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RETIFICAÇÃO Nº. 1 – EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019. 

  

O Município de Jacareacanga/PA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Jacareacanga, 

mediante a Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos 

interessados, a alteração a seguir, processada no Edital da Concorrência Pública nº. 001/2019, 

que será realizada no dia 24 de Junho de 2019 as 09:00 horas no Auditório da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, sito a Avenida J Santos, s/n° - CEP: 68.195-000 – (Ao Lado da 

Escola Haroldo Veloso) - Jacareacanga/PA. 

  

1º. DA ALTERAÇÃO – Item 6.1 e subitem 6.1.1: 

 

ONDE SE LÊ  

 

6.1 A Visita Técnica é obrigatória e deverá ser feita EXCLUSIVAMENTE pelo Responsável 

Técnico da empresa, o qual, no momento da visita deverá apresentar obrigatoriamente o 

seguinte:  

• Documento de identificação com foto;  

• Carta de credenciamento;  

• Certidão de Registro da empresa no CREA ou CAU;  

 

6.1.1 - As licitantes deverão, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, participar da visita 

técnica ao local onde serão executadas as obras às 09:00 horas entre os dias 10, 11 e 

12/06/2019 que deverá ser feita EXCLUSIVAMENTE pelo Responsável Técnico da empresa 

comprovado através da Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA ou CAU onde fica 

registrado o responsável técnico da empresa, devendo ainda apresentar Carta de 

Credenciamento e cópia da carteira de identidade do profissional responsável técnico emitida 

pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Por ocasião da visita será fornecido o 

atestado de visita à obra. As despesas ocorrentes da visita técnica serão por conta de cada 

Licitante, que deverão estar 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para início da visita 

técnica no Prédio da Secretaria Municipal de Urbanização, Transporte e Limpeza Urbana, sito a 

Trav. Raimundo Helder, s/n° - Jacareacanga/PA, para saída até o local onde serão executados os 

trabalhos; 

 

LEIA - SE  
 

6.1 A Visita Técnica é obrigatória e deverá ser feita EXCLUSIVAMENTE pelo Responsável 

Técnico da empresa, o qual, no momento da visita deverá apresentar obrigatoriamente o 

seguinte:  

• Documento de identificação com foto;  

• Carta de credenciamento;  

• Certidão de Registro da empresa no CREA ou CAU e CTF;  

 

6.1.1 - As licitantes deverão, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, participar da visita 

técnica ao local onde serão executadas as obras às 09:00 horas entre os dias 10, 11 e 

12/06/2019 que deverá ser feita EXCLUSIVAMENTE pelo Responsável Técnico da empresa 

comprovado através da Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA ou CAU e CTF onde 

fica registrado o responsável técnico da empresa, devendo ainda apresentar Carta de 

Credenciamento e cópia da carteira de identidade do profissional responsável técnico emitida 

pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Por ocasião da visita será fornecido o 
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atestado de visita à obra. As despesas ocorrentes da visita técnica serão por conta de cada 

Licitante, que deverão estar 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para início da visita 

técnica no Prédio da Secretaria Municipal de Urbanização, Transporte e Limpeza Urbana, sito a 

Trav. Raimundo Helder, s/n° - Jacareacanga/PA, para saída até o local onde serão executados os 

trabalhos; 

 

 
Jacareacanga/PA, 05 de Junho de 2019. 

 

 

 

 

________________________                                                                                            
Kleber dos Anjos de Sousa 

Presidente da CPL 
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