ADENDO Nº 01
CONCORRÊNCIA Nº. 18/0005-CC
A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria SESC DR/Nº 758/15, torna público o
ADENDO, com base nos itens 10.9 e 10.10 do instrumento convocatório, abaixo transcritos:
10.9 - Quando não for possível realizar o ato do recebimento do envelope desta
licitação, a comissão de licitação marcará nova data e hora a ser divulgada
conforme previsto no subitem 6.1.
10.10 - A comissão de licitação a qualquer tempo, antes da data da
apresentação das propostas, poderá proceder 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.
Devido a atual instabilidade no transporte que está impactando todos os setores do Brasil, e em face da
garantia dos princípios esculpidos no Art. 2º da Resolução Sesc DN 1252/2012.
Desta forma, RESOLVE:
a) Prorrogar a data para recebimento e abertura dos envelopes contendo as documentações e
propostas comerciais, para o dia 06/06/2018 às 09:00, na Sede Administrativa do SESC, sito à 301
Norte Conj. 01 LT 19 AV. Teotônio Segurado CEP - 77.001-226.
b) Manter a Visita Técnica obrigatória, que deverá ser realizada até um dia antes da abertura das
propostas, acompanhada da colaboradora Sr.ª. Arielma Ribeiro, ou outro funcionário designado
para tanto, que deverá assinar e carimbar a referida declaração. Tal visita poderá ser agendada
através do telefone: (63) 3363-6218 (Unidade Operacional Sesc Ler Porto Nacional).
c) 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 30/05/2018 à 06/06/2018.

Palmas, 28 de maio de 2018.
JOANA MARIMAR GREGÓRIO DA SILVA
Presidente/Membro da CPL

ADÍLIO RODRIGUES RIBEIRO
Membro da CPL

PATRÍCIA DE PAULA ALMEIDA OLIVEIRA
Membro da CPL
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