
 

 
 
 
 

 

 
 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE CAETÉ 

CNPJ nº 19.893.791/0001-54  

www.saaecaete.mg.gov.br 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022- MENOR PREÇO GLOBAL 
PROCESSO Nº 028/2022 

EDITAL Nº 023/2022 

 
A Pregoeira, pelo presente instrumento, acerca do Edital do Pregão Presencial nº 018/2022, cujo OBJETO é a 
contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção em poços artesianos tubulares 
profundos (profundidade estimada de 60 metros cada), vem RETIFICÁ-LO, nos termos do art. 21, §4º, da Lei 
nº 8.666/93, corrigindo e incluindo os seguintes dizeres:  
 
NO PREÂMBULO DO EDITAL  
 
Onde se lê: 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 17.512.0079.2.053.000 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 3.3.90.39.99 – 
Outros  Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, do Orçamento de 2020.           

 
Leia-se: 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 17.512.0079.2.053.000 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 3.3.90.39.99 – 
Outros  Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, do Orçamento de 2022.           

 
NO ANEXO VII DO EDITAL – TERMO DE REFERÊNCIA: 6.2 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
Onde se lê: 

O desembolso se fará mediante a rubrica das dotações orçamentárias:  
17.512.0079.2.053.000 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 3.3.90.39.99.0000 - Outros  Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica do Orçamento de 2020.  

 
Leia-se: 

O desembolso se fará mediante a rubrica das dotações orçamentárias:  
17.512.0079.2.053.000 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 3.3.90.39.99.0000 - Outros  Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica do Orçamento de 2022. 

 
NO ANEXO IX DO EDITAL – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO: CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
 
Onde se lê: 

7.1 - A despesa com a execução deste Contrato correrá, à conta da Dotação Orçamentária:  
17.512.0079.2.053.000 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 3.3.90.39.99 – Outros  Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica, do Orçamento de 2020.     

 
Leia-se: 

7.1 - A despesa com a execução deste Contrato correrá, à conta da Dotação Orçamentária:  
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17.512.0079.2.053.000 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 3.3.90.39.99 – Outros  Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica, do Orçamento de 2022. 

 
NA CLÁUSULA 15 DO EDITAL – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
Inclua-se: 

15.12 - A empresa vencedora deverá emitir e apresentar junto ao CREA, a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART específica das obras, com a devida identificação do Geólogo ou Engenheiro de Minas por parte 
da Contratada que irá responder pela execução dos serviços objeto da presente contratação. A ART deverá 
ser apresentada no ato da assinatura do contrato. 
15.13 - No ato da assinatura do contrato, a contratada deverá indicar e comprovar que possui no seu quadro 
de funcionários ou prestadores de serviços, um profissional Geólogo ou Engenheiro de Minas, sendo que tal 
profissional será o responsável técnico pelos serviços a serem prestados. 

 
NA CLÁUSULA 17 DO EDITAL – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
Inclua-se: 

17.1.12 - A contratada deverá emitir e apresentar junto ao CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART específica das obras, com a devida identificação do Geólogo ou Engenheiro de Minas por parte da 
Contratada que irá responder pela execução dos serviços objeto da presente contratação. A ART deverá ser 
apresentada no ato da assinatura do contrato. 
17.1.13 - No ato da assinatura do contrato, a contratada deverá indicar e comprovar que possui no seu 
quadro de funcionários ou prestadores de serviços, um profissional Geólogo ou Engenheiro de Minas, sendo 
que tal profissional será o responsável técnico pelos serviços a serem prestados. 

 
NO ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA: CLÁUSULA 7 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
Inclua-se: 

7.6 - A contratada deverá emitir e apresentar junto ao CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
específica das obras, com a devida identificação do Geólogo ou Engenheiro de Minas por parte da 
Contratada que irá responder pela execução dos serviços objeto da presente contratação. A ART deverá ser 
apresentada no ato da assinatura do contrato. 
7.7 - No ato da assinatura do contrato, a contratada deverá indicar e comprovar que possui no seu quadro de 
funcionários ou prestadores de serviços, um profissional Geólogo ou Engenheiro de Minas, sendo que tal 
profissional será o responsável técnico pelos serviços a serem prestados. 

 
NO ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA: CLÁUSULA 8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Inclua-se: 

8.1.12 - A contratada deverá emitir e apresentar junto ao CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART específica das obras, com a devida identificação do Geólogo ou Engenheiro de Minas por parte da 
Contratada que irá responder pela execução dos serviços objeto da presente contratação. A ART deverá ser 
apresentada no ato da assinatura do contrato. 
8.1.13 - No ato da assinatura do contrato, a contratada deverá indicar e comprovar que possui no seu quadro 
de funcionários ou prestadores de serviços, um profissional Geólogo ou Engenheiro de Minas, sendo que tal 
profissional será o responsável técnico pelos serviços a serem prestados. 
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NO ANEXO IX – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO: CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E DAS CONDIÇÕES 
DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Inclua-se: 

3.12 - A contratada deverá emitir e apresentar junto ao CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
específica das obras, com a devida identificação do Geólogo ou Engenheiro de Minas por parte da 
Contratada que irá responder pela execução dos serviços objeto da presente contratação. A ART deverá ser 
apresentada no ato da assinatura do contrato. 
3.13 - No ato da assinatura do contrato, a contratada deverá indicar e comprovar que possui no seu quadro 
de funcionários ou prestadores de serviços, um profissional Geólogo ou Engenheiro de Minas, sendo que tal 
profissional será o responsável técnico pelos serviços a serem prestados. 

 
NO ANEXO IX – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO: CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
Inclua-se: 

5.1.12 - A contratada deverá emitir e apresentar junto ao CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART específica das obras, com a devida identificação do Geólogo ou Engenheiro de Minas por parte da 
Contratada que irá responder pela execução dos serviços objeto da presente contratação. A ART deverá ser 
apresentada no ato da assinatura do contrato. 
5.1.13 - No ato da assinatura do contrato, a contratada deverá indicar e comprovar que possui no seu quadro 
de funcionários ou prestadores de serviços, um profissional Geólogo ou Engenheiro de Minas, sendo que tal 
profissional será o responsável técnico pelos serviços a serem prestados. 

 
Diante do exposto, cancela-se a sessão pública de abertura da licitação, designada para o dia 15/09/2022, às 
09 horas, na sede do SAAE de Caeté/MG, para a devida republicação do Edital, nos termos do Art. 21, Inciso 
IV, §4º da Lei Federal 8.666/93.  
As demais cláusulas permanecem inalteradas e devidamente RATIFICADAS.  
 

 
Publique-se e cumpra-se. 

 
Caeté, 09 de Setembro de 2022. 

 
 
 

CÍNTIA Soares Félix 
Pregoeira 

 
Informações e esclarecimentos de dúvidas relativas a presente licitação poderão ser obtidas através do 
telefone (31) 3651-5100. 
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