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ADENDO 01 
 
 
 

Considerando a necessidade de adequação do edital e da agenda de eventos do 
presente certame aos ditames legais consoante se apresenta a necessidade de republicar 
os avisos pertinentes de acordo com os eventos programados abaixo: 

Das alterações ao edital. 
Para os itens que se referem a instalação e manutenção de sistemas 

condicionadores de ar e de frigorificação. 
Retificação ao item 14.11 onde se lia - profissional responsável técnico, registrado 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, conforme exigência da 
Lei Federal 5.194/66 artigo 6º e da Lei 6.496/77 artigo 1º, onde DECIDE: Toda pessoa 
jurídica que execute serviços de instalação e manutenção de sistemas condicionadores de 
ar e de frigorificação, fica obrigada ao Registro no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura – CREA. 

Agora se lê: 14.11 - Prova de inscrição do responsável técnico bem, como da 
empresa no órgão de classe respectivo (Exemplo: CREA, CRM, etc.) compatível com 
o objeto, juntamente com comprovante de vinculo do profissional com a empresa; 

 
A agenda de eventos do certame passa a ter o seguinte calendário: 

LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: até as 08:45h do dia 23/09/2016. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h às 10h do dia 23/09/2016. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h do dia 23/09/2016. 
 

A retificação efetuada Deverá ser publicada junto ao Diário Oficial do Estado do 
Paraná e DIOEMS e demais órgãos de imprensa oficial do Município. As demais condições 
dispostas em edital e seus anexos permanecem inalterados. 

 
Manfrinópolis em, 08 de setembro de 2016 
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