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PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2019 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
 LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE OU EQUIPARADAS 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria 
e assessoria de engenharia para a renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
– AVCB – do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, junto ao Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG). 
 
PROCESSO INTERNO N°: 28/2019 – ECM: 76419.  

 
ERRATA 

 
A CODEMIG - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 
GERAIS, motivada pela necessidade de readequação do Edital, informa que serão 
incluídos no Instrumento Convocatório e no Termo de Referência - nas cláusulas de  
qualificação técnica, justificativa, especificações do objeto e Anexo VI- Declaração de 
Disponibilidade de Profissional Técnico - o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), 
bem como o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) pelo arquiteto e urbanista 
responsável. 
 
DO EDITAL 
(...) 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
(...) 
 
10.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:   
 
I. Apresentar prova de inscrição ou registro da empresa e de seus Responsáveis 

Técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou junto ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 

(...) 
 
III.  Comprovação de possuir em seu quadro permanente, por meio de declaração de 

disponibilidade – Anexo VI, profissional técnico responsável detentor do CREA / CAU 
- item I e do CAT/atestado especificado-item II, da cláusula 10.4. do edital 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
(...) 
 
2. JUSTIFICATIVA 
(...) 
 
A presente contratação será realizada em Lote Único tendo em vista que o objeto não é 
divisível sendo a responsabilidade por sua execução atrelada a emissão da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) pelo 
engenheiro ou arquiteto e urbanista responsável. 
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4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO OBJETO 
 
4.1. Estão inclusos no escopo do serviço a ser contratado: 
(...) 
 
▪ Registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)  ou do Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) do serviço; 
(...) 
 
11. CAPACITAÇÃO TÉCNCIA DA EMPRESA CONTRATADA 
 
11.1. Apresentar prova de inscrição ou registro da empresa e de seus Responsáveis 
Técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou junto ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 
(...) 
 
11.3. Comprovação de possuir em seu quadro permanente, por meio de declaração de 
disponibilidade – Anexo VI, profissional técnico responsável detentor do CREA / CAU - 
item I e do CAT/atestado especificado-item II, da cláusula 10.4. do edital 
 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL TÉCNICO 
(...) 
 
A empresa __________________________________, CNPJ n.º 
____________________, sediada ______________________________________ 
(endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
___________________e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, possuir em seu quadro permanente, 
profissional técnico responsável detentor do CREA / CAU-item I e do CAT/atestado 
especificado-item II, da cláusula 10.4. do edital. 
 
Em virtude da alteração realizada no Edital, a CODEMIG - COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS, em obediência do ao §2º do 
artigo 51 da Lei 13.303/16, torna público a reabertura do prazo estabelecido para 
apresentação das propostas, com adiamento da abertura da sessão de licitação para o 
DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, ÀS 09:00H. 
 
Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas e disposições do Edital. 
 
A presente alteração será publicada no Diário Oficial do Estado – “Minas Gerais” e no site 
da CODEMIG – www.codemig.com.br, para a produção dos jurídicos e legais efeitos, na 
forma de “republicação de aviso de edital”. 
 
Belo Horizonte, 04 de novembro de 2019. 
 
 
 
André Zenha Antonino 
Pregoeiro 


