
 
  

 DISEC/CESUP LICITAÇÕES SÃO PAULO (SP). 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA II. 

São Paulo, 15 de março de 2016. 
 

ESCLARECIMENTO Nº 09 
 
 
CONCORRÊNCIA 2015/10800 (7419) - Registro de preços  referente à execução de 
reformas e serviços de engenharia, incluindo instal ação e relocalização, em 
dependências do Banco do Brasil localizadas no Esta do do Paraná, dividido em 07 
lotes. 

 
Em face do adiamento da sessão pública da Concorrência à epígrafe para o dia 05/04/2016 às 10 
horas, conforme Errata nº 03 de 03/03/2016, seguem esclarecimentos às Empresas interessadas 
que encaminharam os envelopes contendo documentação e propostas formuladas com base nas 
condições anteriores às da data de publicação da referida Errata. 
 
Esclarecimento:  
 
Em relação aos envelopes  que estejam enquadrados na situação descrita no en unciado: 
 
1. Os envelopes estarão disponíveis para substituiç ão no endereço informado no 

subitem 5.1 da Errata nº 03 até a data marcada para  início da sessão de abertura 
dos envelopes de DOCUMENTOS, definida no subitem 5. 2 da referida Errata. Os 
envelopes serão devolvidos mediante solicitação for mal da Empresa e assinatura 
de recibo da retirada pelo portador por ela designa do, devidamente identificado. 

 
2. Os envelopes que não forem retirados/substituído s serão levados à sessão de 

abertura dos envelopes DOCUMENTOS - 05/04/2016 às 1 0 horas -, todavia a 
documentação deverá estar com prazo de validade em vigor na data marcada da 
referida sessão, conforme item 11.7 do Edital.  

 
2.1 Na circunstância acima, a Comissão de Licitação  não se responsabiliza por 

eventual inabilitação do concorrente cuja documenta ção venha a ser 
enquadrada nas hipóteses elencadas nos subitens 13. 16.1 a 13.16.5 do Edital, 
tampouco por eventual desclassificação da(s) propos ta(s) ou por prejuízo na 
ordem de classificação da(s) mesma(s). 

 
3. Caso a Empresa prefira que os envelopes sejam de sconsiderados, deverá fazê-lo 

também mediante solicitação formal, antes da data d a sessão de abertura dos 
envelopes DOCUMENTOS. Nessa circunstância, os envel opes de DOCUMENTOS e 
de PROPOSTA da Empresa estarão disponíveis para dev olução no prazo de 60 dias 
a contar da publicação no D.O.U. do julgamento da l icitação, após o que serão 
destruídos. 

 
 
 
 
 

Francisco Tesbita Lacerda Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 


