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ASS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ  

PARA ATERRO SANITÁRIO  

 
ERRATA  2 – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS 
PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E DO PLANO REGIONAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO.  
 

Fica ALTERADO o edital nos seguintes termos: 
   

IV – DO ENVELOPE DE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 

4. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 
 

ONDE SE LÊ:  
  

“... d) Certidão atualizada de registro de pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA MG, ou por ele vistado e indicação dos 
responsáveis técnicos da empresa com validade na data de entrega dos envelopes; 
 

e) A empresa proponente deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a 
visita técnica desta licitação, responsável técnico nomeado como Coordenador Geral dos 
trabalhos do objeto desta licitação formado há no mínimo 8 anos em Engenharia Sanitarista, 
Engenharia Ambiental ou Engenharia Civil, e devidamente registrado no Conselho de 
Engenharia – CREA MG, comprovada a sua experiência na área de saneamento (Abastecimento 
de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e Resíduos Sólidos) através da apresentação 
de Certidão de Acervo Técnico com no mínimo 2 (dois) dos seguintes itens:...” 

 

LEIA-SE:  
 

“... d) Certidão atualizada de registro de pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e indicação dos responsáveis técnicos da 
empresa com validade na data de entrega dos envelopes; 
 

e) A empresa proponente deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a 
visita técnica desta licitação, responsável técnico nomeado como Coordenador Geral dos 
trabalhos do objeto desta licitação formado há no mínimo 8 anos em Engenharia Sanitarista, 
Engenharia Ambiental ou Engenharia Civil, e devidamente registrado no Conselho de 
Engenharia – CREA, comprovada a sua experiência na área de saneamento (Abastecimento de 
Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e Resíduos Sólidos) através da apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico com no mínimo 2 (dois) dos seguintes itens:...” 
 
 

Fica mantida a data de abertura para 03/04/2013 as 09:00 horas, no mesmo local descrito no 
edital.  

 

A presente errata está disponível no site: www.itajuba.mg.gov.br. Informações através do email: 
licita@itajuba.mg.gov.br ou através dos seguintes telefones/ fax: (35) 3692-1735 e 36921734.  

 

Itajubá, 01 de abril de 2013.  
 

 
 

Giovani Vinicios Raponi 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


