ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 1

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (art. 48, inc. I
da Lei Complementar nº. 123/2006)
1 - DO OBJETO
1.1 - O objeto deste instrumento é a retificação do edital de licitação do Pregão Presencial (SRP) nº 0021/2020, cujo objeto é: “Aquisição de
uniformes esportivos destinados à Secretaria de Esportes e Lazer, para uniformização das delegações esportivas do Município”.
2 - DA MOTIVAÇÃO
2.1 - O presente termo de retificação visa atender ao requerimento da Secretaria de Esportes e Lazer, com vistas a adequação do tecido exigido para o
agasalho (lote 4 item 1) visto que em sua requisição e consequentemente no edital, constou erroneamente a exigência de tecido soft para confecção
da peça, ou seja, totalmente desconforme ao realmente necessário.
3 - DAS RETIFICAÇÕES
3.1 - Fica retificado o tecido do agasalho (lote 4 item 1) constante na planilha do item 3.2 do termo de referência (anexo I do edital), passando suas
especificações viger da seguinte maneira:
Lote: 4 - Conjuntos de Agasalhos
Item

Código

Especificação do produto

1

33419

Conjunto de agasalho masculino: Blusa: Confeccionado em tecido [soft] SBA, 100% poliester, gramatura 165g/m, tecnologia: alta maleabilidade, brilho e resistência, microfilamento com 72
fios, possibilitando melhor transpiração, proteção UV 30+. Frente: preto, 02 bolsos na frente, fechamento com ziper, mangas reglan com sombrio vermelho do cotovelo terminando na gola,
gola alta, estampas sublimadas do brasão do município no lado esquerdo no peito medindo 5 x 5,5cm. Costas: preto, mangas reglan com sombrio vermelho do cotovelo terminando na gola,
gola alta, estampas sublimadas na altura do ombro com o nome Candói / Secretaria de Esportes e Lazer na cor branca medindo 27cm comprimento x 1,8cm largura em forma de linha reta, um
pouco abaixo do nome do município Candói-PR.
Calça: confeccionado em tecido [soft] SBA, composição: 100% poliester, gramatura 165g/m, tecnologia: alta maleabilidade, brilho e resistência, microfilamento com 72 fios, possibilitando
melhor transpiração, proteção UV 30+. Frente: preto, 02 bolsos na frente, com cordão ajustador na cintura, com ziper na barra da calça. Costas: preto.
As artes serão enviada pelo Município. Os tamanhos serão P, M, G e GG, conforme definição no momento do pedido

4 - DA DATA DA LICITAÇÃO
4.1 - A data de abertura e julgamento da licitação fica alterado para o dia 16/03/2020 - 13h30min.
Os demais termos do edital permanecem inalterados.
Candói, 28 de fevereiro de 2020.
RODRIGO MISS
Pregoeiro
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