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ADENDO Nº 01 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/0009 - PG 

A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria SESC DR/Nº 895/19, torna público o 
ADENDO 01, no Edital retro citado que tem como objeto à aquisição de aparelhos de ginástica, para 
atender as demandas do Serviço Social do Comércio/ TO. Cientificando aos interessados a inclusão dos 
dispositivos conforme abaixo: 

12 - DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

12.1 O Instrumento Convocatório poderá ser impugnado, no todo ou em parte, até 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para o recebimento dos envelopes de Propostas Técnicas e Proposta Comercial. 

Não impugnado o Instrumento Convocatório, preclui toda matéria nele constante. 

12.2 A impugnação deverá ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação, em documento original, 

datado e assinado, OBRIGATORIAMENTE PROTOCOLADO na Sede Administrativa, Quadra 301 Norte, 

Avenida Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lotes 19, Plano Diretor Norte, Palmas – Tocantins. 

12.3 - Sendo acolhida, será definida e publicada nova data para realização do certame, exceto quando 
a alteração não afetar a formulação das Propostas. 

12.4 As impugnações apresentadas fora do prazo não serão conhecidas. 

13 -  DOS RECURSOS 

13.1 11.17 - Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao julgamento desta licitação caberá recurso 
fundamentado, dirigido ao Sr. Gerente Administrativo (GAD) da Administração Regional do Sesc/TO, 
por escrito e protocolado original, por meio da Comissão de Licitação, no, prazo de 2 (dois) dias úteis, a 
contar da data da divulgação da decisão acerca: 

131.1 Do julgamento; 

13.2 Os recursos serão interpostos por escrito perante a Comissão Permanente de Licitação, 

registrando-se a data de sua entrega mediante protocolo, observando-se para tanto o horário das 8h 

às 12h00min e das 14h00min às 18h, dos dias úteis de trabalho do Sesc/TO; 

13.3 Os recursos terão efeito suspensivo e os interpostos intempestivo não serão conhecidos, 

operando-se a respeito à preclusão; 

13.4 Não caberá recurso da decisão da autoridade competente que é a última instância de julgamento 

das Entidades; 

13.5 Interposto recurso, abrir-se-á vista aos LICITANTES, no Sesc/TO, pelo prazo comum de 02 (dois) 

dias úteis, para impugnação, contados a partir da comunicação da sua interposição; 
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13.6 Impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá realizar instrução 

complementar, submetendo à decisão final da Autoridade Competente, no prazo total de 10 (dez) dias 

úteis, cujo resultado será comunicado por correspondência, via o site www.sescto.com.br ou e-mail; 

13.7 Os Recursos e Contrarrazões de Recursos deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de 

Licitação, que deverá receber realizar as instruções complementares que entender necessárias e 

encaminhar para a decisão da Autoridade Competente; 

13.8 É facultado aos LICITANTES formularem impugnações ou protestos, por escrito, devidamente 

registrados nas atas dos trabalhos, relativos ao(s) outro(s) LICITANTE(S) ou ao transcurso da Licitação, 

entretanto, qualquer conduta caracterizada como prejudicial ao Processo Licitatório poderá ser 

considerada como incursa no preceito do artigo 335, do Código Penal. 

13.9 Na contagem dos prazos será excluído o dia de começo e incluído o dia final, prorrogando-os 

automaticamente, para o primeiro dia útil subsequente, quando recair em data em que não haja 

expediente no Sesc/TO. 

ANEXO I 

Acrescenta o quantitativo aos itens conforme quadro abaixo: 

LOTE 01  
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCAS HOMOLOGADAS UND 

01 
LEG PRESS 

ARTICULADO 
 

TECHNOGYM; WELLNESS; LIFE FITNESS; MOVEMENT; PRECOR; 
SICKERT; MATRIX; ATHLETIC; RIGHETTO; FITNESS ONE; KIKOS; 
CIBEX; BUICK; TOTAL HEALTH 

2 

02 
REMADA 

ARTICULADA 

TECHNOGYM; WELLNESS; LIFE FITNESS; MOVEMENT; PRECOR; 

SICKERT; MATRIX; ATHLETIC; RIGHETTO; FITNESS ONE; KIKOS; 

CIBEX; BUICK; TOTAL HEALTH 

1 

 

LOTE 02 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCAS HOMOLOGADAS UND 

01 AIR BIKE 
MOVEMENT; ULTRAWOD; D1FITNESS; KIKOS; POOD FITNESS; 
RAE STORE; RINO FORCE; ROPESTORE; STARMASTER 

6 

 

LOTE 03 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCAS HOMOLOGADAS UND 

01 ESQUI INDOOR CONCEPT; RAE STORE; RINO FORCE; STARMASTER 5 
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Permanecem inalteradas e em vigor as demais condições estabelecidas no instrumento 

convocatório. 

Palmas, 08 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

ADILIO RODRIGUES RIBEIRO 
Pregoeiro da CPL 

 


