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ERRATA Nº 01  – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

 

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO –CRN9/MG, através de sua Comissão de
Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada correção no Edital e
anexos da Licitação da Tomada de Preços Nº 01/2022, assim como se segue:

Onde se lê:  "d) Qualificação Técnica

I- Cer�ficado de Registro junto ao CREA da jurisdição da sede do licitante, da pessoa jurídica e do(s)
responsável(is) técnico(s) que atuará(ão) na obra/serviço, que deverá estar visada pelo CREA/MG no
momento da contratação, quando a sede da empresa encontrar-se em outro Estado."

 

Leia-se: " d) Qualificação Técnica

I- Cer�ficado de Registro junto ao CREA da jurisdição da sede do licitante, da pessoa jurídica e do(s)
responsável(is) técnico(s) que atuará(ão) na obra/serviço, que deverá estar visada pelo CREA/MG no
momento da contratação, quando a sede da empresa encontrar-se em outro Estado ou cer�ficado de
registro junto ao CAU/BR."

 

 

Onde se lê: " III- Capacidade técnico-profissional: Comprovante fornecido pela licitante de que possui em
sua equipe técnica na data prevista para entrega dos envelopes, profissionais de nível superior, na área
de engenharia detentores de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, notadamente rela�vo(s) aos serviços do
objeto desse Edital:”

 

Leia-se: " III- Capacidade técnico-profissional: Comprovante fornecido pela licitante de que possui em sua
equipe técnica na data prevista para entrega dos envelopes, profissionais de nível superior, na área de
engenharia detentores de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, notadamente rela�vo(s) aos serviços
do objeto desse Edital:”

 

 

Onde se lê: "7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.3 Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital;



b) Que apresentarem VALORES UNITÁRIOS acima dos respec�vos valores unitários constantes da Planilha
Orçamentária, parte integrante deste Edital, ANEXO V, item A;

c) Que apresentarem VALOR GLOBAL superior a R$2.183.321,79”

Leia-se: "7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.3 Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital;

b) Que apresentarem VALORES UNITÁRIOS acima dos respec�vos valores unitários constantes da Planilha
Orçamentária, parte integrante deste Edital, ANEXO V, item A;

c) Que apresentarem VALOR GLOBAL superior a R$2.154.209,54”

 

 

Onde se lê: " 12.3. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, sem prejuízo de outras exigências
editalícias, somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos:

I - Registro dos serviços no CREA/MG”

Leia-se: "12.3. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, sem prejuízo de outras exigências editalícias,
somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos:

I - Registro dos serviços no CREA/MG ou CAU/BR;”

 

 

Onde se lê: “ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
(...) 
4. PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL: 
Conforme Planilha Orçamentária Es�ma�va de Custos. 
Valor Global: R$2.183.321,79”

 

Leia-se: “ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
(...) 
4. PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL: 
Conforme Planilha Orçamentária Es�ma�va de Custos. 
Valor Global: R$2.154.209,54”

 

 

Onde se lê: “ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
(...) 
7.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
7.1 – Cer�ficado de Registro de Pessoa Jurídica, emi�do pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA). O Cer�ficado deverá estar dentro do prazo de validade;”

Leia-se: “ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
(...) 
7.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
7.1 – Cer�ficado de Registro de Pessoa Jurídica, emi�do pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). O Cer�ficado deverá estar dentro do
prazo de validade;”



 

Onde se lê: “ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
(...) 
7.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
7.3 – Capacidade técnico-profissional: Comprovante fornecido pela licitante de que possui em sua equipe
técnica na data prevista para entrega dos envelopes, profissionais de nível superior, na área de
engenharia detentores de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, notadamente rela�vo(s) aos serviços do
objeto.”

Leia-se: “ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
(...) 
7.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
7.3 – Capacidade técnico-profissional: Comprovante fornecido pela licitante de que possui em sua equipe
técnica na data prevista para entrega dos envelopes, profissionais de nível superior, na área de
engenharia detentores de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, notadamente rela�vo(s) aos serviços
do objeto.”

Onde se lê: “ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
(...) 
15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
15.3. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, sem prejuízo de outras exigências editalícias, somente
poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos: 
I - Registro dos serviços no CREA/MG;”

Leia-se: “ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
(...) 
15.3. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, sem prejuízo de outras exigências editalícias, somente
poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos: 
I - Registro dos serviços no CREA/MG ou CAU/UF;”

 

Onde se lê: “ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
(...) 
16. DEVERES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE: 
Além das obrigações Contratuais e daquelas relacionadas na Especificação Técnica, destacam-se também: 
Efetuar, às suas expensas, visando a atender a legislação per�nente, o registro deste Contrato e dos
adi�vos, se for o caso, junto ao CREA/MG; 
Apresentar ART's da execução da obra e dos adi�vos de acréscimos de serviços do responsável técnico,
devidamente quitadas; 
Apresentar ART's da execução da obra dos engenheiros da equipe de apoio, devidamente quitadas;”

Leia-se: “ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
(...) 
16. DEVERES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE: 
Além das obrigações Contratuais e daquelas relacionadas na Especificação Técnica, destacam-se também: 
Efetuar, às suas expensas, visando a atender a legislação per�nente, o registro deste Contrato e dos
adi�vos, se for o caso, junto ao CREA/MG ou CAU/UF; 
Apresentar ART's da execução da obra e dos adi�vos de acréscimos de serviços do responsável técnico,
devidamente quitadas; 
Apresentar ART's ou RRT’s da execução da obra dos engenheiros da equipe de apoio, devidamente
quitadas;”

 



