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CONCORRÊNCIA Nº. 15/0016-CC 
 
OBJETO: Projeto da Cabine de entrada e medição, abrigo de grupo 
motor gerador, subestação e distribuição de força da unidade 
operacional Sesc Ananindeua/PA 

ADENDO Nº II – 23/09/2015 
ERRATA 

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
  
 O Sesc Pará comunica as seguintes alterações e inclusões: 
 
RETIFICAÇÃO AO EDITAL: 
 

 SUBITEM 3.4: 
 
 Onde se Lê no " Subitem 3.4 alínea "c" " Comprovação de Patrimônio Líquido igual 
ou superior a R$500.000,00" 
 
Leia-se: Subitem 3.4 alínea "c" " Comprovação de Patrimônio Líquido igual 
ou superior a R$118.000,00 " 
 

 SUBITEM 4.4  
 
Onde se Lê: " 4.4. Deverá considerar que o pagamento total será creditado em conta 
bancária indicada pela contratada, em até 20 (vinte) dias úteis após a apresentação 
da fatura e aceite definitivo dos produtos pelo contratante. " 
 
Leia-se:" 4.4. Deverá considerar que o pagamento total será creditado em 
conta bancária indicada pela contratada, em até 10 (dez) dias úteis após a 
apresentação da fatura e aceite. 
 

 SUBITEM 5.5: 
 
Onde se Lê " 5.5. CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR PARA O “DE ACORDO” 
NO PEDIDO AO FORNECEDOR, NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA 
DATA DA CONVOCAÇÃO." 
 
Leia-se: " 5.5. CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR PARA O ASSINATURA 
DO CONTRATO, NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA DATA DA 
CONVOCAÇÃO." 
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 SUBITEM 7.1: 
Onde se Lê " 7.1. A recusa em dar o “de acordo” no Pedido ao Fornecedor, no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, a partir da convocação (subitem 5.5), dará ao Sesc o direito de suspender a licitante em 
até dois anos, do direito de licitar e contratar com o Sesc, e homologar e adjudicar esta Licitação 
às licitantes remanescentes, na ordem de classificação." 
 
Leia-se: " 7.1. A recusa em assinar o Contrato, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da 
convocação (subitem 5.5), dará ao Sesc o direito de suspender a licitante em até dois anos, do 
direito de licitar e contratar com o Sesc, e homologar e adjudicar esta Licitação às licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. 
 

 SUBITEM 2.3 
 
Inclui-se alínea "d": 
 
" 2.3. Estarão impedidas de participar desta licitação empresas que: 
a).... 
b).... 
c).... 
d) Tenham participação na autoria do projeto. " 
 
 

 ITEM 4 
 
Incluem-se os subitens abaixo: 
 
4.12. Conter cronograma físico-financeiro, assinado por  profissional legalmente 
habilitado, informando o número do  seu registro junto ao CREA/CAU, com a 
representação gráfica das etapas da obra, serviços, percentuais e respectivos 
valores. 
 
4.13. No Cronograma, deverá haver compatibilidade entre os eventos programados e 
os respectivos desembolsos financeiros (considerar o mínimo de 40% do valor 
contratado à ser pago na última parcela). Caso sejam detectados desembolsos não 
compatíveis, o cronograma deverá ser ajustado pela licitante, sob pena de 
desclassificação, na hipótese de não alinhamento. 
 
4.14. De acordo com a Lei n°5194/66 do Confea/Crea, no artigo  14, onde se 
estabelece que as planilhas orçamentárias, cronogramas e vistorias são serviços 
técnicos de engenharia,  o Sesc solicita que cada um dos documentos citados seja  
firmado por profissional legalmente habilitado, informando  número de registro junto 
ao CREA/CAU, caracterizando sua autoria 
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 SUBITEM 8.19 
 
Inclui-se o ANEXO VI, como parte integrante do Edital: 
 
" 8.19. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:  
.......... 
ANEXO VI - Minuta do Contrato" 
 
 

A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 

quaisquer dúvidas que venham a surgir. 

 

 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 


