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RETIFICAÇÃO EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS 005/2019-02 
 

 

A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Placas, torna público para as empresas interessadas em 

participar da licitação na modalidade, Tomada de Preços, Nº 005/2019-02, a RETIFICAÇÃO do edital da 

referida Licitação, com a alteração, conforme apresentado abaixo: 

 

Onde se lê: 
 

3.1.3 - Qualificação Técnica: 

 

a) Alvará de Localização e Funcionamento; 

 

a) Certidão de Registro e Quitação, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), de sua 

respectiva região, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados 

cadastrais e contratuais. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, a Certidão da respectiva região de origem 

deverá conter o visto do CREA/PA. 

 

a.1) O licitante deverá apresentar, em seu quadro técnico permanente, devidamente comprovado pela Certidão exigida 

no item 3.1.3, “a”, pelo menos 01 (um) Engenheiro civil, demonstrando, ainda, a existência de vínculo obrigacional ou 

trabalhista entre a empresa licitante e o seu contratado, excetuando-se o caso do responsável ser sócio da empresa. 

 

b) apresentar Certidão de Acervo Técnico com Atestado, com a finalidade de demonstrar a aptidão para o 

desempenho das atividades relacionada ao objeto da licitação. 

 

c)  Declaração formal de que o licitante possui, em seu quadro funcional, profissionais com formação e experiência 

compatíveis com o grau de dificuldade dos serviços; 

 

d) Declaração, fornecida pela PMP, na forma do item 16, deste Edital, de que o licitante vistoriou os locais de execução 

dos serviços, objeto desta licitação, e tomou conhecimento de todas as condições locais para o cumprimento das 

obrigações. 

 

e) Declaração do Licitante de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, nem de seus sócios ou diretores, de 

acordo com o modelo constante no Anexo III e sob as penalidades cabíveis, e também o compromisso de declara a 

superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 

8.666/93. 
 

f) Declaração do cumprimento do disposto no Art. 7º, Inc XXXIII, da CF. (anexo V), assinada por representante (s) legal (is) 

da empresa. 

 

Leia –se: 

 

a) Alvará de Localização e Funcionamento; 

 

b) Certidão de Registro e Quitação, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), de sua 

respectiva região, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados 

cadastrais e contratuais. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, a Certidão da respectiva região de origem 

deverá conter o visto do CREA/PA. 

 

b.1) O licitante deverá apresentar, em seu quadro técnico permanente, devidamente comprovado pela Certidão exigida 

no item 3.1.3, “a”, pelo menos 01 (um) Engenheiro civil, demonstrando, ainda, a existência de vínculo obrigacional ou 

trabalhista entre a empresa licitante e o seu contratado, excetuando-se o caso do responsável ser sócio da empresa. 

 

c) apresentar Certidão de Acervo Técnico com Atestado, com a finalidade de demonstrar a aptidão para o 

desempenho das atividades relacionada ao objeto da licitação. 
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d)  Declaração formal de que o licitante possui, em seu quadro funcional, profissionais com formação e experiência 

compatíveis com o grau de dificuldade dos serviços; 

 

e) Declaração, fornecida pela PMP, na forma do item 16, deste Edital, de que o licitante vistoriou os locais de execução 

dos serviços, objeto desta licitação, e tomou conhecimento de todas as condições locais para o cumprimento das 

obrigações. 

 

f) Declaração do Licitante de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, nem de seus sócios ou diretores, de 

acordo com o modelo constante no Anexo III e sob as penalidades cabíveis, e também o compromisso de declara a 

superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 

8.666/93. 
 

g) Declaração do cumprimento do disposto no Art. 7º, Inc XXXIII, da CF. (anexo V), assinada por representante (s) legal (is) 

da empresa. 

 

E onde se lê:  

 

16 - DA VISITA TÉCNICA 
 

16.1 - A vistoria ao local da obra poderá ser realizada no período de 24 a 28 de março de 2019, mediante agendamento 

prévio via email: pmplacaslici@gmail.com para que assim os interessados tenham completa ciência da natureza dos 

serviços, suas características, peculiaridades, das condições, bem como das dificuldades que porventura possam existir 

para a execução dos trabalhos, admitindo-se como certo, em consequência, o prévio conhecimento por parte do licitante. 
 

Leia –se: 

 

16.1 - A vistoria ao local da obra poderá ser realizada no período de 24 a 28 de junho de 2019, mediante agendamento 

prévio via email: pmplacaslici@gmail.com para que assim os interessados tenham completa ciência da natureza dos 

serviços, suas características, peculiaridades, das condições, bem como das dificuldades que porventura possam existir 

para a execução dos trabalhos, admitindo-se como certo, em consequência, o prévio conhecimento por parte do licitante. 
 

 
                                                                                             Placas/PA, 24 de junho de 2019. 

 

 

 

 
_____________________________ 

ADRIANA DA SILVA CRUZ 
Presidente da CPL 

Dec. Munic. 032/2018 
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