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 ADITAMENTO AO EDITAL DA CARTA CONVITE Nº 01/2015 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP, criado pela 

lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, dotado de personalidade jurídica de direito 
público interno, constituindo serviço publico federal, com sede e foro na cidade de 
Macapá e jurisdição em todo o Estado do Amapá, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob o n° 14.846.532/0001-59, com sede na Avenida Equatorial, n° 
2265, Jardim Marco Zero – CEP: 68.903-361 – Macapá/AP, torna público para o 
conhecimento dos interessados por meio da Comissão Permanente de Licitaçao 
(CPL), presidida pela Sra. Thais Gonçalves Matos, Presidente da CPL - CAU/AP, que 
Aditará o Edital da Carta Convite nº 01/2015, que tem por objeto a contratação de 
empresa de advocacia para prestar serviço de Assessoria Jurídica, nos seguintes 
termos: 
 
 
1. DO PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRI O: A licitação 
ocorrerá na sede do CAU/AP, nas condições estabelecidas no Edital nº 01/2015, no 
dia 04/09/2015. 
 
1.1. A entrega dos envelopes acontecerá às 9:00h. 
 
1.2. A abertura dos envelopes ocorrerá às 9:15h. 
 
 
2. DA POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE PESSOA FÍSIC A: Será admitida a 
participação de pessoa física no certame em questão, devendo comprovar habilitação 
jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal nos seguintes termos: 
 
2.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
2.1.1. Cédula de Identidade expedida pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil; 
 
2.1.2. Certidões negativas expedidas pelas Justiças Federal e Estadual; 
 
2.2. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
2.2.1. Comprovação de que possui aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por 
intermédio da apresentação de 1 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a prestação do 
serviço compatível com objeto desta licitação consignando a regularidade e fiel 
cumprimento das obrigações, e indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 
 
 
2.3. RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL 
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2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF/MF);  
 
2.3.2. Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
fornecida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) ou Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

3. DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS : Os documentos necessários à 
habilitação do proponente deverão ser apresentados em cópia autenticada, por 
qualquer processo de autenticação, por cartório componente, pelos membros da 
Comissão de Licitação ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

4. DAS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO: As possíveis disposições em contrário 
estão revogadas com a publicação deste aditamento. 
 
 

Macapá/AP, 20 de agosto de 2015. 
 
 
 
 

Arq. e Urb. EUMENIDES MASCARENHAS 
Presidente do CAU/AP 

 


