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ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2015 

MODALIDADE PREGÃO Nº 064/2015 

Considerando os vários questionamentos das licitantes acerca de quando demonstrariam os requisitos para realizarem o 

transporte escolar relacionados na CLÁUSULA 4 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO do TERMO DE REFÊRENCIA do 

Edital do Pregão nº 085/2015.  

 

Considerando a necessidade de estabelecer data fixa para se realizar a vistoria e receber os documentos mencionados nas 

alíneas do Item 4.1 da CLÁUSULA 4 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO do TERMO DE REFÊRENCIA do Edital do 

Pregão nº 085/2015. 

 

Considerando a necessidade de realizar errata para fixar a data mencionada no parágrafo acima.  

 

Decide realizar errata para fins de inclusão do Item 12 no TERMO DE REFÊRENCIA do Edital do Pregão nº 085/2015. 

 

As demais condições estabelecidas no Edital permanecem inalteradas, principalmente a data e hora de realização da sessão 

pública.  

 

Conforme demonstrado, as retificações a serem feitas são mínimas, servirão apenas para incrementar o Edital.  

 

Portanto, inclui o Item 12 no TERMO DE REFÊRENCIA do Edital do Pregão nº 085/2015, com a seguinte disposição.  

 

12. DATA PARA VISTORIA, RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E ASSINATURA DE CONTRATOS:  

 

1. As Superintendências Municipais de Educação e Compras, por meio de seus servidores designados, realizarão vistoria e 

receberão os documentos mencionados nas alíneas “a” a “y” do Item 4.1 da CLÁUSULA 4 – ESPECIFICAÇÕES DO 

OBJETO deste TERMO DE REFÊRENCIA no dia 29/07/2015, às 09h00min no Parque de Exposições do Município de 

Carandaí. Todos os licitantes vencedores dos Itens, deverão comparecer impreterivelmente, com seus respectivos veículos 

e documentos, sob pena de inabilitação.  

 

2. Os licitantes que tiverem seus veículos aprovados no dia 29/07/2015, serão convocados para assinatura do instrumento 

contratual no dia 30/07/2015.  

 

 

 

 

 

Carandaí, 10 de julho de 2015. 

 

 

 

Gustavo Franco dos Santos 

Pregoeiro 


