
ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Processo n. 028/2019 
Modalidade Pregão Presencial n. 09/2019 
Objeto: Aquisição de 1 (um) Veículo Usado (não inferior a ano/modelo 2005/2005), Tipo ônibus - movido a 
diesel, com capacidade mínima de 48 passageiros, conforme especificado no anexo I. 

A presente ERRATA é ora levado a efeito, para retificar parcialmente o Edital abaixo na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público, para conhecimento e 
esclarecimento dos interessados, que houve um equivoco/falha no edital, nas seguintes clausulas: 9.7, 9.8, 
9.9, 9.9, 9.10, 9.11 e 9.12, cabendo as seguintes correções: 

 

 

1. Em razão das retificações contidas na presente errata fica desde já alterada a data de abertura 
da licitação em epígrafe, conforme segue: 
Data de abertura: 09 de julho de 2019. 
Horário: 09:00 horas 
Local: Prefeitura Municipal de Santa Salete 

Onde se lê: 

9.7. A CONTRATADA deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter o atendimento em toda 
rede autorizada em todas as unidades da federação para a solução de eventuais discrepâncias 
observadas na utilização dos equipamentos e acessórios; 
9.8. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este Termo de Referência, 
aquela destinada a remover os defeitos de fabricação apresentados pelo veículo, compreendendo 
substituição de peças, ajustes, reparos e correções necessárias; 
9.11. Atender aos chamados de serviços de assistência técnica aos veículos, compreendendo reparos 
e substituições de peças, obrigando-se a colocar o veículo em perfeito estado de funcionamento, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contado a partir da solicitação efetuada; 
9.12. Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou genuínas, necessárias à manutenção do 
veículo; 

Leia-se:     

9.7. A CONTRATADA deverá fornecer Termo de Garantia referente ao motor e câmbio, de forma a 
manter o atendimento em rede autorizada para a solução de eventuais ocorrências pelo período de 
90(noventa) dias observadas na utilização dos equipamentos e acessórios; 
9.8. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este Termo de Referência, 
aquela destinada a remover os defeitos apresentados pelo veículo, compreendendo substituição de 
peças, ajustes, reparos e correções necessárias; 
9.9...(revogado) 
9.10...(revogado) 
9.11. Atender aos chamados de serviços de assistência técnica aos veículos, compreendendo reparos 
e substituições de peças, obrigando-se a colocar o veículo em perfeito estado de funcionamento, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contado a partir da solicitação efetuada; 
9.12. Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou genuínas, necessárias à manutenção do 
veículo; 
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 2.  Ficam mantidos os demais termos do edital.  

3.   Esta Errata integra o edital respectivo, para todos os efeitos legais, sendo publicado no Diário Oficial 
do Estado, em jornal de grande circulação da cidade, bem como no site www.santasalete.sp.gov.br. 

 Prefeitura Municipal de Santa Salete(SP),  em  26 de junho  de 2019. 

                                                                                   

______________________________________ 
Flayner Zevole Ferruci  

Pregoeiro 
 
 
 

______________________________________ 
 Jeder Fabiano Santiago Souza 

Prefeito Municipal 

http://www.santasalete.sp.gov.br/

