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MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
           SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Lages, 21 de outubro de 2019. 

 
RERRATIFICAÇÃO  

 
 
REF:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019 – PML 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PINTURA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA 

PARA USO DA DIRETRAN. 
 
 
O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de 

Administração e Fazenda, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos 
termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna 
notório aos interessados, as informações a serem acrescentadas, que se fazem necessárias 
no ANEXO I - Termo de Referência, do Edital em comento: 

 
“ 
1.1. Cada proponente deverá apresentar na abertura do Pregão, anexo a proposta 

comercial, as especificações técnicas e folder de seu produto, que comprovem que 
seu equipamento atende ao especificado neste termo de referência. 
 

1.2. Deverá ser entregue junto com o equipamento (uma) caixa com ferramentas 
suficientes e adequadas para regulagem com componentes do veículo e dos 
equipamentos de pintura.. 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 

2.1. No ato da entrega a empresa deverá efetuar todos os testes que comprovem o 
perfeito funcionamento do veículo e dos equipamentos acoplados devendo os testes 
ser acompanhados pelo Secretario de Planejamento e Obras e Executivo – 
DIRETRAN e operadores. Se, no momento da entrega, ficar constatado algum 
defeito ou impossibilidade de operação pela Prefeitura, a empresa terá o prazo de 
02 (dois) dias (48 horas) corridos para realizar as adequações necessárias para 
colocar o equipamento em operação. Caso seja ultrapassado esse prazo e as 
inconformidades apostadas não tenham sido sanadas, o veículo equipado será 
devolvido, sem custas ou prejuízo para Prefeitura municipal. Neste caso, ficam 
todos os custos por conta da empresa. 
 

2.2. Após a entrega do equipamento, a empresa fornecedora deverá realizar um 
treinamento para a equipe que irá operar o equipamento. O treinamento deverá ser 
de no mínimo 02 (duas) horas de duração para o mínimo 06 (seis) pessoas sem 
qualquer custo adicional para a Prefeitura. 
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MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
           SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
3. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
3.1. A garantia será de 12(doze) meses contra defeitos de fabricação para 

equipamentos de pintura de Garantia de fábrica para o veículo automotor. 
 

3.2. A assistência técnica deve ocorrer em no máximo 48 horas após o acionamento 
pela Prefeitura.” 
 

 
 
Em consequência, adia-se os prazos para: 
 

- Credenciamento, para até as 23:59 horas do dia 04/11/2019; 
- Recebimento das Propostas Comerciais, até as 09:00 horas do dia 05/11/2019; 
- Recebimento dos Lances estará aberta das 10:00 às 10:10 horas do dia 

05/11/2019; 
- Impugnação, até as 23:59 horas do dia 31/10/2019; 
- Esclarecimentos, para até as 23:59 horas do dia 30/10/2019; 

 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário da Administração e Fazenda 


