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AVISO DE LICITAÇÃO - ERRATA 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019-PMS 

Considerando acontratação de empresa especializada 
paraPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO VILA 
AMAZONAS – REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA VOLTADA AO APRIMORAMENTO DO SISTEMA 
DE COMERCIALIZAÇÃO. 
Onde se lê no item 6.3, alínea “a”:“Comprovação do licitante de 
possuir em seu quadro técnico profissional de nível superior 
Engenheiro ou Arquiteto, reconhecido pelo CREA ou CAU detentor 
de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado no 
CREA ou CAU, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo 
Técnico – CAT ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT, 
expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter o profissional 
executado serviços de construção de passarelas em áreas de ressaca 
para pessoas jurídicas de direito público ou privado que atendam os 
itens solicitados no projeto básico”. 
Leia-se no item 6.3, alínea “a”: “ 
Comprovação do licitante de possuir em seu quadro técnico 
profissional de nível superior Engenheiro ou Arquiteto, reconhecido 
pelo CREA ou CAU detentor de atestado de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhados das 
respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT ou Registros de 
Responsabilidade Técnica - RRT, expedidas por estes Conselhos, que 
comprovem ter o profissional executado serviços de massa asfáltica 
conforme objeto do edital para pessoas jurídicas de direito público ou 
privado que atendam os itens solicitados no projeto básico.  
.Mantendo-se a data da sessão pública fundamentada no Art. 21, § 4º 
da Lei 8666/93. 
Data de ABERTURA: 01/03/2019 – Hora – 09h:00min. 
EDITAIS: poderão ser obtidos em mídia digital (pen-drive/CD) junto 
à Comissão Permanente de Licitação (Central de Licitações), no 
horário de 8:00 as 14;00h, de segunda a sexta-feira, sito a Av: Santana 
n° 2975, Bairro Paraíso no Município de Santana-AP. As Aberturas 
das propostas se darão no endereço acima, na Sala da CPL nos 
horários supra informados. Informações e esclarecimentos serão 
prestados pelo presidente cpl pelo E-mail: cpl_santana@hotmail.com 

 
Santana-AP, 15 de fevereirode 2019. 

 
 

Sebastião Cléssio Alfaia da Trindade 
Presidente CPL/PMS 
Decreto 0444/2018 

 
 
 
 
 


