CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015

AVISO DE RETIFICAÇÃO
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 diversas alterações no escopo dos
serviços inicialmente previstos (aumentado o sistema de tratamento de esgoto originalmente
previsto; acrescidas redes de águas pluviais e de esgoto; reduzido o volume de concreto,
ferragens e alvenaria relativos à reconstrução do muro de arrimo existente no terreno, vez
que o mesmo será mantido, com a consequente exclusão da verba de “as built”; reduzido o
peso originalmente previsto de chapas metálicas para confecção de dutos de ar
condicionado, que estava superdimensionado; e alterados os BDI’s de equipamentos e
obras civis). Foi também alterada a redação do Anexo 1 ao Edital. Em razão das
modificações introduzidas, que reduziram o valor máximo da obra de R$ 12.425.500,24
(doze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos reais e vinte e quatro centavos)
para R$ 11.776.584,24 (onze milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta
e quatro reais e vinte e quatro centavos), fica designada nova data para realização da
reunião de recebimento dos envelopes contendo documentos para habilitação e proposta
comercial, seguido da abertura dos envelopes referentes à habilitação, bem como reabertos
os prazos para retirada do Edital e para esclarecimentos de dúvidas, na forma abaixo:

1. SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO E PARA PROPOSTA COMERCIAL, SEGUIDO DA ABERTURA
DOS ENVELOPES REFERENTES À HABILITAÇÃO: Será realizada às 09:00 h (nove
horas) do dia 23/03/2016, na sede da Administração Regional do Senac/AC, situada
na Av. Getúlio Vargas, nº 2473, 1º andar, bairro Bosque, na cidade de Rio Branco
(AC).
2. ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS: Serão acolhidas até às 18:00h (dezoito horas) do
dia 16/03/2016, no endereço citado acima, através de correspondência dirigida à
Comissão de Licitação de Obras, em papel timbrado da empresa licitante, pelo fax
(68) 3302-0206, ou então, pelo correio eletrônico: cpl@ac.senac.br.
3. RETIRADA DO EDITAL: Será na sede da Administração Regional do Senac/AC no
endereço acima, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 12:00 h e das
14:00 às 18:00 h, até o dia 15/03/2016.
Ficam expressamente ratificadas as demais disposições contidas no Edital da Concorrência
em apígrafe.
Rio Branco (AC), 03 de março de 2016.
William Silva de Souza
Presidente da Comissão de Licitação de Obras
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