ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES
Av. Getúlio Vargas, 1.908 – Monte Castelo (Fabril)
CEP: 65.030-005 – Tel.: 31331400

EDITAL DO RDC PRESENCIAL N.º 001/2016-CSL/SECID
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0039677/2016/SECID
ERRATA Nº 01/2016

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de urbanização dos trechos A e
B, localizados às margens da Avenida Jackson Lago, em São Luís – MA.
A Comissão Setorial de Licitação designada para processar a licitação acima referenciada, comunica que
foram alterados os seguintes dispositivos editalícios, a saber:
1ª PARTE – ALTERAÇÕES DO EDITAL
1) ALTERAÇÃO NO EDITAL:
 Item 1.2:
- Onde se lê: “O valor estimado para a execução das obras e/ou serviços, é de R$ 3.736.709,51 (três milhões
setecentos e trinta e seis mil setecentos e nove reais e cinquenta e um centavos), referentes aos LOTES:”,
- Leia-se: “O valor estimado para a execução das obras e/ou serviços, é de R$ 3.773.952,29 (três milhões
setecentos e setenta e três mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), referentes
aos LOTES:”,
 Alínea “a” do item 1.2:
- Onde se lê: “LOTE I (TRECHO A): R$ 1.761.412,57 (um milhão setecentos e sessenta e um mil
quatrocentos e doze reais e cinquenta e sete centavos)”.
- Leia-se: “LOTE I (TRECHO A): R$ 1.775.583,88 (um milhão setecentos e
setenta e cinco mil quinhentos
e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos)”.
 Alínea “b” do item 1.2:
- Onde se lê: LOTE II (TRECHO B): R$ 1.975.296,94 (um milhão novecentos e setenta e cinco mil duzentos e
noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).
- Leia-se: LOTE II (TRECHO B): R$ 1.998.368,41 (um milhão novecentos e noventa e oito mil trezentos e
sessenta e oito reais e quarenta e um centavos).
2) ALTERAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL – ORÇAMENTO ESTIMADO:
 Total Geral da Planilha orçamentária (Anexo I e II)
 BDI: Alterado para 26,46%.
Obs.: Em função das alterações constantes nesta errata as planilhas correspondentes ao orçamento
estimado (planilha de preço, planilha de composição de BDI, cronograma físico financeiro), será
disponibilizado novo arquivo em mídia digital.
2ª PARTE – DATA DE ABERTURA E RATIFICAÇÃO
Em função das alterações constantes nesta ERRATA, a data de abertura da sessão pública, fica definida
para às 14h00min. do dia 30/03/2016, conforme publicado na imprensa oficial (DOE e DOU) e Jornal de
grande circulação Regional. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no
Edital.
São Luís/MA, 11 de março de 2016.
JOÃO MARTINS DE ARAÚJO FILHO
Presidente da CSL - SECID

