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ERRATA 02 

A Comissão Permanente de Licitação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – 

INEA comunica aos interessados que o Edital de Concorrência Nacional CN Nº. 07/2019 para 

“ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO 

DA INFRAESTRUTURA EXTERNA DO CONDOMÍNIO FAZENDA ERMITAGE NO 

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS – RJ” sofreu alterações: 

 

1. A presente licitação será realizada no dia ___ de _________ de 2019, às _______horas, 

no ______ andar, sala ______, na Av. Venezuela, nº110, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ. 

 

2. Em decorrência de incidente tecnológico identificado no Edital quando da conversão do 

arquivo editável para o não editável a fim de sua disponibilização no site deste INEA observou-

se a supressão da última linha do item 10.2.3.2 e do início do item 10.2.4, que passa a ter a 

seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

“10.2.3.2 - O BDI máximo admitido nesta licitação será de 27% (vinte e 

sete por cento)para a planilha orçamentária de obras e 19% (dezenove 

por cento) para o serviço de elaboração de Projeto Executivo, ambas 

elaborada com base no regime de contribuição previdenciária 

conformado pela Lei Federal nº 12.546/2011, com redação dada pela Lei 

Federal nº 13.161/2015, devendo cada licitante preencher a sua planilha 

Composição Analítica do 

, mão de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros 

insumos que tenham sido considerados por ocasião da fixação do preço 

unitário.” 

 

Leia-se:  

10.2.3.2 - O BDI máximo admitido nesta licitação será de 27% (vinte e 

sete por cento) para a planilha orçamentária de obras e 19% (dezenove 

por cento) para o serviço de elaboração de Projeto Executivo, ambas 

elaborada com base no regime de contribuição previdenciária 

conformado pela Lei Federal nº 12.546/2011,, com redação dada pela Lei 

Federal nº 13.161/2015, devendo cada licitante preencher a sua planilha 

http://www.inea.rj.gov.br/
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/226418637/lei-13161-15
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Composição Analítica do BDI de acordo com o regime contributivo 

eleito.  

 

10.2.4 Na forma do disposto no § único, do art. 1º, do Decreto n.º 42.445, 

de 04.05.10, na planilha orçamentária todos os itens deverão ser objeto 

de composição detalhada, especificando os preços unitários e 

quantidades de materiais, mão de obra, equipamentos, despesas indiretas 

e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasião 

da fixação do preço unitário.” 

 

 

3. O INEA disponibilizará aos licitantes a nova minuta de edital. 

 

Rio de Janeiro,        de                        de 2019. 

 

Paulo Cesar Longo Diniz Junior 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Id: Funcional: 50846558 
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