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PRIMEIRA ALTERAÇÃO 
EDITAL CONVOCATÓRIO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 077/2.018 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 

TIPO: MENOR PREÇO 

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, pessoa jurídica de direito 

público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Rua José Antônio Senra, nº 15, 

Bairro Centro, nesta cidade de SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, Estado de Minas Gerais, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.710.476/0001-19, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Senhor PAULO ROBERTO PIRES, brasileiro, solteiro, 

portador da Cédula de Identidade nº MG-452.162, expedida pela Secretaria de Segurança 

Pública de Minas Gerais e inscrito no CPF sob o nº 136.836.406-34 e a Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através do Decreto Municipal nº 002/2019, datada de 02 de janeiro de 

2.019, e, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, bem como 

especificações e anexos do presente Instrumento Convocatório, torna pública a PRIMEIRA 

ALTERAÇÃO do Edital do Processo de Licitação nº 077/2018/Tomada de Preço nº 004/2018, nos 

termos seguintes: 

Cláusula Primeira – Fica alterado os seguintes itens do Edital Convocatório: 

O item 1.1. passa a vigorar com a seguinte redação: 

1.1. Contratação de serviços de obras e engenharia, com fornecimento de mão de obra para 

conclusão da obra do CRAS, estando incluídos todos os custos decorrentes da mão-de-obra, 

encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos, 

tudo em conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, NBR, NB e CREA/CAU. 

O item 7.8.1.1.2.1, passa a vigorar com a seguinte redação: 

7.8.1.1.2.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA da sede do licitante ou pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU. 

O item 7.8.1.1.5.4.1, passa a vigorar com a seguinte redação: 

7.8.1.1.5.4.1. Esta declaração deverá ser assinada pelo representante da empresa, 

conjuntamente com o engenheiro ou arquiteto, constando o título do profissional e o seu 

número de registro no CREA ou no CAU da Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DO 

AVENTUREIRO, indicado para acompanhar na vistoria. 

O item 7.8.1.1.5.5., passa a vigorar com a seguinte redação: 

7.8.1.1.5.5. Indicação do responsável técnico para coordenar os serviços, para posterior 

apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT. 

O item 18.1.6., passa vigorar com a seguinte redação: 
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18.1.6. Visando à administração da obra, manter 01 (um) engenheiro ou arquiteto e urbanista 

e 01 (um) encarregado geral em período integral. 

 O Item do modelo da proposta passa a vigorar com a seguinte redação: 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 077/2.018/TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018, para contratação 

de serviços de obras e engenharia, com fornecimento de mão de obra para conclusão da 

obra do CRAS, estando incluídos todos os custos decorrentes da mão-de-obra, encargos 

sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos, tudo em 

conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, NBR, NB e CREA/CAU, nos termos do 

Contrato de Repasse nº 794720/2013/FNAS/CAIXA. 

O item do termo de vistoria passa a vigorar com a seguinte redação: 

___________________________, inscrito no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu 

representante legal, Sr.(a) _____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_________________e do CPF nº ________________ e do Engenheiro/Arquiteto e 

Urbanista________________________________________________, brasileiro, inscrito no CREA/CAU nº 

_________________, DECLARAM, para fins e efeitos legais e nos termos do Edital Convocatório 

referente ao PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 077/2.018/TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 que 

visitaram o local de execução dos serviços de obras e engenharia juntamente com o 

responsável técnico do município de SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO. 

____________________________________________ 

Engenheiro/Arquiteto e Urbanista Responsável 

____________________________________________ 

Engenheiro/Arquiteto e Urbanista Responsável 

O item 1.1 da Minuta do Contrato Administrativo passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

1.1. Contratação de serviços de obras e engenharia, com fornecimento de mão de obra para 

conclusão da obra do CRAS, estando incluídos todos os custos decorrentes da mão-de-obra, 

encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos, 

tudo em conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, NBR, NB e CREA/CAU, nos 

termos do Contrato de Repasse nº 794720/2013/FNAS/CAIXA. 

As letras a, b e d do item 11.1. da minuta do Contrato Administrativo passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

a) – Indicação do engenheiro ou arquiteto e urbanista responsável pela obra e 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - 

RRT. 

b) – Poderá ser substituído o engenheiro ou arquiteto e urbanista responsável mediante 

aprovação da CONTRATANTE. 

d) – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade 

Técnica - RRT do registro do Contrato. 

O item 11.1.45 da Minuta do Contrato Administrativo passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
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11.1.45 - A Administração da obra deverá ser realizada por 1 (um) engenheiro ou arquiteto 

e urbanista, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) 

Encarregado Geral, devendo este prestar serviços em período integral. 

As letras a e c do item 13.5 da minuta do Contrato Administrativo passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

a) Registro da obra no CREA ou no CAU. 

c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 

Técnica - RRT do responsável técnico e averbação de seu registro no CREA ou no CAU. 

O item 19.3 da minuta do Contrato Administrativo passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

19.3 - À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às empreitadas globais, 

notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, 

inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA 

ou junto ao CAU.  

Clausula segunda: O Processo de Licitação em epigrafe será realizado no dia 

05/02/2019, às 08hs30min. 

Clausula Terceira – Ficam mantidas as demais normas estabelecidas no Edital 

Convocatório. 

Santo Antônio do Aventureiro, 15 de janeiro de 2.019. 
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