CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 01.739.541/0001-07
Travessa Primeiro Centenário, 32 – Centro – CEP.: 13.170-031
www.camarasumare.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ

ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 353/2019
OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos, audiovisual e acessórios, em
conformidade com o Termo de Referência.
Tópico 1 do Anexo I – Termo de Referência:

Onde se lê:
1. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
A contratada efetuará a entrega os equipamentos no Almoxarifado da Câmara de Sumaré,
localizado na Rua Dom Barreto, 1.294, Centro – Sumaré-SP, no horário das 09:00 as 11:00 e das
13:00 as 16:00 horas, de 2ª a 6ª feira.
O prazo de entrega dos produtos será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da data do
recebimento da Ordem de entrega, cujo modelo consta do Anexo deste Edital, que será enviada à
contratada através de e-mail, fax ou outro meio que comprove o seu recebimento.
Os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou violações de lacre deverão ser substituídos no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da notificação do Gestor do contrato, sem
qualquer custo adicional para a Câmara Municipal de Sumaré.
Garantia mínima de 12 meses.
Leia-se:
1. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
A contratada efetuará a entrega dos equipamentos no Almoxarifado da Câmara de Sumaré,
localizado na Rua Dom Barreto, 1.294, Centro – Sumaré-SP, no horário das 09:00 as 11:00 e das
13:00 as 16:00 horas, de 2ª a 6ª feira.
O prazo de entrega dos produtos será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do
recebimento da Ordem de entrega, cujo modelo consta do Anexo deste Edital, que será enviada à
contratada através de e-mail, fax ou outro meio que comprove o seu recebimento.
Os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou violações de lacre deverão ser substituídos no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da notificação do Gestor do contrato, sem
qualquer custo adicional para a Câmara Municipal de Sumaré.
Garantia mínima de 12 meses.

Sumaré, 30 de setembro de 2019.

