Estado de Mato Grosso
Governo Municipal
C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 001
Processo Licitatório nº 027/2018
Pregão Presencial nº 001/2018
Registro de Preço nº 015/2018
Assunto: Retificação.
Referência: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de camisetas, calças, lençóis e campo cirúrgico,
para atender a secretaria de esporte e a secretaria de saúde. segue alterações;
.

JUSTIFICATIVA
A Prefeitura Municipal de Vila Rica, mediante a Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº 012/2015 de 13/01/2015, tendo em
vista o Processo já epigrafado e autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos
interessados, que houve o segunda retificação acrescentando a informação que segue;

CONSIDERE ANEXO 07 QUE SEGUE;
LOTE 01 - CAMISETAS E CALÇAS
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Camisetas promocional em malha
1005 poliéster com tratamento
anti pilling, estampa com
sublimação total , na frente e nas
costas ou mangas. Tamanho P.
Camisetas promocional em malha
1005 poliéster com tratamento
anti pilling, estampa localizada, na
frente e nas costas ou mangas.
Tamanho P.
Camisetas promocional em malha
1005 poliéster com tratamento
anti pilling, estampa localizada, na
frente e nas costas ou mangas.
Tamanho M.
Camisetas promocional em malha
1005 poliéster com tratamento
anti pilling, estampa localizada, na
frente e nas costas ou mangas.
Tamanho G.
Camisetas promocional em malha

FABRICANTE

UND

QTD

UNIT.

TOTAL R$

Und

500

29,33

14.665,00

Und

500

24,33

12.165,00

Und

500

24,33

12.165,00

Und

500

26,00

13.000,00

Und

1.000

29,33

29.330,00

AVENIDA BRASIL, Nº 2.000, BAIRRO BELA VISTA, PALÁCIO ARAGUAIA
VILA RICA/MT CEP: 78.645-000 FONE/FAX: (66) 3554 1107
E-mail: licitavilaricamt@yahoo.com.br
Site: www.pmvilarica.com.br

Página 1 de 7

Estado de Mato Grosso
Governo Municipal
C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

6

7

8

9

10

11

12

13

1005 poliéster com tratamento
anti pilling, estampa com
sublimação total , na frente e nas
costas ou mangas. Tamanho M.
Camisetas promocional em malha
1005 poliéster com tratamento
anti pilling, estampa com
sublimação total , na frente e nas
costas ou mangas. Tamanho G.
Camisetas não promocional feita
em malha pv 67 poliéster 33%
viscose com tratamento anti
pelling, estampa feita com
serigrafia, com estampa na frente
e nas costas e mangas tamanho P.
Camisetas não promocional feita
em malha pv 67 poliester 33%
viscose com tratamento anti
pelling, estampa feita com
serigrafia, com estampa na frente
e nas costas e mangas tamanho
M.
Camisetas não promocional feita
em malha pv 67 poliester 33%
viscose com tratamento anti
pelling, estampa feita com
serigrafia, com estampa na frente
e nas costas e mangas tamanho
G.
Confecção de calça de capoeira,
tecido 100% poliester, malha
montaria, arte em bordado, cor
branca, unisex, com elástico, sem
bolso, tamanho P (criança)
passador em toda extensão.
Confecção de calça de capoeira,
tecido 100% poliester, malha
montaria, arte em bordado, cor
branca, unisex, com elástico, sem
bolso, tamanho M (criança)
passador em toda extensão.
Confecção de calça de capoeira,
tecido 100% poliester, malha
montaria, arte em bordado, cor
branca, unisex, com elástico, sem
bolso, tamanho G (criança)
passador em toda extensão.
Confecção de calça de capoeira,
tecido 100% poliester, malha
montaria, arte em bordado, cor
branca, unisex, com elástico, sem
bolso, tamanho P (adulto)

Und

500

29,33

14.665,00

Und

500

25,00

12.500,00

Und

500

25,00

12.500,00

Und

500

25,00

12.500,00

Und

100

Und

300

Und

100

58,67

5.867,00

Und

100

58,67

5.867,00

58,67

58,67
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passador em toda extensão.
14

