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CONCORRÊNCIA BASE Nº 20/0001 – CC 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DA OBRA DE REFORMA DA CASA DO VISITANTE NO POSTO DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL (PPA) SANTA MARIA NA RPPN SESC PANTANAL. 
 

ADENDO I 
 

Objetivando viabilizar a realização de visita técnica no local da obra, por 
ser de difícil logística, resguardando a competitividade, iremos disponibilizar meio de 
transporte para realização da vistoria, conforme cronograma e especificações 
definidas abaixo. 

 
Forma de agendamento das visitas:  
A visita técnica deverá ser previamente agendada até as 12h00 do dia 06/10/20, 
através de e-mail licitacao@sescpantanal.com.br, que deverá conter: data escolhida 
conforme cronograma do Sesc, nome e documento de identificação do 
representante que irá realizar a vistoria. 
 
Datas disponibilizadas: 
As visitas técnicas poderão ser realizadas conforme cronograma abaixo: 
 
Dia 07/10/2020 às 10h00 
Ponto de encontro: Aeródromo do Sesc Pantanal, situado no Parque Sesc Baía das 
Pedras, distrito de Porto Cercado. 
Meio de transporte: Aeronave do Sesc Pantanal 
Duração aproximada do percurso:  
Cuiabá x Aeródromo: 142 km 
Tempo de voo: 15 minutos para ir e 15 minutos para voltar. 
Duração estimada da vistoria técnica: 30 minutos 
 
Dia 08/10/2020 às 09h00 
Ponto de encontro: Rodovia MT-455 (estrada que liga o Distrito de Mimoso ao 
Distrito de São Pedro de Joselândia/MT). 
Sugerimos o seguinte trajeto: a partir de Cuiabá/MT, deslocamento pela Rodovia 
MT-040 até o município de Santo Antonio de Leverger, em seguida pela MT-070 até 
o Distrito de Mimoso (município de Barão de Melgaço), prosseguindo pela MT-455 
até o Distrito de São de Pedro de Joselândia. 
Meio de transporte: Carro próprio da licitante. Orientamos que a licitante vá de 
camionete, preferencialmente traçada.  
Duração aproximada do percurso:  
Cuiabá x Mimoso: 128 km 
Mimoso x São Pedro de Joselândia: 55 km 
São Pedro de Joselândia x PPA Santa Maria: 25 km 
Total: 208 km 
Tempo estimado: 4 horas para ir e 4 horas para voltar. 
Duração estimada da vistoria técnica: 30 minutos 
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Observações importantes: 
 

 Em razão da complexidade da logística, somente 01 (um) representante de cada 
empresa licitante poderá realizar a visita técnica disponibilizada pelo Sesc no dia 
07/10. No dia 08/10 a quantidade fica a critério da licitante. 

 
 As visitas viabilizadas e guiadas pela equipe do Sesc serão realizadas somente 

nas datas e horários estabelecidos neste instrumento. 
 

 Visitas técnicas realizadas em datas e horários distintos do cronograma 
estabelecido, poderão ser realizadas por meios de transportes de 
responsabilidade da licitante sem qualquer acompanhamento da equipe do Sesc 
durante o trajeto. Todavia, solicitamos que todas as visitas sejam previamente 
agendadas junto ao Sesc a fim de contar com funcionário da Gerência de 
Infraestrutura no local da obra para sanar quaisquer dúvidas de ordem técnica. 

 
 São de responsabilidade da licitante as despesas diretas e indiretas decorrentes 

da realização da vistoria, bem como, transporte, combustível, refeições, 
hospedagem, etc. 

 
 Orientamos que o representante da licitante use máscara de proteção contra 

covid-19, roupas e sapatos confortáveis, protetor solar e repelente.  
 

 O Sesc Pantanal não se responsabiliza por quaisquer danos causados ao 
representante da licitante em decorrência da visita técnica, seja de ordem 
pessoal ou material. Para tanto, esse representante deverá assinar um Termo 
de Conhecimento de Riscos e Responsabilidade, anexo, antes de adentrar à 
Unidade RPPN Sesc Pantanal. 

 
Permanecem inalteradas as demais informações contidas no 

Instrumento Convocatório e seus anexos, desde que não conflitem com o 
estabelecido neste Adendo. 
 

Destacamos que a reunião para recebimento e abertura dos envelopes 
contendo os documentos de habilitação e proposta comercial será realizada no dia 
13 de outubro de 2020 às 09h00 na sala de reuniões da Base Administrativa da 
Estância Ecológica Sesc Pantanal, situada na Avenida Filinto Muller, n.º 218, 
Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT. 
 

Várzea Grande/MT, 05 de outubro de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Comissão de Licitação 
Estância Ecológica Sesc Pantanal 
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TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCOS E RESPONSABILIDADE 
 
Nome: ____________________________________________________________ 
Documento de identificação: _________________________________________ 
 
Nesta visita técnica realizada em ______/_____/_____, sob o acompanhamento de 
representante(s) do Sesc Pantanal, DECLARO, para os devidos fins, que: 
 
 Assumo o compromisso de seguir atentamente às orientações dos funcionários 
do Sesc e demais parceiros; 
 
 Estou ciente de que o Sesc não disponibiliza seguro para realização desta 
vistoria técnica, porém os equipamentos e meios de transporte utilizados estão em 
boas condições de uso e manutenção; 
 
 Estou ciente de que as medidas necessárias à segurança e conservação do 
meio ambiente foram previamente informadas pelo Sesc; 
 
 Não possuo nenhuma condição de saúde relevante que possa impedir a 
realização desta visita técnica, e me responsabilizo por eventuais problemas 
advindos de informações omitidas ou incompletas; 
 
 Estou ciente da existência de uma equipe de primeiros socorros no Sesc e que 
no caso de acidente, serão acionados planos de resposta à emergência previamente 
definidos; 
 
 Tenho conhecimento e aceito que, aos funcionários do Sesc, cabe o direito de 
adiar, alterar ou cancelar a visita técnica, por questões de segurança dos 
representantes da(s) licitante(s) e da equipe; 
 
 Estou ciente dos riscos inerentes às atividades em ambiente natural, como: 
afogamento, quedas, tropeções, escorregões, picada de animais peçonhentos, 
insolação, hipotermia, contato com plantas urticantes ou espinhosas, queda de 
pedras ou galho, incêndios, descargas elétricas (raios), condições climáticas 
adversas, mal súbito, entre outros; 
 
 Estou ciente que devo cumprir todas as orientações da equipe do Sesc e seus 
parceiros, caso contrário, assumo integralmente a responsabilidade por eventuais 
riscos advindos de meus atos que possam comprometer a minha segurança e de 
terceiros.  
 

Poconé/MT, _____ de _________________________ 2020. 

 

Assinatura: _______________________________________ 


