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CONCORRÊNCIA Nº 2015/10850 (7419) 
 

ERRATA N.º 02  
 
OBJETO: Registro de preços referente à execução de reformas e serviços de 
engenharia, incluindo instalação e relocalização, e m dependências do Banco do 
Brasil no Estado do Rio Grande do Sul, dividido em 05 lotes. 

 
Reportamos que foram realizados os seguintes ajustes no Edital da licitação em epígrafe: 
 
1. Na Seção II do Edital: 

 
1.1  Modificado o Item 12.1.7 , que passa a ter a seguinte redação: 

 
12.1.7  Referente a desoneração, disciplinada na Lei nº 12.546/2011, alterada pela Lei n° 

13.161/2015, que possibilita opção pela redução de custos previdenciários das 
empresas indicadas nas referidas legislações, considerando o objeto da presente 
licitação ou à atividade principal do PROPONENTE, apresentar a declaração 
abaixo: 

 
1.2 Modificado o Item 12.1.7.1 , que passa a ter a seguinte redação: 

 
12.1.7.1  DECLARAMOS que o preço proposto foi formulado levando-se em conta os 

possíveis efeitos da DESONERAÇÃO DO INSS nos encargos sociais disciplinada 
na Lei nº 13.161/2015, Lei n° 12.546/2011, e no Dec reto 7.828/2012, que possibilita 
a redução de custos previdenciários das empresas indicadas na referida legislação. 

 
1.3 Modificado o Item 14.18 , que passa a ter a seguinte redação: 

 
14.18  Sendo aplicável ao objeto da presente licitação ou à atividade principal do 

PROPONENTE a opção pela desoneração do INSS nos encargos sociais, 
disciplinada na Lei n° 13.161/2015, Lei nº 12.546/2 011 e no Decreto 7.828/2012, o 
que possibilita a redução de custos previdenciários das empresas indicadas na 
referida legislação, a composição dos valores integrantes das propostas devem 
considerar os efeitos da referida opção pela desoneração. 

 
2. Esclarecemos que AS DEMAIS DISPOSIÇÕES, DATAS E PRAZOS CONSTANTES NO 

EDITAL E ANEXOS PERMANECEM INALTERADOS, com sessão de abertura dos 
documentos prevista para o dia 10.03.2016 às 10 horas na Av. São João, nº 32, 16º andar – 
Centro - CEP 01036-900 - São Paulo SP. 
  

3. Dúvidas sobre o Edital e as Alterações encaminhar e-mail para cesuplicit.eng2@bb.com.br, 
mencionando como assunto “Esclarecimento Concorrência nº 2015/10850 (7419) ”. 

 
São Paulo, 25 de fevereiro de 2.016. 
 
 
 

Francisco Tesbita Lacerda Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 


