Câmara Municipal de Ourinhos
Edifício Vereador Waldemar Leonídio Ambrozim
CNPJ 54.710.595/0001-06

Ourinhos, 2 de julho de 2019.
ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 5/2019
PREGÃO PRESENCIAL 5/2019
PROCESSO 221/2019
A Câmara Municipal de Ourinhos, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados
pela Portaria nº 13/2019, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada
correção no Edital de Licitação do Pregão nº 5/2019, como assim segue:
Anexo IX – INCLUI-SE A SEGUINTE REDAÇÃO:
1.3 JUSTIFICATIVA
a) Item 1 - VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO SEDAN ZERO KM – Faz-se necessária a
aquisição, devido a substituição do veículo oficial atualmente em uso Ford/Fusion apresentar
frequentes problemas mecânicos e elétricos devido à quantidade excessiva de quilometragem
rodada, gerando excessivos gastos com reparos, mas que são insuficientes para mantê-lo em
circulação com a devida segurança.
b) Item 2 - VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MINIVAN ZERO KM – Faz-se necessária a
aquisição de um veículo que possibilite o transporte de equipamentos para captação de imagens
externas para produção de material a ser exibido na programação da TV Câmara, pois os
equipamentos utilizados são volumosos e não há espaço suficiente nos veículos existentes para o
transporte adequado.
c) Item 3 - VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA ZERO KM – Faz-se
necessária a aquisição de veículo mais ágil e econômico, considerando que houve um aumento nas
atividades diárias da Administração, principalmente do Setor de Compras e Patrimônio, que utiliza
os veículos oficiais com certa frequência no dia a dia e que sempre depende da disponibilidade dos
automóveis, vez que esses veículos são utilizados não só pela administração como também pelos
nobres Edis em suas tarefas legislativas.
Tendo em vista que as alterações acima NÃO AFETARÃO A FORMULAÇÃO DAS
PROPOSTAS por parte dos licitantes, em consonância com o Art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93, fica
mantida a data para recebimento das Propostas às 9 horas do dia 23 de julho de 2019,
permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório.
Fernando Gonçalves Marconi dos Santos
Pregoeiro
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Rua do Expedicionário, 1.550 – Tel.: 14 3302-4364 – Fax: 14 3302-4363 – CEP 19901-630 – Ourinhos – SP
Ouvidoria da Câmara Municipal 0800 770 4364 – www.camaraourinhos.sp.gov.br – secretaria@camaraourinhos.sp.gov.br

