
Pregão Presencial 05/2013 

Questionamento 01 

 

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS FEITOS PELA EMPRESA MARCELO 
ELETRO MUSICAL –  

PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 

Questionamento 1º) COMO COMPROVAR A EXPERIÊNCIA DA EMPRESA EM 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE ACORDO COM AS NORMAS 
NR-10? 

Resposta: As normas NR-10 realmente não são necessárias no que tange ao lote 01, 
haja vista que dispõem sobre as diretrizes básicas para implementação de medidas de 
controle e sistemas preventivos, destinados a garantir a segurança e à saúde dos 
trabalhadores que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas de 
geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, 
construções, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer 
trabalhos realizados nas suas propriedades. Como o Lote 01 trata somente de 
fornecimento de equipamentos para sonorização do Plenário da Câmara Municipal de 
Pará de Minas/MG, não será exigida a comprovação ora questionada, informando 
desde já, que o Edital será devidamente retificado, com a consequente eliminação do 
item 4.1. 

Questionamento 2º) Poderá participar do LOTE 2 somente pessoa física? Qual a 
documentação para habilitação do lote 2 para PESSOA JURÍDICA? 

Resposta: Do Lote 2 poderá participar também pessoa jurídica, devendo para tanto, 
apresentar a mesma documentação exigida no lote 1 acrescida de comprovação de 
capacitação de acordo com as normas NR-10, através de certificado de conclusão de 
curso que poderá ser realizado através de sites especializados. 

O Edital será devidamente retificado para melhor informar a documentação necessária 
e as partes que poderão participar de ambos os lotes. 

Firmado esta em aferição da verdade, e aos assentamentos da Câmara Municipal de 
Pará de Minas, reportando a resguardar as informações retro prestadas. 

Sendo o que se apresenta no momento, reiterando os protestos da mais alta estima e 
consideração.  

Atenciosamente, 

Pará de Minas, 15 de fevereiro de 2013. 

 

Danielle de Souza Alves                                     Israel Régis Pontes Filho 

Pregoeira                                                            Chefe do Setor de Compras e Licitação 


