
A Prefeitura Municipal de Bauru, por intermédio de seu Pregoeiro e, considerando a necessidade de adequação 
de erros formais relacionados as informações constantes no Edital, resolve alterar, através do presente aviso, 
em consonância com o disposto no art. 21, § 4º, da Lei 8.666/93, as seguintes condições estabelecidas no Edital 
420/12 (Pregão Eletrônico nº 152/12), mantendo-se a data de abertura do certame para o dia 21 (vinte e um) 
de dezembro de 2012 às 09:00h, conforme previsto neste adendo ao Edital: 
 
 
ALTERAÇÃO 1: na página 11, na CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE 
VENCEDORA: 
 
Onde se lê: 
“19.3.       Adotar as providências atinentes ao pagamento da indenização devida que deverá ocorrer no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, após ter recebido do município, todos os documentos comprobatórios da 
ocorrência do sinistro;” 

 
Leia-se: 
“19.3.       Adotar as providências atinentes ao pagamento da indenização devida que deverá ocorrer no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias úteis, após ter recebido do município, todos os documentos comprobatórios da 
ocorrência do sinistro, conforme estabelece a circular nº 256, art. 33, parágrafo 1º da SUSEP ;” 

 
ALTERAÇÃO 2: na página 17, na CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
Onde se lê: 
“6.3.         Adotar as providências atinentes ao pagamento da indenização devida que deverá ocorrer no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, após ter recebido do município, todos os documentos comprobatórios da 
ocorrência do sinistro;” 

 
Leia-se: 
“6.3.         Adotar as providências atinentes ao pagamento da indenização devida que deverá ocorrer no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias úteis, após ter recebido do município, todos os documentos comprobatórios da 
ocorrência do sinistro, conforme estabelece a circular nº 256, art. 33, parágrafo 1º da SUSEP ;” 

 

 

Atenciosamente, 
 
_______________________________________________________________ 
José Roberto dos Santos Júnior 
Divisão de Licitações 
Prefeitura Municipal de Bauru 
Informações através do e-mail joserobertojunior@bauru.sp.gov.br ou tel (14) 3235-1337 
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