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ERRATA 001/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2018 
 

1 – Do Objeto: Seleção e Contratação de empresa especializada em Fogos de Artifício e Show Pirotécnico com montagem, 
desmontagem, para realização de show no Réveillon 2018/2019, no Município de Balneário Arroio do Silva, com duração aproximada 
de 12 minutos, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I deste Edital. 
 
2 – Das Justificativas da Errata: Considerando que o Edital de Licitação em epígrafe descumpre a exigência legal, disposta no Decreto 
Lei 3.665/2000, regulamentado pela Portaria 56/2017 do Comando Logístico do Exército Brasileiro (COLOG), bem como a exigência 
do Certificado de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP está restringindo participação de licitantes interessados, 
e ainda considerando o Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica deste Município.  
 
3 - Das Alterações: Trazemos ao conhecimento dos interessados, que o Edital do Processo Licitatório supracitado, sofreu alterações 
nos itens descriminados abaixo: 

 
ONDE SE LÊ: 

6.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.5.1 Alvará de Funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros da sede da licitante, dentro do prazo de validade. 

6.5.2 Alvará de Funcionamento emitido pela Policia Civil da sede da licitante, dentro do prazo de validade. 

6.5.3 Certificado de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP, emitido pela instituição competente, em nome do 
representante legal da licitante, comprovando a responsabilidade quanto ao transporte e operação dos produtos explosivos, dentro do 
prazo de validade. 

6.5.4 Carteira de Blaster em Pirotecnia, em nome do representante legal da licitante, comprovando permissão para execução de 
shows pirotécnicos, emitida pelo órgão competente, dentro do prazo de validade. 

6.5.5 Termo de Responsabilidade devidamente preenchido e assinado pelo responsável pela execução do show pirotécnico, 
conforme modelo anexo (Anexo IX). 

6.5.6 Capacitação Técnico-Operacional: A empresa licitante deverá apresentar no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnico-
operacional, com características compatíveis com o objeto ora licitado, em evento com características semelhantes. 

6.5.7 Declaração da empresa proponente, de que dispõe de instalações, equipes de trabalho, veículos e equipamentos, adequadas e 
suficientes para a execução dos serviços objeto deste Edital de Licitação, de acordo com previsto no Anexo I, deste edital (Anexo X). 

 
LEIA-SE: 

6.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.5.1 Alvará de Funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros da sede da licitante, dentro do prazo de validade. 

6.5.2 Alvará de Funcionamento emitido pela Policia Civil da sede da licitante, dentro do prazo de validade. 

6.5.3 Certificado de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos – MOPP, emitido pela instituição competente, em nome do 
representante legal ou funcionário da empresa ou terceirizado da licitante, comprovando a responsabilidade quanto ao transporte e 
operação dos produtos explosivos, dentro do prazo de validade. Caso seja necessária a substituição do responsável, a licitante 
deverá informar a Administração Municipal com no mínimo 48 horas de antecedência, sendo apresentado o novo MOPP.  

6.5.4 Carteira de Blaster em Pirotecnia, em nome do representante legal da licitante, comprovando permissão para execução de 
shows pirotécnicos, emitida pelo órgão competente, dentro do prazo de validade. 

6.5.5 Termo de Responsabilidade devidamente preenchido e assinado pelo responsável pela execução do show pirotécnico, 
conforme modelo anexo (Anexo IX). 

6.5.6 Capacitação Técnico-Operacional: A empresa licitante deverá apresentar no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnico-
operacional, com características compatíveis com o objeto ora licitado, em evento com características semelhantes. 

6.5.7 Declaração da empresa proponente, de que dispõe de instalações, equipes de trabalho, veículos e equipamentos, adequadas e 
suficientes para a execução dos serviços objeto deste Edital de Licitação, de acordo com previsto no Anexo I, deste edital (Anexo X). 



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 

 

 

Av. Santa Catarina, 1122 – Centro – Fone/Fax: (48) 3526 1445 – CEP 88914-000 – Baln. Arroio do Silva - SC 

E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br Site: www.arroiodosilva.sc.gov.br 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

6.5.8 Certificado de Registro no Ministério do Exército Brasileiro, apostilado para Comércio de pirotécnicos de uso restrito, Prestação 
de Serviço (Próprio) – armazenagem de pirotécnicos, Prestação de Serviço (Próprio) – transporte de pirotécnicos, utilização – emprego 
de pirotécnicos de uso permitido e utilização – emprego de pirotécnicos de uso restrito, conforme exige o Decreto Lei 3.665/2000, 
regulamentado pela Portaria 56/2017 do Comando Logístico do Exército Brasileiro (COLOG). 
 
4 – Da sessão pública: Devido às alterações, fica determinado nova data para impugnação do Edital, abertura da sessão e protocolo 
dos envelopes: 
 
4.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
protocolizando o pedido até o dia 17/12/2018, no endereço discriminado no item 21.12 deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir 
sobre a petição. Caso não seja respondido até a abertura da sessão, pela Administração Pública, o processo será automaticamente 
suspenso. 
 
4.2 - A Entrega, Protocolo dos envelopes de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, deverão ser feitos 
junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, até às 13:30 horas do dia 20 de dezembro de 2018, ou do 
primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data. Abertura da sessão no mesmo dia às 14:00 horas. 
 
Balneário Arroio do Silva, 06 de dezembro de 2018. 
 
 

Altemir Daros Fontanela 
Pregoeiro 


