
Ref: Pregão Eletrônico nº 134/2022 - SS
        Processo nº 9154/2022

                                             
Informa-se as seguintes  alterações realizadas  no  edital  e  seus anexos,  referente ao Pregão

Eletrônico nº 134/2022 - SEL:

DO EDITAL:

Onde se lê: 16.1.21. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) dias para entrega de kits, sendo prazo máximo às
14h do dia 23/07/2022.
16.1.22.1. O valor da inscrição será de: 1º Lote (até 02/07/22) 2º Lote (de 03 a 17/07/22)
16.1.22.4. As inscrições deverão terminar às 23h59 do dia 17 de julho.  Não é permitido em hipótese
alguma a realização de inscrições a partir de 18 de julho.
 

Leia-se:  16.1.21. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) dias para entrega de kits, sendo prazo máximo às
14h do dia 19/11/2022.
16.1.22.1. O valor da inscrição será de: 1º Lote (até 05/11/22) 2º Lote (de 06 a 13/11/22) 
16.1.22.4. As inscrições deverão terminar às 23h59 do dia 13 de novembro. Não é permitido em hipótese
alguma a realização de inscrições a partir de 14 de novembro.

Anexo I:

Onde se lê: 3.2. A referida corrida de rua acontecerá no dia 23 de julho de 2022 (sábado) e terá 2 (duas)
provas obrigatórias: a infantil, que reúne crianças de 3 a 15 anos, com distâncias de acordo com CBAt
(Confederação Brasileira de Atletismo) no período da manhã ou tarde e a corrida principal, com distância
de 7 (sete) km a ser realizada no período noturno com largada após 19 horas, além de caminhada de 3
(três) km. 

Leia-se:  3.2. A referida corrida de rua acontecerá no dia  19 de novembro de 2022 (sábado) e terá 2
(duas) provas obrigatórias: a infantil, que reúne crianças de 3 a 15 anos, com distânciasde acordo com
CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) no período da manhã ou
tarde e a corrida principal, com distância de 7 (sete) km a ser realizada no período noturno com largada
após 19 horas, além de caminhada de 3 (três) km.

Onde se lê: 4.2.2.1. O valor da inscrição será de: 1º Lote (até 02/07/22) 2º Lote (de 03 a 17/07/22)
4.2.2.4. As inscrições deverão terminar às 23h59 do dia 17 de julho. Não é permitido em hipótese alguma
a realização de inscrições a partir de 18 de julho.

Leia-se: 4.2.2.1. O valor da inscrição será de: 1º Lote (até 05/11/22) 2º Lote (de 06 a 13/11/22). 
4.2.2.4. As inscrições deverão terminar às 23h59 do dia 13 de novembro. Não é permitido em hipótese
alguma a realização de inscrições a partir de 14 de novembro.

Anexo II:

Onde se lê: 5.1.21. Disponibilizar  no mínimo 02 (dois) dias para entrega de kits, sendo prazo máximo às
14h do dia 23/07/2022.
5.2.1. O valor da inscrição será de: 1º Lote (até 02/07/22) 2º Lote (de 03 a 17/07/22)
5.2.4. As inscrições deverão terminar às 23h59 do dia 17 de julho. Não é permitido em hipótese alguma a
realização de inscrições a partir de 18 de julho.

Leia-se: 5.1.21. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) dias para entrega de kits, sendo prazo máximo às 14h
do dia 19/11/2022.
5.2.1. O valor da inscrição será de: 1º Lote (até 05/11/22) 2º Lote (de 06 a 13/11/22)
5.2.4. As inscrições deverão terminar às 23h59 do dia 13 de novembro. Não será permitido em hipótese
alguma a realização de inscrições a partir de 14 de novembro.

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 18.07.2022 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  endereço
eletrônico:https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/2022/index.php

Em 04 de julho de 2022.

Pregoeiro
Subsecretaria de Licitações e Compras
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