
                                                   
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

 Manaus, 14 de junho de 2017.  
 

ADENDO N. 01   

AVISO E EDITAL DE LICITAÇÃO LPN N. 01/2017 

 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID  
Data: 14/06/2017  
Programa: PADEAM  
Acordo de Empréstimo N. 2.992/OC-BR  

 
AVISO DE LICITAÇÃO LPN N. 01/2017 

EDITAL LPN N. 01/2017 
 

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas - SEDUC, por meio 

da Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação 
do Amazonas – UGPADEAM, instituída pela Lei 3.941/2013, torna público para 
conhecimento dos interessados o ADENDO N. 01 ao Aviso de Licitação e ao Edital de 
Licitação Pública Nacional n. 01/2017, destinado à seleção de Empresa para execução de 
obras e construção do Centro de Educação de Tempo Integral – CETI – no Município de 

Tefé/AM, pelo qual vem a INFORMAR que, fundamentada nos princípios da Autotutela e da 
Razoabilidade, bem como na Cláusula 10.3 do Edital de Licitação Pública Nacional n. 
01/2017, fica prorrogado o prazo para apresentação das propostas até o dia 03/07/2017, 
dia no qual serão abertas as propostas às 09:00 horas, permanecendo o dia 19/06/2017 
como último dia para a aquisição do Edital. Portanto, para participar desta LPN n. 

001/2017, os concorrentes devem encaminhar as propostas para o endereço Rua 
Waldomiro Lustoza, n. 250, Japiim II, sob o CEP 69.076-830, Manaus-AM, térreo, ( 
CEPAN ) até às 09:00 do dia 03/07/2017, devendo as propostas serem abertas 
imediatamente após às 09:00 horas, conforme Anexo I.  

INFORMA ainda que: 

1ª) Nas Instruções aos Concorrentes – IAC, cláusula décima sexta, item “d”, onde se lê: “ser 
pagável à vista imediatamente após a solicitação escrita do Contratante se forem 
evidenciadas as condições listadas na Subcláusula 15.5 das IAC;” leia-se: “ser pagável à 
vista imediatamente após a solicitação escrita do Contratante se forem evidenciadas as 
condições listadas na Subcláusula 16.5 das IAC;”. 

 
2ª) Nas Instruções aos Concorrentes – IAC, subcláusula 16.5, item “a”, onde se lê: “um 
Concorrente retirar sua proposta durante o período de validade da proposta especificado pelo 
Concorrente no Formulário de Apresentação da Proposta, salvo o estipulado na Subcláusula 
16.2 das IAC;” leia-se: “um Concorrente retirar sua proposta durante o período de validade 

da proposta especificado pelo Concorrente no Formulário de Apresentação da Proposta, salvo 
o estipulado na Subcláusula 15.2 das IAC;”. 
 
Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas e disposições do Aviso de Licitação e do 
Edital de Licitação Pública Nacional n. 01/2017 que não foram modificadas por este Adendo. 

 
Publique-se.  

RUTH LILIAN RODRIGUES DA SILVA 
Coordenadora Executiva – UGPADEAM 

D.O.26.05.2017 


