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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 10/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO 20/2020 –  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, inscrita no 

CNPJ sob o nº 02.430.067/0001-91, com sede nesta cidade de Conceição do Mato 

Dentro, na Avenida JK, nº 380, através de seu Presidente Cláudio Alexandre 

Rodrigues de Oliveira e Pregoeira Laura Vieira Bie , torna público a RETIFICAÇÃO 

DO EDITAL 10/2020  visando à contratação de empresa especializada para confecção 

de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro 

e, alterações posteriores:  

 

a) O item 3.1 do Termo de Referência, constante do anexo I do Edital 10/2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

3.1 Os itens a serem adquiridos serão:  

 

Lote 1: Malhas 

Valor Estimado: R$ 11.919,12 

Item Descrição Quantidade 

01 

Calça Meio Cos Meio Elastico Sarja 2x1. Cor Preta, 

bolsos dianteiros e trazeiros, sendo um dos bolsos 

trazeiros  C/Tampa e silk brasão. (vide modelo – figura 

1) 

12 

02 

Camisa Militar Tela 1x1 Cor Cinza escuro. 115 G/M2, 

33%Co, 67% Pes. C/Duas Lapela No Ombro E Dois Bolsos 

Frontal C/Tampa C/Silk Brasão Na Manga. Acima do bolso 

esquerdo frontal bordado o nome: Câmara Municipal (vide  

modelo – figura 2 – não necessita das faixas 

refletoras) 

12 

03 

Camisa Em Malha Pv 67% Pes 33% Viscose 160 G/M2. Gola 

O Cor Branca. C/Silk Guarda Patrimonial No Peito (vide 

modelo – figura 3) 

12 

04 

Camisa pólo, masculina e feminina, material 100% 

algodão, cor branca, com detalhe azul no decote, botões 

na cor azul, com brasão do município bordado no lado 

esquerdo do peito e logo abaixo, também bordado o nome: 

Câmara Municipal. (vide modelo – figura 4) 

50 
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Lote 2: Social 

Valor Estimado: R$ 12.291,50 

05 

Camisa Parlamento jovem, em algodão, gola O, cor verde 

escuro bandeira, c/silk conforme modelo (vide modelo – 

figura 11 – possível de alteração na cor) 

100 

06 

Jaqueta masculina em sarja, cor preta, com tricô na 

barra, gola e mangas. Zíper de nylon, dois bolsos 

frontais. Com brasão do município bordado no lado 

esquerdo do peito e logo abaixo, também bordado o nome: 

Câmara Municipal. (vide modelo – figura 12, contudo na 

cor preta) 

4 

07 

Camisa Projeto Acelera CMD, em algodão, gola O, cor 

vermelho escuro, c/silk conforme modelo (vide modelo – 

figura 13 – possível de alteração na cor) 

100 

Item Descrição Quantidade 

01 

Camisa social masculina manga longa, material 

tricoline canne, cor branca, com bolso no lado esquerdo 

do peito e brasão bordado, logo abaixo do brasão também 

bordado o nome: Câmara Municipal. (Vide modelo – figura 

5) 

20 

02 

Camisa social feminina manga longa, material tricoline 

canne, acinturada, cor branca, com bolso no lado 

esquerdo do peito e brasão bordado, logo abaixo do 

brasão também bordado o nome: Câmara Municipal. (Vide 

modelo – figura 6) 

30 

03 

Camisa social feminina manga curta, material tricoline 

canne, acinturada, cor branca, com bolso no lado 

esquerdo do peito e brasão bordado, logo abaixo do 

brasão também bordado o nome: Câmara Municipal. (Vide 

modelo – figura 7) 

30 

04 

Camisa social masculina manga curta, material 

tricoline canne, cor branca, com bolso no lado esquerdo 

do peito e brasão bordado, logo abaixo do brasão também 

bordado o nome: Câmara Municipal. (Vide modelo – figura 

8) 

20 

05 

Blazer feminino slim, tecido premium elastano ou 

similar, cor azul marinho, com brasão bordado no lado 

esquerdo do peito, logo abaixo do brasão também bordado 

o nome: Câmara Municipal (vide modelo – figura 09) 

15 
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b) O item 4.1 do Termo de Referência, constante do anexo I do Edital 10/2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

4.1. Os materiais deverão ser entregues mediante ordem de Autorização de Serviços, 

em até 30 (trinta) dias a partir da solicitação da Câmara Municipal de Conceição do 

Mato Dentro.  

 

c) O item 4.3 do Termo de Referência, constante do anexo I do Edital 10/2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

4.3 - Após a entrega, constatadas inconformidades no objeto, o mesmo será 

substituído por um conforme, sem direito a ressarcimento à Vencedora/Contratada 

e sem ônus a Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado. 

 

Conceição do Mato Dentro/MG, 27 de maio de 2020.  

 

 

Claudio Alexandre Rodrigues de Oliveira 

Vereador Presidente 

 

Laura Vieira Bie 

Pregoeira 

 

 

06 

Blazer masculino slim, tecido premium elastano ou 

similar, cor azul marinho, com brasão bordado no lado 

esquerdo do peito, logo abaixo do brasão também bordado 

o nome: Câmara Municipal. (vide modelo – figura 10) 

10 


