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Licitação

PRIMEIRO ADENDO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2022

PRIMEIRO ADENDO.Pregão Presencial Nº 007/2022 - Processo Nº 022/2022. Município de Ivinhema/
MS  comunica  o  primeiro  Adendo  ao  Processo  Licitatório  nº  022/2022,  Pregão  Presencial  n.
007/2022, cujo objeto é Contratação de Empresa para a seleção e r egistro dos menores preços
para  o  eventual Fornecimento de  Kit  Uniformes  Escolares  composto  por  camiseta,  Jaqueta,
Bermuda, Short Saia, Calça, Tênis e Mochila para distribuição aos alunos da Rede Municipal de
Ensino  do  Município  de  Ivinhema-MS,  para  atender  o  exercício  2022,  conforme  especificações
constantes do Edital  e seus anexos e do Termo de Referência (ANEXO I).O referido adendo diz
respeito à amostra das mochilas que também deverão ser apresentadas, juntamente com os laudos
de aferição da qualidade no prazo de 10 (dez) dias corridos.Portanto, o item 17.9 do edital passa a
constar da seguinte maneira:A proponente vencedora deverá apresentar amostra de cada um dos
produtos.  Ou  seja,  da  camiseta  manga  curta  e  jaqueta,  nos  tamanhos  02,  08,  16;  short  saia,
bermuda e calça, nos tamanhos 02, 08,  16, das mochilas e do calçado, tipo tênis,  este último
conforme descrição detalhada no item, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a empresa ser
declarada  vencedora,  sob  pena  de  desclassificação.  Juntamente  com as  amostras  deverão  ser
entregues todos os laudos, para aferição da qualidade do produto. A ausência de entrega de algum
item ou entrega em desacordo com o edital fica automaticamente desclassificado.  Ivinhema – MS,
11 de Fevereiro de 2022. Juliano Barros Donato-Prefeito Municipal 
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