
Ref: Pregão Eletrônico nº 138/2022 - SS
        Processo nº 09228/2022

                                             
Informa-se as seguintes alterações realizadas no edital do Pregão Eletrônico nº 138/2022 – SS:

I – DO OBJETO

Onde se lê:

1.1 Constitui objeto do presente Edital a seleção de sociedade empresária objetivando a prestação de
serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de rádios portáteis,
bem como instalação  de  repetidora  e  estação  fixa  para  Central  de  Rádio  de  Atendimento  de
Transporte Inter  Hospitalar  do STIH,  conforme condições descritas nos  Anexos que integram este
Edital.

Leia-se:

1.1 Constitui objeto do presente Edital a seleção de sociedade empresária objetivando a prestação de
serviços  de locação,  manutenção preventiva  e  corretiva  nos  equipamentos  de  rádios móveis,
rádios portáteis, estação fixa e repetidora; bem como instalação da repetidora e da estação fixa
para a Central de Atendimento de transporte Inter Hospitalar do STIH, conforme condições descritas
nos Anexos que integram este Edital.

XVI – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Onde se lê:

16.3 São de responsabilidade  da contratante  o local para instalação da repetidora, incluindo despesa
com locação e energia elétrica;

Leia-se

16.3 São de responsabilidade da contratada o local para instalação da repetidora, incluindo despesa com
locação e energia elétrica;

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ORÇAMENTO ESTIMADO

Onde se lê:
Descritivo: Prestação de Serviço de Locação e operação de Rádio comunicação.

Leia-se:
Descritivo: Prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de
rádios móveis, rádios portáteis, estação fixa e repetidora; 

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 15.09.2022 às 09:00 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
endereçoeletrônico:https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/2022/index.php.

Em 29 de agosto de 2022.

Pregoeiro
Comissão Permanente de Licitação


