SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MATO GROSSO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA SESC 18/0005– CC/ MENOR PREÇO POR LOTE
ADENDO Nº 1
O Serviço Social do Comércio – SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 0160/2017 e
0051/2018, torna público para o conhecimento das empresas interessadas para Contratação de empresas especializadas para
Elaboração e Compatibilização de Projetos de Instalações Elétricas – Executivo, Planilhas Orçamentárias e Memoriais Descritivos
com ART’s., para atender as Unidades: Sesc Porto e Sesc Poxoréu observadas as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório, seus anexos, comunica:
1) As visitas técnicas referente aos objetos da Concorrência Sesc 18/0005 são facultadas.
2) As visitas técnicas serão realizadas mediante data pré agendada e acompanhadas por empregado do Sesc/MT nas seguintes datas
e locais:
• 27 de março de 2018 ás 15:00 hs - Sesc Ler Poxoréu (Endereço: Rua Graciliano Ramos, s/n, Jardim tropical, Poxoréu/MT)
• 10 de abril de 2018 ás 15:00 hs – Sesc Ler Poxoréu (Endereço: Rua Graciliano Ramos, s/n, Jardim tropical, Poxoréu/MT)
• 09 de abril de 2018 ás 14:00 hs – Sesc Porto (Endereço: Rua São Joaquim, 399B, Centro Sul, Cuiabá/MT)
3) Caso a licitante interessada em participar da Concorrência não tenha interesse em realizar as visitas técnicas, a mesma poderá
apresentar Declaração que conhece as condições locais para a execução do objeto e se responsabiliza pela assunção de eventuais
prejuízos decorrentes da opção de não realizar a visita técnica ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento
declarado, quaisquer alterações contratuais de natureza técnica ou financeira.
4) Comunicamos que a SESSÃO PÚBLICA permanece agendada para o dia 17 de abril de 2018, as 09h00, na Sede Administrativa
do Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Mato Grosso – SESC-AR/MT – Rua São Joaquim, 399, bairro
Porto em Cuiabá – Mato Grosso/MT, e as demais condições do Edital - Concorrência SESC 18/0005 permanecem inalteradas.
Este documento passa a fazer parte integrante e complementar do Edital, independente de sua transcrição.
Cuiabá, 26 de março de 2018.
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