
FOLHA DE INFORMAÇÃO – RETIFICAÇÃO 

REFERENTE AO PREGÃO Nº 097/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO N.º: 00393.11.07.611.2019 

OBJETO: AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  DE  GINÁSTICA  E  MUSCULAÇÃO  PARA  ACADEMIA  DE
REABILITAÇÃO DA SEJUV – SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.

Na minuta do Edital página 82 ;

ONDE SE LÊ:

A empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________, neste ato

representado por seu(s) sócio gerente/procurador que abaixo assina, declara formalmente que fornecerá os equipamentos

de acordo com as especificações exigidas no Edital, com a garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data

de entrega, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante, declaro ainda que prestarei

assistência técnica durante o prazo de garantia e assistência ON-SITE durante o período de garantia de 12 meses. Em

caso da necessidade de remoção do equipamento, este deverá ser substituído por outro de desempenho igual ou superior

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da comunicação, sem qualquer ônus para a contratante.

LEIA-SE:

A  empresa  _________________________________________,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº

______________,  neste  ato  representado por  seu(s)  sócio gerente/procurador que abaixo assina,  declara

formalmente que fornecerá os equipamentos de acordo com as especificações exigidas  no Edital,  com a

garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega, sem prejuízo de qualquer política

de garantia adicional oferecida pelo fabricante, declaro ainda que prestarei assistência técnica durante o prazo

de garantia e assistência ON-SITE durante o período de garantia de 12 meses e que os produtos dispõe de

peças  e  acessórios  de  fácil  acesso  no  mercado  nacional.  Em  caso  da  necessidade  de  remoção  do

equipamento, este deverá ser substituído por outro de desempenho igual ou superior no prazo de 48 (quarenta

e oito) horas, contadas do recebimento da comunicação, sem qualquer ônus para a contratante.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do referido documento.

Em 25/07/2019.

Atenciosamente,
Jussara Souza de Oliveira
Pregoeira da COMPEL

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


