
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça - Comissão Permanente de Licitação 

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016

(PROCESSO SEI N°. 0004180-02.2016.8.01.0000)

O  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  ACRE ,  por  meio  de  sua  Presidente,
Desembargadora Cezarinete Angelim, considerando que a Administração pública, por princípio, pode
a qualquer  tempo rever  seus  atos,  com vistas a  corrigir  falhas  ou preveni-las,  torna público,  para
conhecimento de todos os interessados, revisão no orçamento e cronograma físico-financeiro para o
certame.

Onde se lê:

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1. A abertura desta licitação ocorrerá no dia 28 de julho de 2016, às 9:00 horas (horário local)

Leia-se:

1.1. A abertura desta licitação ocorrerá no dia 13 de setembro de 2016, às 9:00 horas (horário local)

Onde se lê:

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

17. PREÇO DE REFERÊNCIA
17.1. O TJAC em avaliação preliminar resultou um valor de R$ 89.234,44 (oitenta e nove mil duzentos
e trinta e quatro e quarenta e quatro centavos) para serviços de engenharia e materiais, necessários à
execução dos serviços de subestação elétrica do Restaurante do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Leia-se:

17. PREÇO DE REFERÊNCIA
17.1. O TJAC em avaliação preliminar resultou um valor de R$ 96.116,49 (noventa e seis mil cento e
dezesseis reais e quarenta e nove centavos)  para  serviços de engenharia e materiais, necessários à
execução dos serviços de subestação elétrica do Restaurante do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Obs.: As planilhas revisadas que constituem Anexos do edital estão disponíveis no sítio do TJAC, no
endereço www.tjac.jus.br, no link de licitações.
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Documento assinado eletronicamente por Desembargadora Maria CEZARINETE de S.
Augusto ANGELIM , Presidente, em 23/08/2016, às 23:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando
o código verificador 0091562 e o código CRC 92FC47CF.
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