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ERRATA 01 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO  N. º 1134/2019 

PREGÃO PRESENCIAL  N. º 115/2019 

 

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de uniformes para serem distribuídos 

gratuitamente aos Servidores da limpeza do Paço municipal, da Secretaria de Educação e 

alunos das escolas e C. E. I.(Centro de Educação Infantil) da rede pública de ensino do 

município de Cambuí-MG. 

 

 

 A fim de que não haja DUPLO ENTENDIMENTO, altera-se a grafia do edital nos 

seguintes termos: 

 

 

Anexo III – Modelo de Proposta Comercial o item 04, passa a ter a seguinte descrição: 

 

 

ITEM QTDE. CÓDIGO DESCRIÇÃO 
MARCA 

MODELO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

04 3.158 29989 

CONJUNTO ESCOLAR UNISSEX 

CALÇAS/AGASALHO (JAQUETA) 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

– ANEXO IV. 

   

 

  

No Anexo IV – TERMO DE REFERENCIA, no item III – DESCRIÇÃO DETALHADA E QUANTIDADES 

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, exclui-se calça/unissex - código: 29989 e agasalho/unissex - 

código: 29989 e, acrescenta-se: 
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CONJUNTO ESCOLAR UNISSEX - CÓDIGO: 29989 -COMPOSTO POR: 

CALÇA: 

 

Confeccionada em tactel azul ROYAL, composta por: 100% poliéster, com gramatura 160 gr. 

M2., com forro. 

Nas laterais das pernas 01 (um) vivo de cada lado, cor branca 

2 ( dois) bolsos embutidos frontais, 01 (um) bolso traseiro chapado do mesmo tecido, fixado 

em máquina reta com acabamento reforçado. 

 

Na perna do lado esquerdo bordado em linha branca “SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO CAMBUI” com letras de 1cm de altura. 

 

Os bordados devem ser desenvolvidos por programas e máquinas computadorizadas de alta 

precisão que proporcionam fiel reprodução e acabamento superior. Devem ser confeccionados 

com fios de primeira qualidade, com cores firmes, que não descoram e não apresentem 

manchas, mesmo após sucessivas lavagens. 

 

Elástico de 40mm de largura, virado em máquina específica de quatro agulhas ponto corrente. 

Comprimento normal de acordo com a grade/modelagem e barra com 2cm virada, feita em 

galoneira. 

 

MANUFATURA: Fechamento lateral, entre pernas e Ganchos em overloque, com linha 100% 

poliéster. 

 

Figura meramente 
ilustrativa 
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AGASALHO (JAQUETA) 

 

Confeccionada em tactel azul ROYAL, composta por: 100% poliéster, com gramatura 160gr. M2. 

02 (dois) bolsos embutidos frontais, fixado em máquina reta com acabamento reforçado. 

 

Elástico de 40 mm de largura na barra e nas mangas, virado em máquina específica de quatro 

agulhas ponto corrente. 

 

Nas laterais entre a cava das mangas 01 (um) vivo de cada lado, cor branca. 

 

Na lateral esquerda ( de quem veste ) da parte da frente deve conter um bordado em linha 

branca, com a inscrição “SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CAMBUI” com letras de 

1cm de altura. 

 

Os bordados devem ser desenvolvidos por programas e máquinas computadorizadas de alta 

precisão que proporcionam fiel reprodução e acabamento superior. Devem ser confeccionados 

com fios de primeira qualidade, com cores firmes, que não descoram e não apresentem 

manchas, mesmo após sucessivas lavagens. 

 

Fecho frontal em Zipper reforçado. 

 

Gola com pesponto em máquina reta de 01 (uma)agulha. 

 

OBS.: SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA FAZER A ENTREGA EM 

CADA UNIDADE, CONFORME ENDEREÇO ANEXO.  

 

Figura meramente 
ilustrativa 
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 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições. 

 

  

Cambuí, 18 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS BARBOSA 

Pregoeiro Substituto 

  

Figura meramente 
ilustrativa 


