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Referência:  PREGÃO ELETRÔNICO  Nº  170/2022  -  SRH -  Processo  nº  11.242/2022  -  AVISO:  O  Pregoeiro  da  Subsecretaria  de
Licitações e Compras informa, a pedido da Unidade Requisitante, as seguintes alterações realizadas no edital e anexos do Pregão Eletrônico
nº 170/2022 – SRH: Onde se lê: 16.4.  O fornecedor deverá: (…) b) disponibilizar e manter central de atendimento presencial em Juiz de
Fora, e atendimento por meio de telefone e e-mail, ligados 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana sem custo para o
usuário, para esclarecimento de dúvidas relativas à utilização dos cartões, saldo, informações sobre compras realizadas, atendimento
direto para fornecimento de senhas e segundas vias de cartões, aviso de sinistros (tais como roubo, furto ou perda do cartão), desbloqueio
de cartão, etc; (…) j) entregar os cartões no local definido pelo Município, efetuando, ainda, a entrega direta aos servidores (usuários) de
segundas vias de cartões e senhas quando solicitados pelos mesmos; Leia-se: 16.4.  O fornecedor deverá: (…) b) disponibilizar e manter
atendimento por meio de telefone e e-mail, ligados 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana sem custo para o usuário,
para esclarecimento de dúvidas relativas à utilização dos cartões, saldo, informações sobre compras realizadas, atendimento direto para
fornecimento de senhas e segundas vias de cartões, aviso de sinistros (tais como roubo, furto ou perda do cartão), desbloqueio de cartão,
etc; (…) j) entregar os cartões no local definido pelo Município de Juiz de Fora; Ficam excluídas do edital e anexos as seguintes cláusulas:
i)  manter  representação em  Juiz  de  Fora  com  endereço  fixo  para  o  atendimento  (presencial  e  por  telefone)  e  receber  eventuais
notificações; (…) l) garantir em prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes do início de operação dos cartões o funcionamento da central de
atendimento presencial; A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da licitação, que tem a sua data de
abertura adiada para o dia 26.08.2022 às 09:00h a se realizar no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br,  horário de
Brasília - DF.  O edital com as alterações estará disponível na SSLICOM ou no endereçoeletrônico:https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias
/cpl/editais/pregao_eletronico/2022/index.php.  Juiz  de  Fora,  15  de  Agosto  de  2022.  a)  PREGOEIRO  DA  SUBSECRETARIA  DE
LICITAÇÕES E COMPRAS.
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