Onde se lê: “ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
(...) 
18. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
VI - Serão desclassificadas as propostas que: 
a) - Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital; 
b) - Que apresentarem VALORES UNITÁRIOS acima dos respec�vos valores unitários constantes da
Planilha Orçamentária. 
c) - Que apresentarem VALOR GLOBAL superior a R$2.183.321,79:”

Leia-se: “ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
(...) 
18. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
VI - Serão desclassificadas as propostas que: 
a) - Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital; 
b) - Que apresentarem VALORES UNITÁRIOS acima dos respec�vos valores unitários constantes da
Planilha Orçamentária. 
c) - Que apresentarem VALOR GLOBAL superior a R$2.154.209,54”

 

Onde se lê:

ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA/REFORMA 
D E C L A R A Ç Ã O D E V I S T O R I A 
(em papel �mbrado da empresa) 
___________________________________________________ (nome do engenheiro civil) e abaixo
iden�ficado e assinado, pertencente ao Quadro de Pessoal da empresa
______________________________________________(razão social), inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas sob o nº __________________________(informar o nº do CNPJ), DECLARAM, em
atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, que vistoriaram o local onde
serão executados os serviços/obra, objeto do mencionado Certame, inteirando-se, portanto, de todas as
informações e condições locais necessárias à sua perfeita e regular execução. 

Local e data: _______________________________________________________ 
Assinatura 
Nome do Engenheiro Civil 
CREA no _____________, CPF/MF no ______________________________________________

 

Leia-se: 
ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA/REFORMA 
D E C L A R A Ç Ã O D E V I S T O R I A 
(em papel �mbrado da empresa) 
___________________________________________________ (nome do engenheiro civil ou arquiteto e
urbanista) e abaixo iden�ficado e assinado, pertencente ao Quadro de Pessoal da empresa
______________________________________________(razão social), inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas sob o nº __________________________(informar o nº do CNPJ), DECLARAM, em
atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, que vistoriaram o local onde
serão executados os serviços/obra, objeto do mencionado Certame, inteirando-se, portanto, de todas as
informações e condições locais necessárias à sua perfeita e regular execução. 

Local e data: _______________________________________________________ 
Assinatura 
Nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista 
CREA/CAU no _____________, CPF/MF no ______________________________________________



 

Onde se lê: 
“ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
(...) 
1.1.1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”

Leia-se: 
“ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
1.1.1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT”

 

 

Onde se lê: 
“ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
(...) 
1.1.4.1 - Administração local (considerado uma equipe mínima, composta por: 1 engenheiro ou arquiteto
e urbanista gestor "Part �me", 1 comprador, 1 encarregado geral e 1 auxiliar de serviços gerais), durante
o prazo de execução da obra”

Leia-se: 
“ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
1.1.1.1 - Administração local (considerado uma equipe mínima, composta por: 1 engenheiro ou arquiteto
e urbanista gestor "Full �me", 1 comprador, 1 encarregado geral e 1 auxiliar de serviços gerais), durante o
prazo de execução da obra”

 

Onde se lê: 
“ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 
(...) 
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
(...) 
3. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, sem prejuízo de outras exigências editalícias, somente
poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos: 
I - Registro dos serviços no CREA/MG”

Leia-se: 
“ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 
(...) 
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
(...) 
3. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, sem prejuízo de outras exigências editalícias, somente
poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos: 
I - Registro dos serviços no CREA/MG ou CAU/UF”

 

Onde se lê: 
“ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 
(...) 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
(...) 
XVII - Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no
CREA/MG, bem como, a regularização dos serviços/obra junto a outros órgãos competentes (INSS, Corpo
de Bombeiros, Prefeitura Municipal, etc.), entregando uma via desses documentos ao CRN9, para fins de
registro e comprovação das condições estabelecidas neste inciso;”

Leia-se: 
“ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 



(...) 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
(...) 
XVII - Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no
CREA/MG ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT no CAU, bem como, a regularização dos
serviços/obra junto a outros órgãos competentes (INSS, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal, etc.),
entregando uma via desses documentos ao CRN9, para fins de registro e comprovação das condições
estabelecidas neste inciso”

 

Onde se lê: 
“ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 
(...) 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
(...) 
XXVII - Ter representante(s), permanente(s), no local de execução dos serviços/obra contratados, com
formação profissional(is) comprovada(s) e devidamente registrado(s) no CREA, que assuma(m), perante a
Fiscalização do CRN9 e junto aos órgãos competentes, a responsabilidade técnica do referido
obra/serviços, até o seu recebimento defini�vo e com poder(es) para deliberar(em) sobre qualquer
determinação de urgência que se torne necessária.”

Leia-se: 
“ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 
(...) 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
(...) 
XXVII - Ter representante(s), permanente(s), no local de execução dos serviços/obra contratados, com
formação profissional(is) comprovada(s) e devidamente registrado(s) no CREA/CAU, que assuma(m),
perante a Fiscalização do CRN9 e junto aos órgãos competentes, a responsabilidade técnica do referido
obra/serviços, até o seu recebimento defini�vo e com poder(es) para deliberar(em) sobre qualquer
determinação de urgência que se torne necessária.”

 

 

Observação Importante:

 

Além das correções realizadas acima, será realizada a publicação no site h�ps://crn9.org.br/licitacao/ do
“ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL” e “Anexo V - Item A - Planilha Orçamentária
Es�ma�va de Custos” re�ficados, sendo assim, devem ser desconsiderados os anexos anteriores.

Em virtude das alterações, a nova data da sessão de abertura de envelopes fica marcada para o dia
09/11/2022, às 09:00 na Sede do CRN9 à Rua Maranhão, 310, 3º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte-
MG.

 

Comissão de Licitação do CRN9 
 

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Membro da Comissão, em
24/10/2022, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0923803 e
o código CRC 97139838.

Referência: Processo nº 09099.000009/2022-67 SEI nº 0923803

http://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

