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TERMO ADITIVO DE CORREÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 

  

 

São Paulo, 22 de Julho de 2019. 

 

 

CONSIDERANDO os questionamentos apresentados ao edital, com relação à exigência de 
especificações técnicas; 

 

CONSIDERANDO que é do interesse da Confederação Brasileira de Rugby possibilitar o maior número 
possível de concorrência no certame; 

 

É o presente Termo Aditivo para suprir e adequar termos do Edital nº 039/2018, como segue: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente Termo tem como objeto: 

Transportes do Projeto “Vem para o Rugby III”. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 
 
2.1. Os proponentes podem escolher trechos independentes, de acordo com interesse de cada 
fornecedor; 
 
2.2. A previsão de início de execução do item 6.1 será durante o final do mês de Outubro e todo 
o mês de Novembro deste ano, sendo sujeito a alterações; 
 
2.3. Os itens abaixo representam as cidades e a quantidade da locação de ônibus (ida e volta) 
necessários:  
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ITEM DESCRIÇÃO QTD DURAÇÃO 

6.1 Locação de 10 ônibus para a cidade para a 
cidade de Jacareí-SP no período do projeto 

10 Período de execução 
do Projeto 

6.1 Locação de 10 ônibus para a cidade de 
Americana-SP no período do projeto 

10 Período de execução 
do Projeto 

6.1 Locação de 10 ônibus para a cidade de 
Paulínia-SP no período do projeto 

10 Período de execução 
do Projeto 

6.1 Locação de 10 ônibus para a cidade de 
Sorocaba-SP no período do projeto 

10 Período de execução 
do Projeto 

6.1 Locação de 10 ônibus para a cidade de São 
Paulo-SP no período do projeto 

10 Período de execução 
do Projeto 

6.1 Locação de 10 ônibus para a cidade de São 
José dos Campos-SP no período do projeto 

10 Período de execução 
do Projeto 

6.1 Locação de 10 ônibus para a cidade de 
Vinhedo-SP no período do projeto 

10 Período de execução 
do Projeto 

6.1 Locação de 10 ônibus para a cidade de São 
Paulo-SP no período do projeto 
 

10 Período de execução 
do Projeto 

 

 
Por fim, ficam mantidas todas as demais cláusulas da licitação original. 
 


