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CORREÇÃO 
 

1- Por erro material da digitação: 

Onde sê Lê: 

9.3) Relativamente à Qualificação Técnica: 
9.3.1 Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, passado por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para o 
desempenho de atividade compatível e pertinente com o objeto da presente 
licitação. 
9.3.2 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida 
pelo CREA ou CAU, dentro do seu prazo de validade. Obs: As empresas que 
forem sediadas em outra jurisdição e consequentemente, inscritas no CREA 
ou CAU de origem, deverão apresentar visto junto ao CREA ou CAU/PR, em 
conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66 e a resolução nº 413/97 do 
CONFEA. 

Passa a ter a seguinte redação: 

9.3) Relativamente à Qualificação Técnica: 
9.3.3 Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, passado por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para o 
desempenho de atividade compatível e pertinente com o objeto da presente 
licitação. 
9.3.4 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida 
pelo CREA ou CAU, dentro do seu prazo de validade. Obs: As empresas que 
forem sediadas em outra jurisdição e consequentemente, inscritas no CREA 
ou CAU de origem, deverão apresentar visto junto ao CREA ou CAU/PR, em 
conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66 e a resolução nº 413/97 do 
CONFEA. Exceto para os itens 01,02,14,15 e 16. 
         
2- Devido à alteração não demandar mais prazo, visto que o aviso do edital foi 
publicado no dia 05/08/2019 e por estar dentro do prazo legal para recebimento das 
propostas, permanece o mesmo prazo estabelecido no edital, para apresentação da 
documentação e as propostas conforme art. 21 § 4º da Lei 8.666/93. 
 

 Medianeira, 09 de agosto de 2019. 
   

 
Vânia Raquel Furmann Moreira – Pregoeira 

 


