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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA/MG - ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO A 
Prefeitura Municipal de Arantina/MG, através da Presidente da Comissão de Licitação comunica, para 
conhecimento das empresas interessadas, a ERRATA do aviso de publicação da Tomada de Preços n. 
05/2016, para contratação de uma empresa em regime de empreitada para execução de obras de reforma 
da Creche Municipal e da Escola Municipal com utilização de verba do programa Brasil Carinhoso do 
Governo Federal, a saber: ONDE SE LÊ no item 7.1, subitens 1 e 2 do edital: 1) - Comprovação de registro 
ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura a Agronomia – CREA, com 
responsável técnico com atribuições para executar o objeto licitado; 2) - Atestado, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhado da respectiva certidão de Acervo 
Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das Regiões do CREA, comprovando a execução pelo responsável 
técnico, sendo que este é o responsável que consta no registro ou inscrição da empresa no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura a Agronomia – CREA, de obras similares (da mesma natureza) ao 
objeto ora licitado no mínimo um atestado. No item 8.1.5 do edital: 8.1.5 - assinatura do engenheiro 
responsável pela elaboração do orçamento, com indicação do número de sua carteira profissional – CREA. 
No item 11.13 do edital: 11.13 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais e tributários, 
previdenciários e trabalhistas, resultante de contratação das obras e serviços bem como pelo registro de 
contrato junto ao CREA/MG, tudo de acordo com a legislação tributária, trabalhista, previdenciária e 
outros. No item 11.19 do edital: 11.19 - Encaminhar a Prefeitura Municipal, até 5 (cinco) dias após o 
recebimento da Ordem de Serviço, uma cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica da Obra no 
CREA/MG. No item 11.20 do edital: 11.20 - Manter a frente dos trabalhos um Engenheiro Civil Residente 
na obra com total poder para representá-la junto à fiscalização da Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG. 
No item 5, subitem 13, do Projeto Básico:    13 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais e 
tributários, previdenciários e trabalhistas, resultante de contratação das obras e serviços bem como pelo 
registro de contrato junto ao CREA/MG, tudo de acordo com a legislação tributária, trabalhista, 
previdenciária e outros. No item 5, subitem 19, do Projeto Básico:   19 – Encaminhar à Prefeitura 
Municipal de ARANTINA-MG, até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, uma cópia da 
Anotação da Responsabilidade Técnica da Obra no CREA/MG. No item 5, subitem 20, do Projeto Básico:  
20 - Manter à frente dos trabalhos um Engenheiro Civil com total poder para representá-la junto à 
fiscalização da Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG. No item 7, subitem 7.1.1.5: 7.1.1.5 - As dúvidas, 
relativas aos projetos que orientam o planejamento e execução da obra, levantadas durante a prestação 
dos serviços serão encaminhadas ao engenheiro autor do projeto, sendo o mesmo incumbido de 
providenciar a feitura e apresentação dos desenhos e/ou detalhes necessários para esclarecimento das 
dúvidas ou complementação dos projetos apresentados. No item 7, subitem 7.1.1.6: 7.1.1.6 - Durante a 
execução, o engenheiro autor do projeto poderá elaborar detalhes que complementem o projeto 
apresentado, com a finalidade de dirimir quaisquer dúvidas da LICITANTE VENCEDORA. No item 7.4, 
subitem 7.4.1, do Projeto Básico: 7.4.1 - Para a administração da obra e direção do canteiro a LICITANTE 
VENCEDORA deverá dispor de engenheiro, devidamente inscrito no CREA - Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, dentre outros que se fizerem necessários. No item 7.4, subitem 
7.4.2, do Projeto Básico: 7.4.2 - Será devidamente comprovada pela LICITANTE VENCEDORA a experiência 
profissional do seu engenheiro, adquirida na supervisão de obra(s) com características semelhantes ao 
objeto deste Projeto Básico. No item 7.4, subitem 7.4.3, do Projeto Básico: 7.4.3 A FISCALIZAÇÃO poderá 
vir a exigir da LICITANTE VENCEDORA a substituição do engenheiro, desde que verifique falhas que 
comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e 
das especificações constantes deste Projeto Básico, bem como atrasos parciais do cronograma físico, que 
impliquem prorrogação do prazo final da obra. No item 7.4, subitem 7.4.4, do Projeto Básico: 7.4.4 - Todo 
o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a LICITANTE VENCEDORA será, de preferência, procedido através do 
engenheiro. Na cláusula segunda, item V, da minuta do contrato: V - A CONTRATADA deverá manter no 
local da obra, para sua administração, 01 (um) engenheiro civil residente, devidamente registrado no 
CREA/MG como Responsável Técnico da obra, e 1 (um) mestre de obras. Na cláusula terceira, itens 13, 19 
e 20, da minuta do contrato: 13 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais e tributários, 
previdenciários e trabalhistas, resultante de contratação das obras e serviços bem como pelo registro de 
contrato junto ao CREA/MG, tudo de acordo com a legislação tributária, trabalhista, previdenciária e 
outros. 19 – Encaminhar à Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG, até 05 (cinco) dias após o recebimento 
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da Ordem de Serviço, uma cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica da Obra no CREA/MG. 20 - 
Manter à frente dos trabalhos um Engenheiro Civil com total poder para representá-la junto à fiscalização 
da Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG. LEIA-SE: no item 7.1, subitens 1 e 2 do edital: 1) - 
