
2ª ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 

TIPO: MENOR PREÇO 

DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 20/06/2022, ÀS 18:00 HORAS 

 

OBJETO: contratação para a execução completa e perfeita, sob regime de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, dos serviços de restauro das fachadas históricas 

e elementos internos dos blocos A, B, C, D e E do antigo Hospital Umberto I (também 

conhecido como antigo Hospital Matarazzo) (“Hospital”), situado nas proximidades da 

AV. Paulista, edificação tombada pelo Condephaat e Compresp, priorizando os 

elementos contemplados pela Resolução SC 13, de 18/02/2014, que dispõe sobre o 

tombamento do Hospital (Anexo A) e pelo projeto de restauro aprovado (Anexo B): 

fachada (externas e pátios), cobertura (elementos metálicos), elementos internos 

descritos, entre outros, dos blocos A, B, C, D e E do conjunto edificado. Os trabalhos 

compreenderão, ainda, os serviços de planejamento e coordenação das obras, incluindo o 

fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, bem como tudo 

aquilo que for necessário à conclusão da restauração do Hospital. 

 

A ORGANIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL AMA – BRASIL (“AMA BRASIL”), associação 

de direito privado, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.056.498/0001-90, com sua sede na Av. 

Brigadeiro Faria Lima, 1597, sala 203, Jardim Paulistano, na Cidade e Estado de São Paulo, 

CEP 01452-917, por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) nº 17 

8904, torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA ao Edital da 

Concorrência nº 01/2022, publicado no dia 25/05/2022, para dispor que, nos termos do 

item 2.6.1 do Edital, a data de realização da sessão de abertura dos envelopes fica 

prorrogada para o dia 20 de junho de 2022, às 17:00 horas. Ficam mantidos e 

ratificados os demais itens e termos do Edital de Concorrência. Maiores informações e 

consultas pelo site http://amabrasil.org.br/. 

 

 

http://amabrasil.org.br/

