
ERRATA Nº 01 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2014  

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2014. 
 
 

ONDE SE LÊ, NO ITEM 5 E ITEM 20, LETRA “B”, CONDIÇÕES GERAIS, DO 

TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL: 
 
Item 5: “Os aparelhos telefônicos (incluído o SIM-CARD) e acessórios fornecidos 
pela Contratada que apresentarem defeitos de funcionamento deverão ser 
substituídos por outros de iguais características e recursos, no prazo máximo de 03 
três dias úteis, sem ônus para o CRA-MG, a contar da data de solicitação, salvo 
quando caracterizado o mau uso por parte de seu usuário, quando então será de 
responsabilidade desta Administração a reparação; 
 
Item 20, letra B: GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA:  
 

b) “Em caso de defeito ou mau funcionamento, os dispositivos de conexão 
deverão ser consertados ou substituídos em até 03 (três) dias úteis da 
comunicação pelo CRA-MG sem custo para a Contratante, exceto em 
situações que caracterizem o mau uso, quando então a responsabilidade 
passa a ser da Contratante, mantido o prazo de substituição ou reparação;” 

 

LEIA-SE: 

 
Item 5: “Os aparelhos telefônicos (incluído o SIM-CARD) e acessórios fornecidos 
pela Contratada que apresentarem defeitos de funcionamento deverão ser 
substituídos por outros de iguais características e recursos, no prazo máximo de 05 
cinco) dias úteis, sem ônus para o CRA-MG, a contar da data de solicitação, salvo 
quando caracterizado o mau uso por parte de seu usuário, quando então será de 
responsabilidade desta Administração a reparação; 
 
Item 20, letra B: GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA:  
 

b) “Em caso de defeito ou mau funcionamento, os dispositivos de conexão 
deverão ser consertados ou substituídos em até 05 (cinco) dias úteis da 
comunicação pelo CRA-MG sem custo para a Contratante, exceto em 
situações que caracterizem o mau uso, quando então a responsabilidade 
passa a ser da Contratante, mantido o prazo de substituição ou reparação;” 

 
 
Belo Horizonte, 17 de novembro de 2014. 
 
 
Adm. Flávia Castro de Mendonça Bernardes. 
Pregoeira - Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 
 
 


