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RETIFICAÇÃO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS 003/2021 

 
   O MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ nº 10.221.786/0001-20, com sede na Travessa 
Belém, nº 786, Bairro Jardim Europa, através de sua Presidente da Comissão de 
Licitação, resolve retificar o edital do certame licitatório na modalidade Tomada de 
Preços nº 003/2021, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para 
reforma e revitalização da fachada, sala de aula, bloco administrativo e 
banheiros da E.M.E.I.E.F. Tancredo Neves, localizada na Rua da Paz, nº 146, 
Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso – PA , nos termos abaixo 
especificados: 
 A presente retificação tem por objeto a seguinte alteração: 
 
ONDE SE LÊ: 
 
1.1. A Comissão Permanente de Licitação efetuará o cadastramento das empresas 
interessadas em participar do presente certame no Setor de Licitações e Contratos 
da Prefeitura Municipal, sito à Travessa Belém n. º 768 – Jardim Europa – Novo 
Progresso, estado do Pará, no horário das 07h00 às 13h00, de segunda a sexta-feira, 
a partir da publicação deste Edital até o dia 25/03/2020. 
 
8.4.9. A capacitação técnico-profissional acima citada deverá ser de Engenheiro Civil, 
com a devida apresentação de cópia autenticada do cartão do CREA; 
 
LEIA-SE:  
 
1.1. A Comissão Permanente de Licitação efetuará o cadastramento das empresas 
interessadas em participar do presente certame no Setor de Licitações e 
Contratos da Prefeitura Municipal, sito à Travessa Belém n. º 768 – Jardim Europa 
– Novo Progresso, estado do Pará, no horário das 07h00 às 13h00, de segunda a 
sexta-feira, a partir da publicação deste Edital até o dia 25/03/2021. 
 
8.4.9. A capacitação técnico-profissional acima citada deverá ser de Engenheiro Civil 
ou Arquiteto, com a devida apresentação de cópia autenticada do cartão do CREA / 
CAU; 
 
   Mantém-se inalteradas as demais cláusulas do edital. 
 
   Considerando que tais alterações não impactam na formulação 
das propostas, mantém-se a data inicialmente marcada para a disputa. 
 
Novo Progresso/PA, 26 de março de 2021. 
 
 
 
 

ELIANE TOMÁS DOS SANTOS 
PRESIDENTE DA CPL/PMNP 
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