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ERRATA 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2017 - PREGÃO Nº 005/2017 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados no 
desenvolvimento do PTTS – Projeto de Trabalho Técnico Social e Regularização Fundiária 
Urbana – REURB - esta conforme procedimento disciplinado pela Lei 13.465 de 11 de julho 
de 2017, em área de propriedade da Companhia Municipal de Habitação de Araucária, 
representada pelas matrículas 32.317, 32.318, 32.319, 32.320, 32.321, 32.322, 32.323, 
32.324, 32.325, 32.326, 32.327, 32.328, 32.329, 32.330, 32.331, 40.533 e 40.534, 
totalizando 62.259,84 m², localizados em área urbana no município de ARAUCÁRIA/PR, 
conforme Edital e seus Anexos 

1) Com relação ao item 5.1. i) do Edital: 

Onde se lê: 

i) ATESTADO DE VISITA TÉCNICA do local dos serviços, fornecido pela COHAB ARAUCÁRIA 
(ANEXO V) obtendo ela mesma e sob sua responsabilidade todas as informações julgadas 
necessárias, e que tomou conhecimento das condições locais para cumprimento das 
obrigações objeto desta licitação. As visitas deverão ser pré agendadas através do telefone (41) 
3031-3939 com o setor responsável com uma antecedência mínima de 2 (três) dias da data de 
abertura dos envelopes. Todos os custos associados com a visita ao local da obra serão 
arcados integralmente pelo próprio Licitante. 

Leia-se: 

i) ATESTADO DE VISITA TÉCNICA do local dos serviços, fornecido pela COHAB ARAUCÁRIA 
(ANEXO V) obtendo ela mesma e sob sua responsabilidade todas as informações julgadas 
necessárias, e que tomou conhecimento das condições locais para cumprimento das 
obrigações objeto desta licitação. As visitas deverão ser pré agendadas através do telefone (41) 
3031-3939 com o setor responsável com uma antecedência mínima de 2 (dois) dias da data de 
abertura dos envelopes. Todos os custos associados com a visita ao local da obra serão 
arcados integralmente pelo próprio Licitante. 

Considerando, nos termos do § 4° do Artigo 21 da Lei 8.666/93, que a presente 
alteração NÃO AFETA a formulação da proposta, a data da sessão pública fica 
mantida para o dia 01 de dezembro de 2017 às 10:00 hs, devendo os envelopes de 
proposta e habilitação serem protocolados até às 09:30 hs do mesmo dia, no mesmo 
local estabelecido no Edital. Permanecem inalterados os demais itens do Edital. 

O edital completo e possíveis alterações está(ão) disponível(eis) no site 
www.cohabaraucaria.com.br, ou na Companhia Municipal de Habitação de Araucária, das 
9h às 12h e das 13h30 às 16h30. Informações pelo telefone (41) 3614-1699 / 3031-8414 

 

Araucária, 23 de novembro de 2017. 

 

JOSÉ FERREIRA SOARES NETO 
DIRETOR PRESIDENTE 
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