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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 
PROCESSO Nº 04/2013 

(REEDIÇÃO) 
 

  
O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina - CRCSC, entidade de fiscalização, 
registro e regulamentação do Exercício Profissional, criado pelo Decreto-Lei nº 9.295/46, por meio 
de sua Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria CRCSC/PRES. Nº 08/2013, 
torna pública a 
 

RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS 
 
referentes ao edital de tomada de preços nº 01/2013 processo nº 04/2013 (reedição). 
 
 
A Empresa NT Soluções, por intermédio do seu gerente comercial, senhor Riancarlo Rodrigues, 
solicita resposta aos seguintes questionamentos: 
 
7.6 A empresa deverá indicar 2 (dois) profissionais com formação em Técnico em Segurança do 
Trabalho, que atendam a Norma Reguladora NR10. 
A comprovação de vínculo do profissional mencionado no item 7.6 com a empresa deverá ser, por 
meio de Contrato Social, Carteira de Trabalho (CTPS) ou Contrato de Parceria e/ou prestação de 
serviço. 
 
Sugerimos inclusão destes novos itens: 
 

 A empresa deverá indicar no mínimo 2 (dois) profissionais treinados e certificados que 
atendam a Norma Reguladora NR10. A comprovação de vínculo do profissional com a 
empresa deverá ser, por meio de Contrato Social, Carteira de Trabalho (CTPS) ou 
Contrato de Parceria; 

 

 A empresa deverá indicar no mínimo 2 (dois) profissionais treinados e certificados que 
atendam a Norma Reguladora NR35. A comprovação de vínculo do profissional com a 
empresa deverá ser, por meio de Contrato Social, Carteira de Trabalho (CTPS) ou 
Contrato de Parceria. 

Todos esses itens são da fase de habilitação técnica, item 7. 
 
RESPOSTA: 
 
 A Comissão Permanente de Licitações, após análise, resolve manter o texto original no 
item 7.6 do Edital em atenção ao Princípio da Ampla Concorrência, pois, caso fosse feita a 
exigência sugerida, dificultar-se-ia a participação de muitas empresas. 
 
 
 

Marco Antonio Bernardin 
 

Comissão Permanente de Licitações 
 

 
 