Comprovação de registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com responsável técnico com atribuições para 
executar o objeto licitado; 2) - Atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente acompanhado da respectiva certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das 
Regiões do CREA ou CAU, comprovando a execução pelo responsável técnico, sendo que este é o 
responsável que consta no registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, de obras similares (da mesma 
natureza) ao objeto ora licitado no mínimo um atestado.No item 8.1.5 do edital: 8.1.5 - assinatura do 
engenheiro responsável pela elaboração do orçamento, com indicação do número de sua carteira 
profissional – CREA ou CAU. No item 11.13 do edital: 11.13 - Responsabilizar-se pelo pagamento de 
encargos fiscais e tributários, previdenciários e trabalhistas, resultante de contratação das obras e serviços 
bem como pelo registro de contrato junto ao CREA ou CAU, tudo de acordo com a legislação tributária, 
trabalhista, previdenciária e outros. No item 11.19 do edital: 11.19 - Encaminhar a Prefeitura Municipal, 
até 5 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, uma cópia da Anotação da Responsabilidade 
Técnica da Obra no CREA ou CAU. No item 11.20 do edital: 11.20 - Manter a frente dos trabalhos um 
Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista Residente na obra com total poder para representá-la junto à 
fiscalização da Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG. No item 5, subitem 13, do Projeto Básico: 13 - 
Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais e tributários, previdenciários e trabalhistas, 
resultante de contratação das obras e serviços bem como pelo registro de contrato junto ao CREA e CAU, 
tudo de acordo com a legislação tributária, trabalhista, previdenciária e outros. No item 5, subitem 19, do 
Projeto Básico:   19 – Encaminhar à Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG, até 05 (cinco) dias após o 
recebimento da Ordem de Serviço, uma cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica da Obra no CREA 
ou CAU. No item 5, subitem 20, do Projeto Básico: 20 - Manter à frente dos trabalhos um Engenheiro Civil 
ou Arquiteto e Urbanista com total poder para representá-la junto à fiscalização da Prefeitura Municipal 
de ARANTINA-MG. No item 7, subitem 7.1.1.5: 7.1.1.5 - As dúvidas, relativas aos projetos que orientam o 
planejamento e execução da obra, levantadas durante a prestação dos serviços serão encaminhadas ao 
engenheiro autor do projeto ou Arquiteto e Urbanista, sendo o mesmo incumbido de providenciar a 
feitura e apresentação dos desenhos e/ou detalhes necessários para esclarecimento das dúvidas ou 
complementação dos projetos apresentados. No item 7, subitem 7.1.1.6: 7.1.1.6 - Durante a execução, o 
engenheiro ou Arquiteto e Urbanista autor do projeto poderá elaborar detalhes que complementem o 
projeto apresentado, com a finalidade de dirimir quaisquer dúvidas da LICITANTE VENCEDORA. . No item 
7.4, subitem 7.4.1, do Projeto Básico: 7.4.1 - Para a administração da obra e direção do canteiro a 
LICITANTE VENCEDORA deverá dispor de engenheiro ou Arquiteto e Urbanista, devidamente inscrito no 
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 
dentre outros que se fizerem necessários. No item 7.4, subitem 7.4.2, do Projeto Básico: 7.4.2 - Será 
devidamente comprovada pela LICITANTE VENCEDORA a experiência profissional do seu engenheiro ou 
Arquiteto e Urbanista, adquirida na supervisão de obra(s) com características semelhantes ao objeto 
deste Projeto Básico. No item 7.4, subitem 7.4.3, do Projeto Básico: 7.4.3 - A FISCALIZAÇÃO poderá vir a 
exigir da LICITANTE VENCEDORA a substituição do engenheiro ou Arquiteto e Urbanista, desde que 
verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos 
respectivos projetos e das especificações constantes deste Projeto Básico, bem como atrasos parciais do 
cronograma físico, que impliquem prorrogação do prazo final da obra. No item 7.4, subitem 7.4.4, do 
Projeto Básico: 7.4.4 - Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a LICITANTE VENCEDORA será, de 
preferência, procedido através do engenheiro ou Arquiteto e Urbanista. Na cláusula segunda, item V, da 
minuta do contrato: V - A CONTRATADA deverá manter no local da obra, para sua administração, 01 (um) 
engenheiro civil ou Arquiteto e Urbanista residente, devidamente registrado no CREA ou no CAU como 
Responsável Técnico da obra, e 1 (um) mestre de obras. Na cláusula terceira, itens 13, 19 e 20, da minuta 
do contrato: 13 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais e tributários, previdenciários e 
trabalhistas, resultante de contratação das obras e serviços bem como pelo registro de contrato junto ao 
CREA e CAU, tudo de acordo com a legislação tributária, trabalhista, previdenciária e outros. 19 – 
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Encaminhar à Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG, até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem 
de Serviço, uma cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica da Obra no CREA e CAU. 20 - Manter à 
frente dos trabalhos um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista com total poder para representá-la 
junto à fiscalização da Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG. O Edital completo e a Errata encontram-se 
à disposição dos interessados no site: www.arantina.mg.gov.br. Maiores informações no Setor de 
Licitações na situada na Rua Juca Pereira, 31 – Centro - Arantina/MG, fone (32) 3296-1215. Arantina, 09 
de fevereiro de 2017. Sueli Souza Landim – Pregoeira Oficial. 
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