
 

 

 
 

ADENDO Nº 01 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/0008-CC 

A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria SESC DR/Nº 862/18, torna 
público o ADENDO, nos itens 1.1 do Edital, 1.1 do Anexo III e 2.1 do Anexo V, na licitação 
retro que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de apoio operacional à administração do Sesc/TO, com gerenciamento nos 
abastecimentos dos grupos geradores de energia e da frota de veículos próprios ou 
locados, conforme abaixo: 

ONDE SE LÊ: 

1.1 – A presente licitação tem por objeto à contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de apoio operacional à administração do Sesc/TO, com 
gerenciamento nos abastecimentos dos grupos geradores de energia  e da frota de veículos 
próprios ou locados, mediante sistema informatizado via internet e tecnologia de 
pagamento por meio de CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP nas redes de 
postos/estabelecimentos credenciadas com os combustíveis recomendados pelos 
fabricantes de acordo com as características de cada veículo, dispondo a implantação e 
operação de sistema informatizado, via internet, com informações ON-LINE dos serviços 
utilizados. Maiores informações no anexo I. 

LEIA-SE: 

1.1 – A presente licitação tem por objeto à contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de apoio operacional à administração do Sesc/TO, com 
gerenciamento nos abastecimentos dos grupos geradores de energia  e da frota de veículos 
próprios ou locados, mediante sistema informatizado via internet e tecnologia de 
pagamento por meio de CARTÃO MAGNÉTICO COM USO DE SENHA nas redes de 
postos/estabelecimentos credenciadas com os combustíveis recomendados pelos 
fabricantes de acordo com as características de cada veículo, dispondo a implantação e 
operação de sistema informatizado, via internet, com informações ON-LINE dos serviços 
utilizados. Maiores informações no anexo I. 

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

Palmas, 16 de julho de 2018. 
 
 
 
 

ADILIO RODRIGUES RIBEIRO 
Presidente/Pregoeiro da CPL  


