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     ERRATA 
 

1. A Administração ALTERA no certame em epígrafe, onde consta: total financiado 
pelo BNDES: 90%, que leia-se: total financiado pelo BNDES: 80%, passando as 
cláusulas e subitens à vigorar conforme abaixo:  

 
 

EDITAL 
ITEM 9 – DO PAGAMENTO 
 

“9.7. A fonte de recursos para pagamento dos objetos contratados poderá ser obtida 
pela contratada junto ao agente financeiro credenciado pelo BNDES, no programa Finame 
BK Aquisição ônibus e caminhões, onde total financiado pelo BNDES: 80% (oitenta 
por cento), com prazo mínimo total de 72 (setenta e dois) meses com carência 
inclusa de 06 (seis) meses, ou outra modalidade ou programa de financiamento que 
ofereça condições similares ou iguais ou mais vantajosas para a contratante.” 

 
 

ANEXO IV 
DETALHAMENTO DO OBJETO 
3- PARTICULARIDADES DA CONTRATAÇÃO 
 

“3.5. A fonte de recursos para pagamento dos objetos contratados poderá ser obtida 
pela contratada junto ao agente financeiro credenciado pelo BNDES, no programa Finame 
BK Aquisição ônibus e caminhões, onde total financiado pelo BNDES: 80% (oitenta 
por cento), com prazo mínimo total de 72 (setenta e dois) meses com carência 
inclusa de 06 (seis) meses, ou outra modalidade ou programa de financiamento que 
ofereça condições similares ou iguais ou mais vantajosas para a contratante.” 
 
 
ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES CONTRATADOS/PAGAMENTO 
 
“Parágrafo terceiro: A contratada será responsável pela obtenção, para a contratante, do 
crédito junto a agente financeiro credenciado pelo BNDES, (conforme indicação na 
proposta comercial) referente ao valor total deste contrato, sendo que este deverá ser na 
modalidade de crédito Finame BK Aquisição ônibus e caminhões, onde total 
financiado pelo BNDES: 80% (oitenta por cento), com prazo total de 72 (setenta e 
dois) meses com carência inclusa de 06 (seis) meses; ou outra modalidade ou 
programa de financiamento que ofereça condições similares ou iguais ou mais vantajosas 
para a contratante. Concernentes a normas vigentes na data da contratação. “ 
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Os demais ditames do instrumento convocatório permanecem inalterados, mantendo-se a 
mesma data e o mesmo horário. 
 
 
 

Porto Alegre, 04 de janeiro de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Pedro Osório Rosa Lima                                         Arqº Sérgio L. D. Zimmermann 
Diretor Administrativo e Financeiro em Exercício Diretor-Presidente  
 


