
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 76.339.688/0001-09 

Avenida Vitória nº 251 CEP 84620-000 – Cruz Machado Pr. 
 

RETIFICAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 
PROCESSO Nº 158/2018 

 
O Município de Cruz Machado - PR através do Departamento de Compras e 
Licitações resolve retificar o Edital número 003/2018 nos seguintes itens: 
 
ONDE SE LÊ: 

8.4.3. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, acompanhado das Certidões de Acervo Técnico (CAT) 
emitidas pelo CREA em nome do(s) responsável (is) técnico(s) indicados, comprovando 
ter executado, em qualquer tempo, serviços com complexidade e características 
semelhantes ao objeto desta licitação, compreendendo os serviços de engenharia 

conforme detalhado no quadro a seguir: 
  

OBRA 

Execução de Obras de Dragagem e/ou Desassoreamento 

 
LEIA-SE:  

8.4.3. Atestado (s) ou Declaração (ões) de Capacidade Técnica 
 
8.4.3.1. Comprovação pelo proponente de ter executado, a qualquer tempo, serviço de obra 
com características semelhantes e compatíveis com o objeto desta licitação, por meio de 
certidões e/ou atestado (s) em nome do próprio proponente, fornecido por pessoa jurídica 
de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA. 
As certidão (ões) e/ou atestado (s) apresentado (s) deverá (ão) conter as seguintes 
informações básicas: 
- Nome do contratado e contratante; 
- Identificação do contrato (nº do contrato e tipo ou natureza da obra) 
- Localização da obra; 
- Definição do período de execução (dia/mês/ano), indicando as datas de paralisação e 
reinicio ocorridas. 
-As quantidades e unidades; 
- ART da obra executada 
 
8.4.3.2. Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA em nome do(s) 

responsável (is) técnico(s) indicados, comprovando ter executado, em qualquer tempo, 
serviços com complexidade e características semelhantes ao objeto desta licitação, 

compreendendo os serviços de engenharia conforme detalhado no quadro a seguir: 
  

OBRA 

Execução de Obras de Dragagem e/ou Desassoreamento de Rio 

 
 
 
ONDE SE LÊ: 8.4.4.1. A VISITA TÉCNICA SERÁ REALIZADA UNICAMENTE NO 
DIA 13/08/2018 ÀS 10 HORAS.  
 
LEIA-SE: 8.4.4.1. A VISITA TÉCNICA SERÁ REALIZADA UNICAMENTE NO DIA 
28/08/2018 ÀS 10 HORAS.  
 
 



Altera-se a data e hora de abertura do referido certame para o dia 04/09/2018 às 

09:30 horas 
 

Permanecem inalteradas todas as demais condições constantes no edital 
originário. 

 
 

Cruz Machado, 01 de Agosto de 2018. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Vera Maria Benzak Krawczyk 

Presidente da CPL 
  


