ADENDO Nº 001 Á LICITAÇÃO N 039/2019
PREGÃO PRESENCIAL N 015/2019
Abertura: 28/05/2019
Horário:09:00hs
Local: Sala de Reuniões desta Prefeitura
"PREGÃO PRESENCIAL VISANDO A AQUISIÇÃO DE
UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO ”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados a alteração da data
da abertura, bem como a alteração da especificação do produto Legging, a qual passa a ter a
seguinte redação:
O prazo para recebimento dos envelopes de PROPOSTAS DE PREÇOS e dos
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será até o dia 28 de maio de 2019 até as 09:00hs, no
seguinte local: Pref. Mun. Esperança do Sul (Div. de Compras), sito à Av. Rio Branco, 1626.


Legging: Legging Escolar Feminina confeccionada em tecido suplex de no mínimo 90%
poliamida de no mínimo 9,0% elastano, gramatura de 394,1 g/m, com tolerância de 5%.
Cintura da legging deverá ter um cós colocado frente e costas com 6 cm pronto para os
tamanhos 00 ao 16 e com 7 cm pronto para os tamanhos P ao XXG costurado em
máquina overlok 4 fios. Barra deve ser feita em máquina galoneira 2 agulha bitola estreita
com 2,0 cm de largura para todos os tamanhos. Nas laterais da legging em toda sua
extensão deve ter uma faixa com a largura de 4,0 cm na cor a ser definida posteriormente
15-4225 TPX, com a escrita “ESPERANÇA DO SUL” na cor branca no sentido vertical em
serigrafia, costurado sobre posto a lateral em máquina elastiqueira. As costuras das
laterais, do entre pernas e dos ganchos e cintura devem ser costurados em máquina
overlok 4 fios. A peça deve estar isento de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação.

As demais cláusulas do presente edital permanecem inalteradas.
Esperança do Sul, 09 de maio de 2019
MOISES ALFREDO LEDUR
Prefeito Municipal
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