Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo

COMUNICADO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017

A Pregoeira do Município de Jaguaré – ES torna público, para conhecimento dos interessados, a
RETIFICAÇÃO no Termo de Referência, Edital e Anexos, referente ao Pregão Presencial 037/2017 com o
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte coletivo com
intuito de atender o transporte escolar da Rede Estadual e Sistema Municipal de ensino, bem como
atender a manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Básica, com PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 para os itens 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10 e 11 e
AMPLA PARTICIPAÇÃO, ou seja, podendo participar tanto ME/EPP, quanto empresas de médio e
grande porte para os itens 02, 06 e 09, conforme especificações contidas na tabela deste Edital.
Tendo em vista a divergência apresentada entre o edital e anexos deverá prevalecer:
Em relação à capacidade mínima de alunos sentados deverá ser 40 alunos sentados e não 45, com
exceção do item 10 que deverá ter capacidade mínima de 25 alunos sentados.
E em relação à vida útil dos ônibus deverão ter menos de 12 (doze) anos e não 13. Sendo eles com ano
de fabricação não inferior a 2004 e não 2005.
Tais informações apresentam-se no Termo de Referência no item 3, subitem 3.2 nas Especificações e
Quantidades; no Edital item 14.5 na Condição para Assinatura do Contrato subitem 14.5.1; na Minuta
Contratual na Cláusula Primeira alíneas “e” e “f” e na Descrição e Quantitativos Consolidado itens de
01 a 11.
Serão mantidas todas as demais condições estabelecidas para o presente certame.
O edital retificado poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Linhares/ES através do
Departamento de Licitações ou através do site www.jaguare.es.gov.br, demais INFORMAÇÕES: Através
do Fone/Fax: (0XX-27) 3769-2900, no horário de 08h00min as 11h00min - 12h30min às 17h00min.
Jaguaré-ES, 14 de julho de 2017.

Selma Chagas de Sales Agrizzi
Pregoeira Oficial
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