
PROJETOS - AVISO EM CASO DE ERRO (ou Pasta Vazia) AO BAIXAR E
DESCOMPACTAR a pasta “2.1  Anexo II do Projeto Básico” (ou a pasta  da

Concorrência nº 02/2021)

Nota inicial: para realizar o download da pasta “Concorrência 02-2021”:

1-  Clicar no arquivo e  salvar a pasta “Concorrencia 02-2021”, que contém o Edital e seus anexos.
ATENÇÃO: o donwload poderá demorar alguns minutos, devido ao tamanho da pasta.
2-  Ao clicar no arquivo/link,  o computador  irá salvar automa camente o conteúdo em uma  pasta
compactada.
3-Após  salvar  esta pasta no local escolhido em seu computador,  proceder à  descompactação  do
conteúdo (isto é, extrair os arquivos empregando seu programa preferencial,  exemplos: WinZip;
7Zip, etc).

OBS: não é recomendável abrir os arquivos diretamente sem realizar a extração prévia, para evitar
erros, pois a pasta principal contém outras pastas, e cada uma, por sua vez,  pode conter diversos
arquivos.

Para acessar o conteúdo da pasta da Concorrência, principalmente da subpasta
“Anexo  II  do  Projeto  Básico”,  devido  à  quan dade  de  pastas,  subpastas  e  suas
nomenclaturas,  poderá  ocorrer  um  erro  alertando  que o  caminho  e  nomes  dos
arquivos  são  longos  ,  ou    ainda  a  pasta  poderá  abrir,  mas  aparentemente  sem  
conteúdo (vazia).

Neste  caso,  recomenda-se,  após  realizar  o  procedimento  de  download  da
pasta “Concorrencia 02-2021”:
1- Copiar ou recortar a Pasta “2.1. Anexo II do Projeto Básico  - Caderno de Encargos
e Especificações Técnicas”, ainda compactada (.ZIP), no diretório Documentos de seu
computador,  ou outro local. O mesmo deverá ser feito para outras pastas caso se
tenha erro similar. ATENÇÃO: evitar salvar dentro de outra pasta já existente, ou em
locais com nomes muito extensos/longos.
4-  Quando  no  novo  diretório,  proceder  à  descompactação (isto  é,  extrair  os
arquivos empregando seu programa preferencial, exemplos: WinZip; 7Zip, etc).
5- Com este procedimento, os arquivos da pasta estarão acessíveis. Caso não, solicita-
se  entrar  em  contato  com  a  CCCPM  através  do  e-mail
cccpm.licitacao@marinha.mil.br
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