ADENDO MODIFICADOR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2018/PMC/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1296/2018/SEMOSP
Objeto: Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira, solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos.
A Prefeitura Municipal de Cabixi - RO, através da Pregoeira Oficial, nomeada pelo
decreto nº 016/2018, torna público aos interessados a modificação, por parte da SEMOSP, que segue:
Referente ao Termo de Referência em epígrafe, a Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos - SEMOSP/RO, vem neste ato esclarecer aos interessados que:
10 - GARANTIA TÉCNICA E OUTROS:
ONDE SE LÊ:
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Mínima de 01 (um) ano sem limite de horas
trabalhadas, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia,
sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da
assistência técnica, sendo no mínimo 01 (uma) empresa localizada na cidade de Vilhena/RO. As
despesas com deslocamento e hospedagem para assistência técnica correrão por conta da contratada.
LÊ-SE:
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Todos os equipamentos devem contar com garantia
mínima de 12 meses, sem limites de horas trabalhadas, bem como assistência técnica e reposição de
peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, conforme plano de trabalho anexo, devendo a
empresa vencedora custear deslocamento, estada, alimentação etc. de seus profissionais que virem
prestar assistência técnica.
Devendo ainda, a empresa vencedora, assim que receber a solicitação de assistência por parte da
Administração, dar uma resposta e auxílios materiais necessárias e imediato para esta Administração
no prazo máximo de 24 horas, informando quais medidas serão tomadas dentro de um prazo razoável
que não implique prejuízo para a Administração.
I – Prevalecem inalteradas as cláusulas do edital.
II - Considerando que a presente correção NÃO afeta a formulação da proposta, permanece
marcada a data da sessão pública para o dia 20 de dezembro de 2018, às 10:05 (Dez horas e
cinco minutos) horário de Brasília – DF.
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto à Pregoeira e à Equipe de Apoio através do
telefone (69) 3345-2353 ou pelo e-mail cpl_cabixi@hotmail.com.
Cabixi - RO, 13 de dezembro de 2018.
Laureci Terezinha dos Santos
Pregoeira –Oficial
Dec. 016/2018
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