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CONCORRÊNCIA Nº 2015/10800 (7419) 

 
 

ERRATA N.º 03  
 
 
 
OBJETO: Registro de preços para futuras contrataçõe s referentes à execução de 
reformas e serviços de engenharia, incluindo instal ação e relocalização, em 
dependências do Banco do Brasil localizadas na regi ão do Paraná, dividido em 07 
lotes. 

 
 
Reportamos que foram realizados os seguintes ajustes no Edital da licitação em epígrafe: 
 
 
1. Alteração dos Anexos 06 e 07 do Edital, em razão de correção do item 10.62 da Planilha de 

orçamento do lote 01 da licitação à epígrafe. 
 

1.1 Os novos arquivos referentes ao Orçamento Estimado do Banco (Anexo 06) e Modelo 
de Orçamento Detalhado (Anexo 07) deverão ser obtidos por meio de download, no 
Portal do Banco do Brasil: http://www.bb.com.br/editaislicitacoes ou retirados no 
CESUP Licitações (SP), Avenida São João, n° 32 – 16 ° andar – Centro – CEP: 01036-
900 - São Paulo (SP). 

 
 

2. Em virtude das alterações realizadas, as novas datas, local e horários previstos para 
abertura dos envelopes seguem abaixo conforme Capa e itens 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 que foram 
alterados no Edital e passam a ter a seguinte redação: 

 
 

2.1 Capa: 
 
Retirada do Edital/Formalização de consultas: 
data limite:  31/03/2016 
hora: 16 horas 
e-mail: cesuplicit.eng2@bb.com.br  
 

2.2 Itens 4.1 e 4.2 do Edital: 
 
4.1 O edital poderá ser retirado em um dos endereços abaixo: 
 
a) Internet - por meio de download, no Portal do Banco do Brasil: 

http://www.bb.com.br/editaislicitacoes ; 
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b) Local Físico – CESUP Licitações (SP), Avenida São João, n° 32 – 16° andar – 

Centro – CEP: 01036-900 - São Paulo (SP). 
 
 Data/hora – até 31/03/2016 das 10 horas às 16 horas. 
 
 Obs.:  sempre que, por motivos técnicos ou operacionais, não for possível 

disponibilizar os anexos ou documentos referentes ao presente edital no 
endereço eletrônico constante do item 4.1 “a”, tais documentos deverão ser 
retirados no endereço constante do item 4.1 “b”. Nestes casos, será 
disponibilizado no endereço eletrônico apenas o edital e haverá mensagem 
informativa no site sobre a disponibilização dos anexos e documentos. 

 
4.2 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital poderão ser esclarecidas, 

desde que encaminhadas ao CESUP Licitações (SP) no endereço informado no 
item 4.1 “b” acima ou e-mail cesuplicit.eng2@bb.com.br , mencionando como 
assunto “Esclarecimento Concorrência nº 2015/10800 (7419)”.  

 
2.3 Itens 5.1 e 5.2 do Edital: 

 
Recebimento 
 
5.1  Os envelopes lacrados contendo, respectivamente, documentação de habilitação 

e proposta deverão ser identificados com os termos abaixo e entregues ao 
CESUP Licitações (SP), na Avenida São João, n° 32 –  16° andar – Centro em 
São Paulo (SP), CEP: 01036-900, até às 10 horas  do dia 05/04/2016, 
pessoalmente, ou por via postal, com AR (Aviso de Recebimento) ou, ainda, 
poderão ser entregues à Comissão de Licitação no dia/horário e local previstos 
para abertura dos envelopes DOCUMENTOS - Item 5.2 desta Seção. 
 

 IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE (INFORMAR CNPJ) 
 ENVELOPE Nº 1 DOCUMENTOS 
 CONCORRÊNCIA Nº 2015/10800 (7419) 
 BANCO DO BRASIL S.A. - CESUP Licitações (SP), Avenida São João, n° 32 – 

16°  andar – Centro – CEP: 01036-900 - São Paulo (S P). 
 DATA/HORA DA CONCORRÊNCIA: 05/04/2016, às 10 horas . 
 
 IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE (INFORMAR CNPJ) 
 ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA 
 CONCORRÊNCIA Nº 2015/10800 (7419) – LOTE ….. (ESPECIFICAR O 

LOTE/ROTEIRO) 
 BANCO DO BRASIL S.A. - CESUP Licitações (SP), Avenida São João, n° 32 – 

16° andar – Centro – CEP: 01036-900 - São Paulo (SP ). 
 DATA/HORA DA CONCORRÊNCIA: 05/04/2016, às 10 horas . 
 

5.1.1 Deverá ser apresentado um envelope “PROPOSTA” para cada lote que o 
concorrente escolher participar. 

 
5.1.2 A Comissão de Licitação não se responsabiliza por envelope que não for 

entregue pessoalmente. 
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Abertura 
 
5.2 Os envelopes DOCUMENTOS serão abertos no local, data e hora descritos a 

seguir: 
 
 LOCAL – CESUP Licitações (SP), Avenida São João, n° 32 – 16° andar – Centro 

– CEP: 01036-900 - São Paulo (SP). 
 DATA/HORA – dia 05/04/2016, às 10 horas.  

 
3. Esclarecemos que as demais disposições, constantes no Edital e nos Anexos permanecem 

inalteradas. 
 

4. Dúvidas sobre o Edital e as Alterações encaminhar e-mail para cesuplicit.eng2@bb.com.br, 
mencionando como assunto “Esclarecimento Concorrência nº 2015/10800 (7419) ”. 
 

 
 

São Paulo, 03 de março de 2.016. 
 
 
  

Francisco Tesbita Lacerda Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 


