Ref: Pregão Eletrônico nº 047/2022 - SS
Processo nº 4449/2022
Informa-se as seguintes alterações realizadas no edital do Pregão Eletrônico nº 047/2022 SS:

ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA E ORÇAMENTO ESTIMADO.
LOTE 05/ITEM 11:
Onde se lê: Kit HCG tiras - teste imunocromatográfico para detecção de HCG no soro/Urina com
sensibilidade de 25 UI.

Leia-se: Kit HCG tiras - teste imunocromatográfico para detecção de HCG no soro/Urina com
sensibilidade de 25 UI, sendo que cada kit contenha 50 unidades.

XVI – DA ENTREGA E DO PRAZO
Onde se lê: Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade igual ou superior a 12
(doze) meses a contar da data da entrega efetiva no Almoxarifado, o que será verificado pelo
responsável pelo recebimento.
Leia-se: Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade igual ou superior a 9 (nove)
meses a contar da data da entrega efetiva no Almoxarifado, o que será verificado pelo responsável
pelo recebimento.

1.2. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

Onde se lê: 1.2.1. A sociedade empresária melhor classificada e devidamente habilitada, deverá
apresentar AMOSTRA, DEVIDAMENTE ETIQUETADAS, constando o nome e CNPJ da empresa,
para qualificação técnica, até 5 (cinco) dias após o encerramento da disputa de lances, sob pena de
desclassificação da mesma no certame.
Leia-se: 1.2.1. A sociedade empresária melhor classificada e devidamente habilitada, deverá
apresentar AMOSTRA, DEVIDAMENTE ETIQUETADAS, constando o nome e CNPJ da empresa,
para qualificação técnica, até 8 (oito) dias após o encerramento da disputa de lances, sob pena de
desclassificação da mesma no certame.

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 23.06.2022 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
CPL
ou
no
endereço
eletrônico:https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/2022/index.php

Em 02 de junho de 2022.
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