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ADENDO Nº 01 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/0001 - 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 uniformes para funcionários, 
uniformes escolares diversos, camisetas para eventos, sungas, maiôs, toucas, kimonos, mochilas, bonés 
e squeezes por empresa especializada. Cientificando aos interessados a alteração no dispositivo, 5.17, 
5.14 do instrumento convocatório, 6.2 do anexo V, e, Prorrogação da data da Reunião de Abertura, 
conforme abaixo: 

ONDE SE LÊ: 

5.17 - Prazo de entrega em até 08 (oito) dias ou conforme a necessidade do Sesc, após o recebimento 
do pedido enviado pela Coordenadoria de Suprimentos do Sesc/TO. 

LEIA-SE 

5.17 - Prazo de entrega em até 15 (quinze) dias ou conforme a necessidade do Sesc, após o recebimento 
do pedido enviado pela Coordenadoria de Suprimentos do Sesc/TO. 

ONDE SE LÊ: 

5.14 - O detentor do menor preço será convocado para a fase seguinte, que é apresentação de 
amostras, o mesmo deverá fornecer 01 (uma) amostra de cada item conforme objeto licitado para 
avaliação do SESC, em até 05 (cinco) dias após a solicitação, que será submetido a uma comissão 
designada de no mínimo 03 (três) funcionários de áreas distintas do Sesc. 

LEIA-SE 

5.14 - O detentor do menor preço será convocado para a fase seguinte, que é apresentação de 
amostras, o mesmo deverá fornecer 01 (uma) amostra de cada item conforme objeto licitado para 
avaliação do SESC, em até 08 (oito) dias após a solicitação, que será submetido a uma comissão 
designada de no mínimo 03 (três) funcionários de áreas distintas do Sesc. 

ONDE SE LÊ: 

6.2 - Prazo de entrega: até 02 (dois) dias ou conforme a necessidade do Sesc/TO, após o recebimento do 
pedido enviado pela Coordenadoria de Suprimentos do SIGNATÁRIO ADQUIRENTE. 

LEIA-SE 

6.2 - Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias ou conforme a necessidade do Sesc/TO, após o recebimento 
do pedido enviado pela Coordenadoria de Suprimentos do SIGNATÁRIO ADQUIRENTE. 

Em conformidade com o item 13.10 do instrumento convocatório, a saber: 

13.10 - A comissão de licitação a qualquer tempo, antes da 
data da apresentação das propostas, poderá proceder 
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alterações concernentes a esta licitação, postando no site 
www.sescto.com.br no link licitações, correspondente 
adendo, disponibilizando assim aos interessados, sendo 
facultado à CPL, se for o caso, adiar a data do recebimento 
da documentação. 

Desta forma, RESOLVE: 

a) A data para recebimento dos envelopes contendo as documentações e propostas comerciais, foi 
PRORROGADA para o dia 13/02/2020 às 09:00, na Sede Administrativa do SESC, sito à 301 Norte 
Conj. 01 LT 19 AV. Teotônio Segurado CEP - 77.001-226. 

b) Acatar os envelopes contendo propostas e documentos de habilitação encaminhados via 
correios, ficando validados os documentos referente a regularidade fiscal que por ocasião 
venham a vencer entre 04/02/2020 à 13/02/2020.  

Permanecem inalteradas e em vigor as demais condições estabelecidas no instrumento 
convocatório. 

Palmas, 03 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

ADILIO RODRIGUES RIBEIRO 
Pregoeiro da CPL 
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