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ATA DE ADIAMENTO DA ABERTURA DA LICITAçÂO

REAU'SIÍANTE

SESC PAIILÔ AFONSO

oBJEro DA LlclIAçÃOr SELEÇÃO DE EI\,IPRESAS PARA
CONTMTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE
GRUPOS ARTISTICOS PARA PROJETOS O]VERSOS DO SESC
NACIONAL COI\4 GESTÃO PARTILHADA COMO O DR/BAHIA,
NOS TERIVIOS CONSTANTES DO EDIÍAL E CONFORÍ',IE
ESPECIFICAÇÓES, OUANTIDADES E PRÁZOS DESCRITOS NO
ANEXO ], A ELE ACOSTADO, DO AUAL E PARTE INTEGMNTE,
COi,IO SE NELE ESTIVESSE LITERALII,iENTE TRANSCRIÍO

DESPACHOS E INFORMACOES
A3 quatoEe horâs do diâ nove de ouiubro do âno dê dois mil e dezoito, a Cmissao
Pêrmanênle de LiciiaÉo dêsignâda aÍavés da Ponaria n.30082018, de 05/06/2018, reuniu,se

no 2' aidar do Ed Íic o casá do Comércio Deraldo rvlotla, sito à Avenida Tâncredo Neves, 1 .l og

Piubá, SâlvádoÊBa pa.a abertura do processo relerente ao Convitê em eplgÍâÍê. Após ioterárcia

dê 30 minutos iniciamos a sessão constatandô quê apêsâr da totat obediência ao pÍincÍpio da
pubiicidade, consoante Art 20 dâ Rêso uçáo SESC N' 1 252201 2, nenhuma emprcsa âtendêu ao

chámado, sendo assim este Colêg âdo decidiu peto adiámenlo dâ âbêrluÉ do cedáme com o
intuilo de ampiar a compettividáde Fâcê ao exposto dosdâ tá ttca eskbetecido o dia í8 do

mês dê Outubrô do corrente ano, às lohoras como nova data ê hôráriô oârâ â abêrtura da
licitâcão, Ressaftamos que, em razáo do adiâmento, sêÉo âdolados iodos os critéros re âlivos à

nova publicidade do procêsso, nclusivê, novos @ntatos com ernpresas exislentes ro meredo,
que âtêndam ao objeio em lela, trâzendo ao ceriame o máior númêro possivetde pafticipántes ê
por consequência, maior posslblidade de êxito no processo licitatório Saiiêntando que a nova

dlvulgaçáo será pelos mêsmos meios estabelecidos anlerormente e Íicando mantidas as demais

condiçÕes do Ediial. Nada mâia havendo a trat r, â Comissão deu porencerâda á sêssão à§

Comissão Perm.nênrê dê Licitáção,
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