PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ESTADO DE SÃO PAULO
ERRATA AO EDITAL DO PREGÃO N.º 27/2017.
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJURU,
ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, comunica para melhor
esclarecimento das empresas interessadas em participar do presente certame, a
ERRATA ao edital e seus anexos:
A data correta de abertura do certame será no dia 24/04/2017 com entrega de
Envelopes: até as 13:30 horas – inicio da sessão: 14:00 horas.
Comunica também conforme segue abaixo a inclusão de itens no termo de referência:
1 - OBRIGAÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS PELA LICITANTE
VENCEDORA;
1.2 - Além das obrigações citadas no presente Edital, a licitante obrigar-se-á:
1.3 - Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 10 (dez) dias contados
da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções,
erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora
e dentro das especificações do fabricante.
1.4 - Evitar o emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não podendo
tal fato ser invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer título.
2 - GARANTIA E ASSISTÊNCA TÉCNICA;
2.1 - Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 48 (quarenta e oito) meses,
contados a partir da data do recebimento dos mesmos.
2.2 - A licitante vencedora deverá apresentar, como forma de comprovação da garantia
mencionada no subitem anterior, Certificado de Garantia do Fabricante, ou documento
similar que autorize sua comercialização termo de representatividade do produto
ofertado.
2.3 - A licitante vencedora devera apresentar na entrega dos produtos copia
do Certificado do INMETRO do fabricante dos pneus constando as especificações
sobre todos os itens em suas propostas .
2.4 - No caso de apresentarem defeitos e, consequentemente ser substituída, a garantia
será contada a partir da nova data de entrega.
2.5 - O ônus de correção de defeitos apresentados pelos materiais ou substituição dos
mesmos, será suportado exclusivamente pela contratada.
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJURU,
ESTADO DE SÃO PAULO tendo em vista que os esclarecimentos constantes da
presente ERRATA não alteram substancialmente o teor do edital, fica mantida a data da
realização do certame, prevista no mesmo, visto que a alteração em nada afeta o prazo
de formulação das propostas.
Cajuru/SP, 12 de abril de 2017.
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

