CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 02
A Comissão de Licitação de Obras do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –
Departamento Regional no Acre, avisa aos interessados na Concorrência Pública nº
003/2015, de 22/12/2015, cujo objeto consiste na contratação de empresa de engenharia
especializada em serviços de obra civil objetivando a construção da unidade operativa do
Senac em Cruzeiro do Sul (AC), que foram realizadas alterações na planilha de serviços,
consistentes em: 1) melhor detalhamento dos itens 35.12, 35.13, 35.14 e 35.05; 2) inclusão
dos itens 25.06, 35.15 e 38.09; 3) redefinição dos itens 25.05 e 26.01; 4) revisão dos
quantitativos dos itens 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 27.05, 27.06, 27.07, 27.08, 27.09, 34.01,
34.02, 34.03 e 34.04; e 5) renumeração dos subitens 12.01 a 12.25. As modificações
introduzidas elevaram o valor máximo da obra de R$ 11.776.584,24 (onze milhões,
setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro
centavos) para R$ 11.892.215,72 (onze milhões, oitocentos e noventa e dois mil, duzentos e
quinze reais e setenta e dois centavos). Assim, o item 3.2 do Edital passa a ter a seguinte
redação: “3.2 O valor máximo da verba alocada pelo Senac para a totalidade dos serviços

expressos no objeto deste Edital é de R$ 11.892.215,72 (onze milhões, oitocentos e
noventa e dois mil, duzentos e quinze reais e setenta e dois centavos).” Ainda em razão das

modificações acima citadas, a sessão de recebimento dos envelopes contendo documentos
de habilitação e proposta comercial, seguido da abertura dos envelopes referentes à
habilitação, fica redesignada para 31/03/2016, às 09:00 h (nove horas) no mesmo local
originalmente informado (sede do SENAC-DR/AC).
Ficam expressamente ratificadas as disposições contidas no Edital da Concorrência em
epígrafe, observada a retificação de 03/03/2016, em tudo o quanto não foi aqui
expressamente alterado.
Rio Branco (AC), 21 de março de 2016.

William Silva de Souza
Presidente da Comissão de Licitação de Obras
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