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RETIFICAÇÃO DE EDITAL  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2020 

 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORES PARA 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

DE ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ/RS, nos termos do artigo 21 §4º 

da Lei n 8.666/93, RETIFICA o Edital nos seguintes termos:  

1) Altera-se o texto dos itens abaixo, onde lê-se originais, leia-

se compatíveis. Conforme segue: 

 

14. DA LOCAÇÃO, DAS CONDIÇÕES E PRAZOS 

14.1. A locação compreende o fornecimento e instalação do equipamento no local 

designado, com observância às especificações mínimas, abrangendo o fornecimento de 

suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, insumos para impressão, exceto papel, 

substituição de peças e componentes originais compatíveis, serviços de implementação 

e demais condições estabelecidas no projeto básico anexo. 

4 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.2. Fornecimento de suprimentos para a manutenção preventiva e corretiva e insumos de 

impressão, tais como toners, cilindros, peças de reposição, kit de manutenção, fusores, 

roletes, rolos, originais compatíveis, exceto papéis. O fornecimento de peças e insumos 

deverá ser garantido durante a duração do contrato e as prorrogações/aditivos por ventura 

acertada, inclusos na franquia; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LOCAÇÃO E DAS CONDIÇÕES E PRAZOS 

7.1. A locação compreende o fornecimento e instalação do equipamento no local 

designado, com observância às especificações mínimas, abrangendo o fornecimento de 

suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, insumos para impressão, exceto papel, 

substituição de peças e componentes originais compatíveis, serviços de implementação 

e demais condições estabelecidas no projeto básico anexo 

 

2) Altera-se a data da Sessão Pública para o dia 27 de maio de 2020 às 14 

horas (horário de Brasília-DF). 
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3) As demais cláusulas permanecem inalteradas.  

 

Mais informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal da 

Administração - Setor de Licitações pelo telefone (54) 3443-5717.  

 

Guaporé – RS, em 12 de maio de 2020. 

 

VALDIR CARLOS FABRIS JONAS AGOSTI 

PREFEITO ASSESSOR JURÍDICO 

 OAB/RS nº 59.450 

 

 

 

 

 

 

 

 


