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MUNICÍPIO DE REALEZA 
CNPJ 76.205.673/0001-40 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

 

RETIFICAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº  04/2018 

 

O MUNICÍPIO DE REALEZA – PR., inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.205.673/0001-40, com 

sede na Rua Barão do Rio do Branco Nº 3507, CEP: 85.770-000 torna público, para o 

conhecimento dos interessados, a retificação do Edital da CHAMADA PÚBLICA 04/2018:  

 

ONDE SE LIA: 

 

6.1.4.2- Comprovação da empresa licitante de ter aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características e quantidades (no mínimo 6.000,00m2 e 50 

unidades residenciais executadas em um único acervo de conjunto habitacional de residências 

térreas) com o objeto da licitação (unidades habitacionais), através de acervo técnico. 

Somente será aceito acervo técnico de obras atestados pela Caixa Econômica Federal e/ou 

classificadas como de interesse social executados após o ano de 2009 e dentro do âmbito do 

Programa Minha Casa Minha Vida. 

 

6.1.4.8- Atestado da visita técnica fornecida pelo Município conforme o ANEXO VI, 

comprovando que a empresa visitou o local da obra. A visita deverá ser feita 

impreterivelmente até dia 07 de dezembro de 2018 pelo engenheiro civil, integrante do quadro 

técnico da empresa, que esteja na sede desta prefeitura em horário normal de expediente, onde 

um funcionário desta prefeitura estará à disposição para apresentar o local da obra. O 

representante da empresa deverá comprovar sua condição de engenheiro civil integrante do 

quadrotécnico, através de apresentação de atestado do CREA onde conste esta informação. 

 

ANEXO VI 

ATESTADO DE VISTORIAS DOS TERRENOS 

................................. 

CREA nº. 

 

................................ 

CREA nº. 
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LEIA-SE: 

 

6.1.4.2- Comprovação da empresa licitante de ter aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características e quantidades (no mínimo 2.062,50 m2 e 50 

unidades residenciais executadas em um único acervo de conjunto habitacional de residências 

térreas) com o objeto da licitação (unidades habitacionais), através de acervo técnico. 

Somente será aceito acervo técnico de obras atestados pela Caixa Econômica Federal e/ou 

classificadas como de interesse social executados após o ano de 2009 e dentro do âmbito do 

Programa Minha Casa Minha Vida. 

 

6.1.4.8- Atestado da visita técnica fornecida pelo Município conforme o ANEXO VI, 

comprovando que a empresa visitou o local da obra. A visita deverá ser feita 

impreterivelmente até dia 17 de dezembro de 2018 pelo engenheiro civil, integrante do quadro 

técnico da empresa, que esteja na sede desta prefeitura em horário normal de expediente, onde 

um funcionário desta prefeitura estará a disposição para apresentar o local daobra. O 

representante da empresa deverá comprovar sua condição de engenheiro civil integrante do 

quadrotécnico, através de apresentação de atestado do CREA onde conste esta informação. 

 

ANEXO VI 

ATESTADO DE VISTORIAS DOS TERRENOS 

................................. 

Responsável Técnico Da Empresa 

CREA nº. 

 

................................ 

Representante Do Município 

 

 

Realeza, 12 de Dezembro de 2018. 

 

________________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


