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RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 04/2019 

 

Pregão Presencial nº 01/2019 

Edital de Processo Licitatório nº 04/2019 

Processo Administrativo nº 01/2019 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Instalação de Sistema de Ar 

Condicionado – Sistema VRF 

Tipo: Menor Preço Global  

A Faculdade de Direito de Franca, inscrita no CNPJ nº 54157748/0001-21, mediante seu Diretor, Prof. 

Dr. Décio Antônio Piola, torna públicas as alterações promovidas no Edital do Processo nº 04/2019, 

Pregão Presencial nº 01/2019, referente às garantias sobre os materiais e qualificação técnica. Desta 

forma, ficam também alterados os prazos para a realização da sessão pública. 

1) Altere-se a cláusula 6.4.2, ficando, portanto, da seguinte forma: 

“6.4.2 A participante desta licitação deverá apresentar atestado(s) emitido(s) por entidade de direito 

público ou privado, devidamente acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico expedida 

pelo CREA competente. A empresa deverá comprovar que conta, na data da licitação, com 

Engenheiro(s) detentor(es) de atestado(s) de execução de serviços em engenharia mecânica, por meio 

de registro em carteira profissional ou contrato de prestação de serviços devidamente registrado em 

cartório.” 

2) Alterem-se, também, as cláusulas 19.2 do Memorial Descritivo (Anexo I) e Cláusula Terceira da 

Minuta de Contrato (Anexo VIII), ficando, portanto, da seguinte forma: 

“19.2 Período de Garantia: 

19.2.1 O período de garantia da instalação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 

Termo de Recebimento. 

19.2.2 Para os equipamentos fornecidos pela empresa vencedora do certame, o tempo de garantia 

ficará da seguinte forma: 

19.2.2.1 2 (dois) anos para as peças e maquinários do objeto desta licitação; 

19.2.2.2 5 (cinco) anos para os compressores do objeto desta licitação;” 

e 

“CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA  

3.1 O período de garantia da instalação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 

Termo de Recebimento. 

3.2 Para os equipamentos fornecidos pela empresa vencedora do certame, o tempo de garantia ficará 

da seguinte forma: 

3.3 2 (dois) anos para as peças e maquinários do objeto desta licitação; 
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3.4 5 (cinco) anos para os compressores do objeto desta licitação;” 

 

3) Data da realização da sessão de licitação: 20/02/2019. Início do credenciamento: 14h. Início da 

sessão: 14h30min. Local: Sala de Licitações, Unidade I da Faculdade de Direito de Franca, Av. Major 

Nicácio, nº 2377, Bairro São José, Franca-SP. 

4) Permanecem inalteradas as demais disposições previstas no Edital do Pregão Presencial 01/2019, 

Processo Administrativo 01/2019, Edital 04/2019 e seus Anexos. 

 

Franca-SP, 5 de fevereiro de 2019.  

 

Prof. Dr. Décio Antônio Piola 

Diretor da Faculdade de Direito de Franca 


