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CONVITE SESC/DR-PA Nº 18/0002-CV 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO 
EXECUTIVO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO ESTUDOS 
PRELIMINARES, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
PARA A REFORMA DO BLOCO PRINCIPAL E DEMAIS ÁREAS RELACIONADAS DA UNIDADE 
OPERACIONAL SESC DOCA 
 

ERRATA-I 
 
Belém, 10 de agosto de 2018 
 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes apresentamos a retificação dos termos do Edital e 
anexos conforme segue: 
 
1. Da alínea j) do subitem 6.4.2.2 do Edital e respectivo subitem do Termo de 
Referência: 
 
Onde se lê: 
‘j) Para a Compatibilização dos Projetos, Elaboração do Termo de Referência, Orçamento 
Analítico e Sintético, Planejamento da Construção e Cronograma Físico Financeiro: No 
mínimo 01 (um) Arquiteto e 01 (um) Engenheiro Civil, que tenha elaborado orçamentos de 
obras, com planilha de custo unitário de serviços, cronogramas físicofinanceiros e afins, 
através de software (SIENGE, VOLARE, SISPLO ou similares de mesma qualidade), específico 
da área de engenharia de custo/orçamentária para projetos de edificações públicas ou 
comerciais de características semelhantes com o objeto licitado cuja parcela de maior 
relevância e valor significativo seja a área orçada mínima de 2.559,46 m².’ 
 
Leia-se: 
‘j) Para a elaboração de Orçamento Analítico e Sintético e Cronograma Físico Financeiro: No 
mínimo 01 (um) Arquiteto ou 01 (um) Engenheiro Civil, que tenha elaborado orçamentos de 
obras, com planilha de custo unitário de serviços, cronogramas físico-financeiros ou afins, 
para projetos de edificações públicas ou comerciais de características semelhantes com o 
objeto licitado cuja parcela de maior relevância e valor significativo seja a área orçada 
mínima de 2.559,46 m².’ 
 
2. Acréscimo da alínea k) no subitem 6.4.2.2 e acréscimo no Termo de 
Referência: 
 
‘k) Para a elaboração de Projeto Arquitetônico e Compatibilização dos Projetos: No mínimo 
01 (um) Arquiteto ou 01 (um) Engenheiro Civil, que tenha elaborado Projeto Arquitetônico 
completos ou executivos para edificações públicas ou comerciais de características 
semelhantes com o objeto licitado cuja parcela de maior relevância e valor significativo seja 
a área orçada mínima de 2.559,46 m².’ 
 
A Comissão de Licitação entende que o acréscimo de exigência de qualificação técnica 
ocasionado pelo item k) do subitem 6.4.2.2 do Edital pode ocasionar que as licitantes 
necessitem de maior prazo para obter e anexar os atestados e CAT, dessa forma a 
Comissão decide pelo adiamento da sessão de abertura para o dia 16 de agosto 
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de 2018, ás 09:00 horas, no endereço Local: Rua Senador Manoel Barata, 1062 . –
SENAC-CRM-ALTOS – Sala de Reunião(Anexo-Casa do Comércio),Entrada pela Av. 
Assis de Vasconcelos. 
 
A Comissão de Licitação solicita que as empresas que já encaminharam via correios, o 
Envelope nº 01 referente aos documentos de Habilitação, que, caso necessário 
complementação de atestados de capacidade técnica para atendimento do item acrescido, 
que enviem novo envelope de Habilitação completo ou enviem um envelope complementar 
distinto, lacrado, identificado e externamente com os dizeres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
CONVITE Nº 18/0002-CV 

 
Envelope 01 Complementar – HABILITAÇÃO  
Razão Social e CNPJ da empresa: 
Telefone/fax: 
E-mail: 
(Horário e data de entrega do envelope 
conforme definido neste Edital) 


