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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: 

 

JUSTIFICATIVA PARA ERRATA: 

 

Em alguns casos de mudanças de alíneas do Item “3” do edital onde trata do CRC, se deu devido a falta de atenção no 

momento da confecção do edital e para que não haja confusão achamos melhor corrigi-lo, onde trata do CRC. E para a 

inclusão da Certidão do CAU se deu face ao e-mail recebido por uma das empresas interessadas, onde diz “Venho por 

meio deste solicitar um esclarecimento referente ao iten 16 do edital, da visita técnica, o edital pede que seja feito a 

visita por responsável técnico com registro no CREA, e eu gostaria de saber se a visita pode ser feita por responsável 

técnico registrado no CAU, tendo em vista que ambos são responsáveis técnicos da empresa”. E após consultar a 

engenheira responsável pela elaboração do projeto básico, a mesma disse que deveríamos aceitar. Portanto considerando 

que não houve previsão no edital, resolvemos RETIFICAR. 

Onde se lê: 

 

3 - DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 

 

Para a habilitação nesta Tomada de Preços, será exigido o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela PMP, 

dentro do seu prazo de validade, acompanhado dos documentos indicados nos subitens 3.1.2, letras “a”, "b", "c" “d” e 

“e”, 3.1.3, letras “a”, “a1”, “b” , “c”, e “d”, 3.1.4, letras “a” e “c”  e “d” ou, caso não estejam cadastradas e tiverem 

interesse em participar do presente certame, deverão requerer, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, o respectivo cadastramento, devendo demonstrar, para esse efeito, o atendimento de requisitos à sua 

habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, através da 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

Leia se: 

 

3 - DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 

 

Para a habilitação nesta Tomada de Preços, será exigido o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela PMP, 

dentro do seu prazo de validade, acompanhado dos documentos indicados nos subitens 3.1.2, letras “a”, "b", "c" “d” e 

“e”, 3.1.3, letras “a”, “b”, “b1” , “c”, e “d”, 3.1.4, letras “a” e “c”  e “d” ou, caso não estejam cadastradas e tiverem 

interesse em participar do presente certame, deverão requerer, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, o respectivo cadastramento, devendo demonstrar, para esse efeito, o atendimento de requisitos à sua 

habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, através da 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

E onde se lê: 

 

3.1.3 - Qualificação Técnica: 

 

(...) 

 

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. 
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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. 

 

Leia -se:  

 

3.1.3 - Qualificação Técnica: 

(...) 

 

b) Certidão de Registro e Quitação, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA/CAU), 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/CAU/PA. 

 

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

no item 3.1.3, “b”, 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. 

 

E onde se lê: 

 

16.2 - A visita técnica deverá ser efetuada por um engenheiro civil, registrado no CREA, mediante a apresentação de 

procuração, lavrada por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, indicando a outorga de poderes na 

forma exigida, 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. 

 

Leia -se:  

16.2 - A visita técnica deverá ser efetuada por um engenheiro civil, registrado no CREA/CAU, mediante a apresentação 

de procuração, lavrada por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, indicando a outorga de poderes 

na forma exigida, 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. 

 

                                                                                             Placas/PA, 26 de junho de 2019. 

 

 

 

 

_____________________________ 

ADRIANA DA SILVA CRUZ 

Presidente da CPL 

Dec. Munic. 032/2018 

 

 

  

 

mailto:pmplacaslici@gmail.com

		2019-06-26T10:35:37-0300
	ADRIANA DA SILVA CRUZ:96627816253




