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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

 
 
 

Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado, 
com o compromisso de utilizá-lo no do serviço montagem de componentes de Conjunto 
de Regulagem e Medição (CRM) em abrigo, interligação de rede de gás, recenseamentos 
e conversões de aparelhos a gás, incluindo adequações, destinados ao fornecimento do 
Gás Natural aos consumidores integrantes do Programa Residencial e Comercial na 
Região Metropolitana de Campina Grande-PB, conforme detalhado no ANEXO Q4 – 
Memorial Descritivo e demais anexos. 
 
Declaramos ainda que, tais profissionais, executarão suas atividades no canteiro de obras 
do CONTRATADO, e/ou frente de serviço, durante o tempo que vigorar o Contrato. 

 
 

 
QUANT 

 
NOME DO PROFISSIONAL 

 
FUNÇÃO / FORMAÇÃO / ESPECIALIDADE 

1 Função: Chefe de Obra 
Formação / Especialidade: Eng° Mecânico ou Civil, para executar o 
gerenciamento da obra que inclui, entre outros, o planejamento e execução dos 
serviços objeto do Contrato  

1 Função: Projetista de Tubulação 
Formação / Especialidade: 01 (um) Projetista de Tubulação - Técnico (nível 
médio), para elaboração de projetos de tubulação de gás, em AutoCad; 

1 Função: Encarregados de Montagem 
Formação / Especialidade: 01 (um) Encarregado de Montagem para condução 
das equipes de montagem e conversão 

1 Função: Técnico de Segurança do Trabalho 
Formação / Especialidade: 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho 
(inscrito na DRT), para execução de atividades conforme estabelecido na NR-4 
– SESMT  

 

Observações:  
 
1) Um mesmo profissional não poderá ser indicado/apresentado para exercer mais 
de uma função. 
 
2) A experiência de tais profissionais, deverá ser comprovada mediante 
apresentação dos documentos comprobatórios em até 10 (dez) dias após 
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assinatura do Contrato, em conformidade com o subitem 6.5 do Anexo Q4 – 
Memorial Descritivo. Em havendo não comprovação satisfatória neste momento, 
caberá ao CONTRATADO a imediata apresentação de profissional equivalente 
em termos de experiência e das exigências originais do processo licitatório. Tal 
substituição terá seu prazo finalizado até o fim do período de mobilização, a partir 
do qual passará a contabilizar multas contratuais.  
 

..........................., de............................................. de 2015. 
 
 

_____________________________________________ 
 

(Carimbo do proponente, nome e assinatura de seu representante legal) 


