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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/LCBH/SBBH2016 

ERRATA Nº 001/2016 

 

 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA 

E EXTRA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CIVIL DO AEROPORTO DE BELO 

HORIZONTE/PAMPULHA – CARLOS DRUMOND DE ANDRADE – SBBH – 

POR ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS) COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS TÉCNICOS SOB DEMANDA. 

 

 

 

ALTERA CAPA, ITEM 5.3, SUBITENS 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, NOTA 1 

 

 

 

ONDE SE LÊ 

 

- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 15/03/2016 às 09:00 horas. 

 

- ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/03/2016 às 09:00 horas. 

 

- INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 15/03/2016 às 14:00 horas. 

 

LEIA-SE 

 

- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 18/04/2016 às 09:00 horas. 

 

- ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/04/2016 às 09:00 horas. 

 

- INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 18/04/2016 às 14:00 horas. 

 

 

 

ONDE SE LÊ 

 

3.5.  O valor global máximo que a INFRAERO admite para esta licitação é de R$ 3.182.524,83 

(três milhões cento e oitenta e dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e três 

centavos ), sendo: 

 

3.5.1. 92.101,62 (noventa e dois mil cento e um reais e sessenta e dois centavos) para prestação 

dos serviços contínuos pelo período de 30 (trinta) meses; 

 

3.5.2.  419.476,13 (quatrocentos e dezenove mil quatrocentos e setenta e seis reais e treze 

centavos) para o Adicional II, referente ao fornecimento de materiais técnicos, sob demanda, 
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subcontratação de serviços específicos e disponibilização sob demanda de equipamentos e 

ferramentas especiais de apoio. 

 

3.5.3.  O valor estimado indicado no subitem 3.5.1 corresponde a 86,82% (oitenta e seis virgula 

oitenta e dois por cento) e o previsto no subitem 3.5.2 corresponde a 13,18% (treze vírgula 

dezoito por cento), do valor global da contratação previsto no subitem 3.5 deste Edital. 

 

LEIA-SE 

 

3.5.  O valor global máximo que a INFRAERO admite para esta licitação é de R$ 3.055.055,42 

(Três milhões cinquenta e cinco mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), 

sendo: 

 

3.5.1. 2.599.047,66 (dois milhões quinhentos e novena e nove mil e quarenta e sete reais e sessenta 

e seis centavos) para prestação dos serviços contínuos pelo período de 30 (trinta) meses; 

 

3.5.2. 456.007,76 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e sete reais e setenta e seis centavos) para o 

Adicional II, referente ao fornecimento de materiais técnicos, sob demanda, subcontratação 

de serviços específicos e disponibilização sob demanda de equipamentos e ferramentas 

especiais de apoio. 

 

3.5.3.  O valor estimado indicado no subitem 3.5.1 corresponde a 85,08% (oitenta e cinco vírgula 

oito por cento) e o previsto no subitem 3.5.2 corresponde a 14,92% (quatorze vírgula 

noventa e dois por cento), do valor global da contratação previsto no subitem 3.5 deste 

Edital. 

 

 

ONDE SE LÊ 

 

Nota 1: Conforme disposto no subitem 3.5.3 e sua Nota, a licitante deverá observar 

que os preços finais a serem apresentados após a fase de lance/negociação da licitação, 

deverão respeitar a seguinte proporcionalidade: 

 

1. Serviços Contínuos: 86,82% (oitenta e seis virgula oitenta e dois por cento); 

Adicional II: 13,18% (treze vírgula dezoito por cento). 

 

LEIA-SE 

 

Nota 1: Conforme disposto no subitem 3.5.3 e sua Nota, a licitante deverá observar 

que os preços finais a serem apresentados após a fase de lance/negociação da licitação, 

deverão respeitar a seguinte proporcionalidade: 

 

1. Serviços Contínuos: 85,08% (oitenta e cinco vírgula oito por cento); 

Adicional II: 14,92% (quatorze vírgula noventa e dois por cento). 
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 A Infraero informa que a data de abertura da licitação foi alterada para o dia 

18/04/2016 e  houve alterações no Termo de Referência e Planilha de Preços, os arquivos 

retificados encontram-se disponíveis no site da Infraero e Banco do Brasil. 

 

 

                                                                                        Belo Horizonte/MG, 05 de abril de 2016. 

 
 

JOCIANE MARTINS SANTOS 

Pregoeira 

(AA 054/LCBH(LCBH-1)/2016) 


