
Ref: Pregão Eletrônico nº 024/2022 - SO
        Processo nº 3.356/2022

                                             
Informa-se  as  seguintes  alterações,  conforme  solicitação  da  Secretaria  de  Obras,

realizadas no edital do Pregão Eletrônico nº 024/2022- SO.

EDITAL:

I – DO OBJETO 

1.2.  DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

Onde se lê: 1.2.9. “Os materiais utilizados para os serviços deverão ser retirados no pátio da
Secretaria de Obras, na Rua Osório de Almeida, nº 689 - Poço Rico.”
 

Leia-se: 1.2.9. "Os materiais utilizados para os serviços de Troca de Tampa de Boca de Lobo
deverão ser retirados no pátio da Secretaria de Obras, na Rua Osório de Almeida, nº 689 -
Poço Rico. Sendo estes, os únicos materiais a serem fornecidos pela CONTRATANTE." 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ORÇAMENTO ESTIMADO

6. DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

Onde se lê: 6.9. “Os materiais utilizados para os serviços deverão ser retirados no pátio da
Secretaria de Obras, na Rua Osório de Almeida, nº 689 - Poço Rico.”
 
Leia-se: 6.9.  "Os materiais utilizados para os serviços de Troca de Tampa de Boca de Lobo
deverão ser retirados no pátio da Secretaria de Obras, na Rua Osório de Almeida, nº 689 -
Poço Rico. Sendo estes, os únicos materiais a serem fornecidos pela CONTRATANTE." 

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

1.2.  DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

Onde se lê: 1.2.9. “Os materiais utilizados para os serviços deverão ser retirados no pátio da
Secretaria de Obras, na Rua Osório de Almeida, nº 689 - Poço Rico.”

Leia-se: 1.2.9. "Os materiais utilizados para os serviços de Troca de Tampa de Boca de Lobo
deverão ser retirados no pátio da Secretaria de Obras, na Rua Osório de Almeida, nº 689 -
Poço Rico. Sendo estes, os únicos materiais a serem fornecidos pela CONTRATANTE." 

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 11.04.2022 às 15:00 h 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  endereço  eletrônico:
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/2022/index.php.

Em 29 de Março de 2022.

Pregoeiro
Subsecretaria de Licitações e Compras
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