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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016/PMEAI – CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
O Município de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve, através de seu
Presidente da Comissão de Licitações, designado através do Decreto Municipal nº 003/2016 de 07 de janeiro de 2016,
TORNAR PÚBLICO a retificação do Edital de Concurso nº 001/2016.
ONDE SE LÊ:
3 - DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA
3.1 - ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1.1 - Os documentos que constarão do Envelope "A" de habilitação, devidamente atualizados, serão os seguintes:
q - 10 (dez) Atestado(s), em nome da proponente, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado
acompanhado(s) do(s) registro(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), comprovando ter a proponente
executado serviços de características semelhantes ao objeto licitado. Conforme RN CFA nº 304/2005, o registro dos
Atestados ou Declarações de Capacidade Técnica terão validade de 6 (seis) meses a contar da data da certificação.
LEIA-SE:
3 - DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA
3.1 - ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1.1 - Os documentos que constarão do Envelope "A" de habilitação, devidamente atualizados, serão os seguintes:
q - Atestado(s), em nome da proponente, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s)
do(s) registro(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), comprovando ter a proponente executado serviços de
características semelhantes ao objeto licitado. Conforme RN CFA nº 304/2005, o registro dos Atestados ou Declarações
de Capacidade Técnica terão validade de 6 (seis) meses a contar da data da certificação.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná.
Em 19 de fevereiro de 2016.
ALCIONE PEGORARO
Presidente da Comissão de Licitações
(Suplente)

1

