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ADENDO Nº 02  
  

CONCORRÊNCIA Nº. 19/0014 - CC 

A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria SESC DR/Nº 758/15, torna pública ADENDO 
Nº 02  nos itens abaixo relacionados e acréscimo de planilhas, na licitação modalidade Concorrência, tipo 
Menor Preço Global, que tem como objeto a execução de obra de construção civil da unidade Centro de 
Atividades de Gurupi, com área construída de 6.829,46 m² localizado no Loteamento Park Filó Moreira, 
A.P.M-01-A, Rua 03, Número 415, Gurupi/TO, de acordo com os critérios de aceitabilidade contidos no 
instrumento convocatório, regida pela resolução SESC n. º 1252/12: 
 
Onde se lê: 

2.2.16

Sinapi 92490

Montagem e desmontagem de forma de laje nervurada com 

cubeta e assoalho com área média maior que 20 m², pé-

direito simples, em chapa de madeira compensada

resinada, 8 utilizações m
2

5.817,00 35,14 204.409,38  

2.2.45

Sinapi 83516

Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a

qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e

prumos 4x. m
3

20.064,00 17,64 353.928,96  

3.2.13

Sinapi 92490

Montagem e desmontagem de forma de laje nervurada com 

cubeta e assoalho com área média maior que 20 m², pé-

direito simples, em chapa de madeira compensada

resinada, 8 utilizações m
2

138,00 35,14 4.849,32  

3.2.29

Sinapi 83516

Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a

qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e

prumos 4x. m
3

390,00 17,64 6.879,60  

Leia-se: 

2.2.16

Composição 

0127

Montagem e desmontagem de forma de laje nervurada com 

cubeta especificada em projeto e assoalho com área

média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de

madeira compensada resinada, 8 utilizações, inclusive

escoramento m
2

5.817,00 73,50 427.549,50  

2.2.46

Sinapi 83516

Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a

qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e

prumos 4x - Lajes maciças m
3

2.613,00 17,64 46.093,32  

3.2.13

Composição 

0127

Montagem e desmontagem de forma de laje nervurada com 

cubeta especificada em projeto e assoalho com área

média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de

madeira compensada resinada, 8 utilizações, inclusive

escoramento m2 138,00 73,50 10.143,00  

3.2.30

Sinapi 83516

Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a

qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e

prumos 4x. m
3

118,00 17,64 2.081,52  
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Acrescentado: 

2.2.45
Composição 

0126

Armadura sobre laje nervurada em tela soldada Q-138 (fio

4.2mm - malha 10x10cm - peso 2,20 kg/m2). Fornecimento

e colocação kg 12.798,00 9,84 125.932,32  

3.2.29
Composição 

0126

Armadura sobre laje nervurada em tela soldada Q-138 (fio

4.2mm - malha 10x10cm - peso 2,20 kg/m2). Fornecimento

e colocação kg 304,00 9,84 2.991,36  

DO VALOR ESTIMADO DA OBRA 

Valor de referência passa para R$ 28.468.592,86 (vinte e oito milhões, quatrocentos sessenta e oito mil 

quinhentos  noventa e dois reais e oitenta e seis centavos). 

DO EDITAL 

Exclui-se: 

b.2.1.2) Não será aceito para efeito da comprovação da Capacidade Técnica da empresa Atestado/Acervo 

de Barracão/Galpões Comerciais ou Industriais, Obras de Arte Especiais (pontes e viadutos), Conjuntos 

Habitacionais ou Edificações Residenciais. 

VISITA TÉCNICA 

Deverá ser agendado com o Sr. Edson Mauro, supervisor geral do Sesc em Gurupi, através do e-mail: 

edsonmauro@sescto.com.br. Contato: (63) 98411-9143. 

NOVOS ANEXOS: 

1 – Planilha orçamentária atualizada; 

2 – Composição unitário dos itens;  

3 – Laudo de sondagem do terreno. 

Todas as demais condições do instrumento convocatório permanecem inalteradas. 
  
 Palmas - TO, 22 de janeiro de 2020. 
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