
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE-MG 

ADMINISTRAÇÃO 2017-2020 
 

1 
 

ADENDO I 

 

PROCESSO Nº 017/2019 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019  

 

Objeto: contratação de empresa de engenharia para a para execução de obra de construção do Galpão Multiuso, 

com área total de 300,00metros quadrados, nas dimensões de 30,00 metros de comprimento por 10,00 metros de 

largura e 5,00 metros de altura na Rua Caparaó, s/n, Bairro Mirante do Campo Belo no Município de São Bento 

Abade – MG. 

 

O Município de São Bento Abade – MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 

17.877.176/00001-29, com sede administrativa na Rua Odilon Gadbem dos Santos, 100, Centro, São Bento Abade – 

MG, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pública alteração no edital e alteração de data de 

abertura do Processo Licitatório nº 017/2019, na modalidade Tomada de Preços nº 001/2019: 

 

I – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: fica alterado o texto referente à qualificação técnica conforme abaixo: 

a) 

7.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

7.1.3.1.  registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

7.1.3.2. comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, 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; 

7.1.3.2.1. A comprovação de aptidão referida ni item 7.1.3.2, será feita por atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas 

as exigências a: 

7.1.3.2.2. A capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, 

na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;    

7.1.3.3. Documento facultativo: atestado fornecido pela Prefeitura Municipal de São Bento Abade/Setor 

Municipal de Compras e Licitações comprobatório de que o Responsável Técnico integrante da equipe, 

indicado pela licitante, realizou a visita técnica facultativo a ser agendada pelo telefone (35) 3236-1213, com o 

servidor designado pela Prefeitura Municipal de São Bento Abade, localizada na Praça Odilon Gadbem dos 

Santos, 100, Centro, São Bento Abade - MG. 

7.1.3.4. A visita técnica será facultativa, e poderá ser feita preferencialmente dos dias 02/05/2019 ao dia 

17/05/2019, de 8h30 às 16 h, devendo ser pré-agendada no Setor Municipal de Compras e Licitações, pelos 

telefones (35) 3236-1213 
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7.1.3.5. Na visita técnica constante deste item, o responsável técnico deverá estar credenciado pela empresa, 

conforme ANEXO XI deste edital. 

 

II - ANEXO XII - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE 

REGISTRO CADASTRAL 

a) Fica dispensado para emissão do CRC o item 3 – referente à qualificação técnica, sendo que os mesmos 

deverão ser apresentados juntamente com a documentação de habilitação no envelope 01, conforme 

especificação na cláusula I deste adendo. 

 

III – Fica alterada a data da visita técnica facultativa: 

a) 

5.6. A visita técnica é facultativa e poderá ser agendada pelo telefone (35) 3236-1213, com o servidor 

designado pela Prefeitura Municipal de São Bento Abade, localizada na Praça Odilon Gadbem dos Santos, 

100, Centro, São Bento Abade -MG, no período de 02/05/2019 a 17/05/2019. 

 

III – Data limite para cadastramento e emissão do CRC: 

a) 17/05/2019 

 

Ficam desde já convocados a participar da abertura os licitantes interessados na data informada abaixo, e 

segue publicada a alteração conforme determinação da Lei 8666/93: 

 

Data: 20/05/2019 

Entrega dos envelopes até: 14 h 

Hora: 14 h e 30-  Abertura  

Local: Paço Municipal (Sala de Licitações)  

 

São Bento Abade, 29 de abril de 2019. 

 

 

 

Alex Oliveira Vieira 

Presidente da Comissão de Licitação 

 


