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AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO Nº 03/2018 

 

O Conselho Regional de Administração do Estado do Amazonas – CRA-AM, representado 

neste ato por seu Presidente Adm. Inácio Guedes Borges, no uso de suas atribuições legais, torna público a 

todos os interessados a retificação do Edital Pregão Presencial nº 03/2018.  

Os Item 6.5, letra K fica revogado e o item 3.5 e 11.1 do anexo I do Termo de Referência do 

Pregão em epígrafe, passam a ter a seguinte redação:  

 

Onde se lê: 

“ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

... 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

... 

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste 

Termo de Referência e em sua proposta; 

11.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados; 

 

Leia-se 

“ANEXO I -  TERMO DE REFERÊNCIA 

... 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

... 

11.1. Executar os serviços, conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais neste Termo de 

Referência e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução;” 

 

Por conta disto, a sessão de abertura dos envelopes de proposta de preços e documentos de 

habilitação será realizada no dia 26/12/2018, às 10 horas. Os interessados poderão obter o Edital na sede do 

CRA-AM situada na Rua Apurinã, 71 - Centro, Manaus - AM, 69020-170. Fone: (92) 3303-7100, no horário 

de 08:00 às 17:00 e em seu portal eletrônico oficial, www.craamazonas.org.br/institucional/licitacoes-

concursos. 

 

Manaus/AM, 10 de dezembro de 2018. 

 

Adm. Inácio Guedes Borges 

Presidente do CRA-AM 

CRA-AM Nº 1-2400 
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