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ERRATA I
REFERÊNCIA: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de fardamento escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino para o Ano Letivo de 2020
do Município de Mata de São João/BA.
Comunicamos aos interessados na licitação acima indicada que o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2019 –
REGISTRO DE PREÇOS, foi alterado na seguinte forma:
1.

INCLUSÃO DO ANEXO II – MODELO:

MODELO DA CAMISETA – ITENS: 1 - 3

Vale ressalvar que o modelo apresentado é somente para fins de consulta dos itens que se deseja adquirir.
Ademais, não é obrigatória a apresentação de amostra conforme modelo disponibilizado, sendo, o uso do mesmo,
opcional, haja vista que a definição do layout será concretizado no momento de emissão e envio da Ordem de
Fornecimento. Não obstante, é necessário que a amostra a ser apresentada contenha impressão e material de
confecção conforme especificação para aferição da qualidade do produto.

MODELO DA CAMISA COM MANGA – ITENS: 4 - 6

Vale ressalvar que o modelo apresentado é somente para fins de consulta dos itens que se deseja adquirir.
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Ademais, não é obrigatória a apresentação de amostra conforme modelo disponibilizado, sendo, o uso do mesmo,
opcional, haja vista que a definição do layout será concretizado no momento de emissão e envio da Ordem de
Fornecimento. Não obstante, é necessário que a amostra a ser apresentada contenha impressão e material de
confecção conforme especificação para aferição da qualidade do produto.

MODELO DA BERMUDA – ITENS: 7 - 9

Vale ressalvar que o modelo apresentado é somente para fins de consulta dos itens que se deseja adquirir.
Ademais, não é obrigatória a apresentação de amostra conforme modelo disponibilizado, sendo, o uso do mesmo,
opcional, haja vista que a definição do layout será concretizado no momento de emissão e envio da Ordem de
Fornecimento. Não obstante, é necessário que a amostra a ser apresentada contenha impressão e material de
confecção conforme especificação para aferição da qualidade do produto.

MODELO DA CAMISA COM MANGA – ITENS: 10 e 11

Vale ressalvar que o modelo apresentado é somente para fins de consulta dos itens que se deseja adquirir.
Ademais, não é obrigatória a apresentação de amostra conforme modelo disponibilizado, sendo, o uso do mesmo,
opcional, haja vista que a definição do layout será concretizado no momento de emissão e envio da Ordem de
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Fornecimento. Não obstante, é necessário que a amostra a ser apresentada contenha impressão e material de
confecção conforme especificação para aferição da qualidade do produto.
Em conformidade com disposto no art. 21, § 4º da Lei Federal Nº. 8.666/93, a Sessão de Abertura PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 84/2019 – REGISTRO DE PREÇOS, acontecerá em 26 de setembro de 2019/ INÍCIO DA
SESSÃO: 13h00min.
A Sessão Pública de lances será realizada no site http://www.licitacoes-e.com.br.
Mata de São João, 23 de setembro de 2019.

MARCELI ROCHA
Pregoeira Oficial/PMSJ

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, 140, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

