
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 
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ERRATA AO EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 0018/2022-TP 

Onde se lê: 

25.1 - Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 1, os documentos específicos para participação nesta 

TOMADA DE PREÇO, conforme a seguir: 

b) Declaração da licitante de que, por intermédio de Engenheiro ou Arquiteto ou representante devidamente credenciado 

para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços, e que é detentora de todas as informações relativas à 

sua execução; 

c) Declaração fornecida pela Comissão de Licitação comprovando que a licitante recebeu todos os documentos necessários 

ao cumprimento do objeto desta TOMADA DE PREÇO. 

Obs.: Caso o licitante retire o Edital e anexos, junto ao site da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará e/ou Portal Dos 

Jurisdicionados TCM/PA, deverá em declaração própria afirmar tal ato; 

 

Leia-se: 

a) Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 1, os documentos específicos para participação nesta 

TOMADA DE PREÇO, conforme a seguir: 

b) Declaração da licitante de que, por intermédio de Engenheiro ou Arquiteto ou representante devidamente credenciado 

para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços, e que é detentora de todas as informações relativas à 

sua execução; 

c) Declaração fornecida pela Comissão de Licitação comprovando que a licitante recebeu todos os documentos necessários 

ao cumprimento do objeto desta TOMADA DE PREÇO. 

d) Será aceita apenas a declaração para comprovação de aceitação do local, dispensando-se a visita técnica, caso em que a 

empresa assume inteira responsabilidade pelo desconhecimento de eventuais particularidades da área, não cabendo 

qualquer reclamação posterior. 

Obs.: Caso o licitante retire o Edital e anexos, junto ao site da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará e/ou Portal Dos 

Jurisdicionados TCM/PA, deverá em declaração própria afirmar tal ato; 

 

 

 

Ipixuna do Pará/PA, 10 de agosto de 2022 

 

 

 

 

 

 

CAROLINE DINIZ DA SILVA 

Presidente 
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