
 

 

 
 
 

Retificação I.  EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 2/2021-0003  
Processo Administrativo n° 00000218/21 

 
 
 
 
A Comissão de Licitação do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 

por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, torna 
Pública a Retificação I ao EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 2/2021-0003, que 
passa ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalteradas as demais 
disposições do referido instrumento convocatório: 

 
Onde se lê: 
 

11.4. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física do CREA e/ou CAU, 

de sua respectiva Região, com validade à data de apresentação da proposta, 

devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais dos responsáveis 

técnicos da Empresa. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o 

Certificado de Registro emitido pelo CREA e/ou CAU da região de sua origem 

deverá conter o visto do CREA e/ou CAU;  

a. A (s) certidão (ões) será (ão) obrigatoriamente do (s) seguinte (s) 

profissional (is), legalmente habilitado (s):  

a.1. Engenheiro Civil, ou Arquiteto; e  

a.2. Engenheiro eletricista  

 

Leia - se : 

 

11.4. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física do CREA e/ou 

CAU, de sua respectiva Região, com validade à data de 

apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os 

seus dados cadastrais dos responsáveis técnicos da Empresa. No 

caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de 

Registro emitido pelo CREA e/ou CAU da região de sua origem 

deverá conter o visto do CREA e/ou CAU;  

a. A (s) certidão (ões) será (ão) obrigatoriamente do (s) seguinte (s) 

profissional (is), legalmente habilitado (s):  

a.1. Engenheiro Civil, ou Arquiteto. 

 
Considerando o prazo mínimo para a apresentação das propostas 

prevista no Art. 21 da Lei Federal N° 8.666/93; considerando que as alterações 
não afetam a formulação das propostas, nos termos do Art. 21,§4° da Lei Federal 



 

 

n° 8.666/93, fica mantido a data da abertura do certame, qual seja:   dia 06/10/21, 
às 14:00 horas. 

 
Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da 

abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro 
dia útil de funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ/PA. 

 
O Edital do procedimento licitatório, anexos e retificação encontra-se 

disponível aos interessados na sala da Comissão de Licitação, sito a Praça 
Licurgo Peixoto, 130, Centro, CEP 68.660-000- São Miguel do Guamá/PA. 

 

 

 
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 21 de setembro de 2021. 

 
 
 
 

JEHNNIANE OLIVEIRA BATISTA 
Comissão de Licitação 

Presidente 
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