
 
 
Ref.:   Pregão Presencial  nº 251/2016 – SEL 
           Processo nº 4852/2016 
 

Informam-se, por solicitação da Unidade Requisitante – Secretaria de Esporte e Lazer - as seguintes alterações no 
edital do Pregão Presencial nº 251/2016 – SEL: 

 
O item 6.5 do edital- Documentos relativos à qualificação Técnica, passará a conter a seguinte redação:  

 
 Onde se lê: 6.5.2 –  Apresentar um projeto técnico para a organização da corrida, contendo todos os itens necessários (item 

2.3 deste Edital), assim como as quantidades especificadas (item 2.4 deste Edital) e deverá elencar e se comprometer a 

cumprir todas as obrigações do item 13.2 deste Edital. 

 

Leia-se: 6.5.2: Apresentar o registro ativo na entidade profissional competente, Conselho Regional de Administração- CRA. 

 

No edital em seu item 13.2.1- QUESTÕES TÉCNICAS, item 2.1- QUESTÕES TÉCNICAS do Anexo I- Termo de Referência, 
e 4.2.1 da Minuta de Contrato, ficam incluídas as seguintes redações: 
 

EDITAL: 
13.2.1.16 –  A Contratada deverá apresentar um projeto técnico para a organização da corrida, contendo todos os itens 

necessários (item 2.3 deste Edital), assim como as quantidades especificadas (item 2.4 deste Edital) e deverá elencar e se 

comprometer a cumprir todas as obrigações do item 13.2 deste Edital. 

 

13.2.1.17- A Contratada deverá apresentar ART dos profissionais responsáveis pela montagem da sonorização e da estrutura 

de palco e tendas. 

 

No TERMO DE REFERÊNCIA: 
 

2.1.16 –  A Contratada deverá apresentar um projeto técnico para a organização da corrida, contendo todos os itens 

necessários (item 2.3 deste Edital), assim como as quantidades especificadas (item 2.4 deste Edital) e deverá elencar e se 

comprometer a cumprir todas as obrigações do item 13.2 deste Edital. 

 

2.1.17- A Contratada deverá apresentar ART dos profissionais responsáveis pela montagem da sonorização e da estrutura de 

palco e tendas. 

 

No ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 

 

4.2.1.16:  A Contratada deverá apresentar um projeto técnico para a organização da corrida, contendo todos os itens 

necessários (item 2.3 deste Edital), assim como as quantidades especificadas (item 2.4 deste Edital) e deverá elencar e se 

comprometer a cumprir todas as obrigações do item 13.2 deste Edital. 

 

4.2.1.17- A Contratada deverá apresentar ART dos profissionais responsáveis pela montagem da sonorização e da estrutura de 

palco e tendas. 

 
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 28/07/2016 às 10:30h a se realizar na sala de licitações da CPL, na Av. Brasil, 2001 – 6º andar. 
 

 
Juiz de Fora, 15 de julho de 2016. 

 
 

Comissão Permanente de Licitação 
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