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CENOP LOGÍSTICA CURITIBA (PR) 
LICITAÇÕES DE ENGENHARIA 

Curitiba (PR), 01 de Fevereiro de 2016. 
 

ERRATA  N.º 01 
 

CONCORRÊNCIA Nº 2015/10800 (7419) 
 

EDITAL 
 

CONCORRÊNCIA-REGISTRO DE PREÇOS 
 

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.  
 

 

1. Informamos alterações nos Anexos 04, 06, 07 e 14  do Edital da licitação em 
epígrafe: 

 

1.1. ANEXO 04 Caderno de Encargos – Parte IV – Especificações de Materiais e Serviços 

1.2. ANEXO 06 do Edital – Orçamento Estimado 

1.3. ANEXO 07 do Edital - Modelo de Orçamento Detalhado 

1.4. ANEXO 14 do Edital – Minuta de Procuração 

 

 

2. Em virtude das alterações realizadas, as novas d atas, local e horários previstos 
para abertura dos envelopes seguem abaixo conforme Capa e itens 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 
20.2 e 20.3 que foram alterados no Edital e passam a ter a seguinte redação: 

 

 

- Capa: 
 
- Retirada do Edital/Formalização de consultas: 

data limite:  02/03/2016 
hora: 16 horas 
e-mail: cenop.sp.licitaeng@bb.com.br 

 

 

4. RETIRADA DO EDITAL/FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 
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 J oão, n° 32 – 16° andar – Centro – CEP: 
01036-900 - São Paulo (SP).  

 
 Data/hora – até 02/03/2016 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 cenop.sp.licitaeng@bb.com.br  

 
 
 

5. PRAZO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E 
PROPOSTAS 

 
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 16 
horas do dia 03/03/2016,  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 (SP).  
DATA/HORA DA CONCORRÊNCIA: 07/03/2016, 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: 07/03/2016, 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. 
 
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 07/03/2016, às 10 horas.  
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20. CADASTRO DE RESERVA 
 
20.1 Publicado o resultado da Concorrência no Diário Oficial da União, na forma do Item 13.22 , será 

aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação, para os demais licitantes se 
manifestarem sobre o interesse de reduzirem seus preços ao valor da proposta do licitante mais 
bem classificado, para fins de composição do Cadastro de Reserva. 

 
20.2 A manifestação de que trata o item anterior, deverá ser encaminhada por e-mail  

(cenop.sp.licitaeng@bb.com.br).  
 
20.3 Os licitantes que aceitarem cotar o preço em valor igual ao do melhor classificado, na forma do 

Item 20.1, deverão remeter no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do 1° dia 
útil subsequente à data da manifestação, para o seguinte endereço: CESUP Licitações (SP), 
Avenida São João, n° 32 – 16° andar – Centro – CEP:  01036-900 - São Paulo (SP).  

 
a) a DECLARAÇÃO DE PREÇOS e de que aceita os valores unitários, incluindo valor de mão de 

obra e de material, da proposta do licitante mais bem classificado, e 
 

3. O Objeto do ANEXO 14 – MINUTA DE PROCURAÇÃO foi alterado e passa a 
ter a seguinte redação: 

 
 
OBJETO:    representar a outorgante perante o Banco do Brasil S.A., no curso da CONCORRÊNCIA – 

REGISTRO DE PREÇOS n.º 2015/1000 (7419), que se realizará no CESUP Licitações 
(SP), na Avenida São João, n° 32, 16° andar, Bairro  Centro, São Paulo (SP). 

 
 
4. Mantem-se inalterados os demais itens do Edital.  
 
 
 
5. Os itens 6.1.4.3 e 6.1.4.4 que foram alterados n o Anexo 04 – Caderno de 
Encargos – Parte IV – Especificações de Materiais e  Serviços passam a ter a 
seguinte redação: 
 
 

6.1.4. Termo de "compromisso de manutenção gratuita", pelo qual se obrigará o CONSTRUTOR a 
prestar, durante o prazo de 90 dias, a contar do Recebimento Provisório, a seguinte assistência: 
6.1.4.1. exames periódicos da instalação, por técnico habilitado, prevendo-se o mínimo de 1 visita 
mensal, cujas datas já deverão ser fixadas no "compromisso" citado; 
6.1.4.2. ajustes e regulagens porventura necessários; 
6.1.4.3. lubrificação e limpeza, quando o CONSTRUTOR for for necedor do equipamento;  
6.1.4.4. fornecimento e colocação de peças e acessórios para  manter o equipamento em 
perfeitas condições de operação, quando o CONSTRUTO R for fornecedor do equipamento  
6.1.4.5. pronto atendimento, por sua conta exclusiva, a todos os chamados e solicitações do 
PROPRIETÁRIO, para correção de eventuais defeitos ou embaraços ocorridos nas instalações; 
6.1.4.6. orientação e treinamento dos usuários da instalação quanto aos corretos procedimentos 
de operação dos sistemas fornecidos. 

 
 
 
6. Mantem-se inalterados os demais itens do Anexo 0 4 – Caderno de 
Encargos – Parte IV – Especificações de Materiais e  Serviços. 
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7. Os novos arquivos referentes ao Orçamento Estima do do Banco (Anexo 
06) e Modelo de Orçamento Detalhado (Anexo 07) deve rão ser solicitados através 
do e-mail cenop.sp.licitaeng@bb.com.br ou retirados  no CESUP Licitações (SP), 
Avenida São João, n° 32 – 16° andar – Centro – CEP:  01036-900 - São Paulo (SP).  
 
 
 
8. Devido reestruturação interna do Banco do Brasil , o local da condução do 
Processo passa a ser o CESUP Licitações SP, endereç o: Avenida São João, n° 32 
– 16° andar – Centro – CEP: 01036-900 - São Paulo ( SP). 
 
 
 
9. Dúvidas sobre o Edital e as Alterações encaminha r para e-mail 
cenop.sp.licitaeng@bb.com.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inacio Noboru Watanabe dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 


