em tubo. LONA DE COBERTURA ? lona de cobertura 
em PVC calandrado, com reforço em poliéster impermeável, 
blackout solar, ante chamas e mofo.  

4 SV 24 41985 

Locação de tenda por período MENSAL, incluindo transporte, 
montagem/instalação, manutenção e desmontagem/remoção por 
diária de TENDA PIRAMIDAL, 04 ÁGUAS, TAMANHO 5X5M 
(25M²), com pé direito de 2,50m a 3m. ESTRUTURA METÁLICA - 
estrutura em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG, 
galvanização de alta resistência, montada por sistema de encaixe 
e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Pés de 
sustentação em tubo. LONA DE COBERTURA ? lona de cobertura 
em PVC calandrado, com reforço em poliéster impermeável, 
blackout solar, ante chamas e mofo.  
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Leia-se: 

9.2.11.2 - A Qualificação Técnica será comprovada, para os itens 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39 e 40 mediante a apresentação de atestado 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para 
o fornecimento, pertinente e compatível com o objeto da licitação; 
 
9.2.11.3 - Prova de inscrição ou registro válido da licitante junto ao Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) e/ou CAU, que comprove atividade 
idêntica ao objeto, especificamente para os itens 3, 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38; 
 
9.2.11.4 - Capacitação técnica-profissional para os itens especificamente para os itens 
3, 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38; através de 
apresentação de atestado de capacitação técnico profissional cuja comprovação se fará 
através do fato da licitante possuir em seu quadro permanente ou declarar contratação 
futura, na data da formalização contratual, engenheiro ou arquiteto responsável técnico, 
dentro das atribuições profissionais inerentes ao objeto deste edital, detentor de 
atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados 
das Certidões de Acervo Técnico – CAT, registrados/emitidos pelo CREA ou CAU, que 
comprovem já haver os profissionais executado serviço pertinente ao objeto desta 
licitação (arquibancadas, palcos, tendas e geradores). Para o Item 5 (gerador), o 
profissional deverá se engenheiro eletricista devidamente credenciado em órgão 
competente como CREA/CFT. 

 

ITEM UN QTDE. CÓD.  DESCRIÇÃO 

3 SV 96 41856 

Locação de tenda por período MENSAL, incluindo transporte, 
montagem/instalação, manutenção e desmontagem/remoção de 
TENDA PIRAMIDAL, 04 ÁGUAS, TAMANHO 10X10M (100M²), 
com pé direito de 2,50m a 3m. ESTRUTURA METÁLICA - 
estrutura em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG, 
galvanização de alta resistência, montada por sistema de encaixe 
e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Pés de 
sustentação em tubo. LONA DE COBERTURA ? lona de cobertura 
em PVC calandrado, com reforço em poliéster impermeável, 
blackout solar, ante chamas e mofo.  

4 SV 24 41985 

Locação de tenda por período MENSAL, incluindo transporte, 
montagem/instalação, manutenção e desmontagem/remoção de 
TENDA PIRAMIDAL, 04 ÁGUAS, TAMANHO 5X5M (25M²), com 
pé direito de 2,50m a 3m. ESTRUTURA METÁLICA - estrutura em 
chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG, galvanização de 
alta resistência, montada por sistema de encaixe e unida com 
parafusos e conexões em aço inoxidável. Pés de sustentação em 
tubo. LONA DE COBERTURA ? lona de cobertura em PVC 
calandrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, 
ante chamas e mofo.  

 
Tendo em vista que as alterações acima, fica remarcada a sessão para o dia 20/07/2022 
às 09:00hs, o edital com as devidas alterações poderá ser retirado no site da prefeitura 
www.saosimao.go.gov.br e ou no sistema https://licitanet.com.br/. 

 
São Simão – GO, 05 de julho de 2022. 

 
Gracielle Souza Pereira 

Diretora de Licitação 

http://www.saosimao.go.gov.br/
https://licitanet.com.br/

