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À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR 

MUNICÍPIO DE GRAMADO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREGÃO ELETRONICO Nº 050/2021 

ILMO(A). SR(A). PREGOEIRO(A) 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

A Empresa VISION SHOW LTDA EPP, empresa de direito privado, com sede 
na Rua Alexsandro Virgílio Raupp, 370 Galpão 2 e 3, Áreas Paulo Lopes – SC, inscrita 
no CNPJ/MF sob n° 09.615.051/0001-00, vem, por meio deste, manifestar seu pedido 
de esclarecimento para o edital em referência, de acordo com o que segue. 

 

1. Os itens 5.1.1, 5.1.1.1 do Anexo 07 do edital preveem a apresentação e 
aprovação de uma amostra do objeto licitado previamente à contratação 
da empresa que apresentar o menor valor. 

Ocorre, porém, que o instrumento convocatório não menciona tal amostra nos 
itens do edital. Neste sentido, está correto o entendimento de que as licitantes deverão 
considerar que a realização da amostra se dará previamente à assinatura do contrato, 
sendo solicitada após o término da sessão em caso de inexistência de intenção de 
recurso registrada, ou após o julgamento dos recursos, caso alguma licitante manifeste 
interesse em recorrer? 

 

2. O item 6.3.5 do edital exige Declaração da empresa indicando o(s) 

Responsável(is) Técnico(s), conforme Anexo 06, pela execução dos 

serviços. 

Ocorre que este tipo de declaração, tem que ser exclusivamente para o Projeto e 
Execução do PPCI do show Pirotécnico (Atividade Técnica - PPCI-SHOW 
PIROTECNICO), bem como para o Plano de Emergência e para o projeto e execução 
das medidas de isolamento previstas na execução do show pirotécnico. O Responsável 
técnico que emite a ART (CREA_RS), não se responsabiliza pela execução de 
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montagem, desmontagem e execução da pirotecnia, ou seja, não pode assumir 
responsabilidade civil, penal, ambiental pela execução dos serviços. Neste caso, o 
profissional habilitado para responsabilidade civil, conforme legislação é o Blaster 
Pirotécnico.  

(*)Decreto nº 10.030 de 30 de setembro de 2019 

Art. 14.  Os órgãos e as entidades da administração pública federal cooperarão com o Comando do Exército nas ações de 

fiscalização de PCE, quando solicitados. 
IV - fornecer à pessoa idônea, conforme legislação estadual, carteira de encarregado de fogo (blaster); 

Por se tratar de produtos controlados, este profissional tem registro na Secretaria de 
Segurança Pública para exercer a profissão, conforme normas determinadas pelo 
Exército Brasileiro.  

Neste sentido, a declaração de responsável técnico (ANEXO 6 do Edital), onde está 
redigido que ... 

... “O Responsável Técnico deverá emitir documento de responsabilidade técnica de 
forma a assumir a responsabilidade civil, penal, ambiental pela execução dos 
serviços, conforme normas do órgão fiscalizador competente. O documento deverá ser 
registrado no órgão fiscalizador competente do Estado do Rio Grande do Sul.” 

Seria correto manter a declaração do anexo 06 substituindo pelo texto... 

... “O Responsável Técnico deverá emitir documento de responsabilidade técnica de 
forma a assumir a responsabilidade do Projeto e Execução do PPCI do show 
Pirotécnico (Atividade Técnica - PPCI-SHOW PIROTECNICO), bem como para o 
Plano de Emergência e para o projeto e execução das medidas de isolamento previstas 
na execução do show pirotécnico, conforme normas do órgão fiscalizador competente. 
O documento deverá ser registrado no órgão fiscalizador competente do Estado do Rio 
Grande do Sul.” 

Informamos que o e-mail da Empresa para o envio de esclarecimentos e respostas 
é visionshow@visionshow.com.br 

Cordialmente, 

Paulo Lopes/SC, 17 de setembro de 2021. 

_________________________________ 

Vision Show  

Marcelo Kokote de Andrade 

Representante Legal 