15

16

17

18

19

20

Confecção de calça de capoeira,
tecido 100% poliester, malha
montaria, arte em bordado, cor
branca, unisex, com elástico, sem
bolso, tamanho M (adulto)
passador em toda extensão.
Confecção de calça de capoeira,
tecido 100% poliester, malha
montaria, arte em bordado, cor
branca, unisex, com elástico, sem
bolso, tamanho G (adulto)
passador em toda extensão.
Confecção de camisa feminina
manga curta, em tecido natural
Blend,
marca
nacional
fechamento com botões frontais
em madrepérola da mesma cor
do tecido, gola, manga com
barramento,
bolso
lateral
tamanho P.
Confecção de camisa feminina
manga curta, em tecido natural
blend,
marca
nacional
fechamento com botões frontais
em madrepérola da mesma cor
do tecido, gola, manga com
barramento,
bolso
lateral
tamanho m.
Confecção de camisa feminina
manga curta, em tecido natural
blend,
marca
nacional
fechamento com botões frontais
em madrepérola da mesma cor
do tecido, gola, manga com
barramento,
bolso
lateral
tamanho g.
Confecção de camisa masculina,
manga curta, em tecido natural
blend,
marca
nacional
fechamento com botões frontais
em madrepérola da mesma cor
do tecido, gola, manga com
barramento,
bolso
lateral
tamanho p.
Confecção de camisa masculina,
manga curta, em tecido natural
blend,
marca
nacional
fechamento com botões frontais
em madrepérola da mesma cor
do tecido, gola, manga com

Und

300

58,67

Und

100

58,67

Und

100

63,00

6.300,00

Und

300

63,00

18.900,00

Und

100

63,00

6.300,00

Und

100

63,67

6.367,00

300

63,67

19.101,00
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barramento,
bolso
lateral
tamanho m.
Confecção de camisa masculina,
manga curta, em tecido natural
blend,
marca
nacional
fechamento com botões frontais
em madrepérola da mesma cor
do tecido, gola, manga com
barramento,
bolso
lateral
tamanho g.
Confecção
de
calça
confeccionada em tecido ripstop
idêntico ao da farda militar, com
bolso, tamanho p.
Confecção
de
calça
confeccionada em tecido ripstop
idêntico ao da farda militar, com
bolso, tamanho m.
Confecção
de
calça
confeccionada em tecido ripstop
idêntico ao da farda militar, com
bolso, tamanho g.
Camiseta não promocional feita
em malha pv 67, poliester 33%
viscose com tratamento anti
pelling, com bordado, estampa
na frente e na costas, com manga,
tamanho p.
Camiseta não promocional feita
em malha pv 67, poliester 33%
viscose com tratamento anti
pelling, com bordado, estampa
na frente e na costas, com manga,
tamanho m.
Camiseta não promocional feita
em malha pv 67, poliester 33%
viscose com tratamento anti
pelling, com bordado, estampa
na frente e na costas, com manga,
tamanho g.

21

22

23

24

25

26

27

Und
Und

100

63,67

6.367,00

100

65,00

6.500,00

300

65,00

19.500,00

100

65,00

6.500,00

100

35,00

3.500,00

300

35,00

10.500,00

Und

Und

Und

Und

Und

Und

100

35,00

3.500,00

TOTAL

305.495,00

LOTE 2- LENÇOL
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO

Lençol hospitalar - de tecido com
elástico 100% algodão, de 180
fios,de dimensões (0,75 x
1,80)m,na cor branca
Lençol hospitalar - de tecido com

FABRICANTE

UND

QTD

UNIT.

TOTAL R$

Und

150

35,00

5.250,00

Und

150

26,00
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

elástico, 100% algodão, de 180
fios,de dimensões (0,65 x
1,10)m,na cor branca
Lençol hospitalar - de tecido com
elástico, 100% algodão, de 180
fios,de dimensões (125 x
1,20)m,na cor branca
Lençol hospitalar - de tecido com
elástico, 100% algodão, de 180
fios,de dimensões (0,60 x
1,90)m,na cor branca
Lençol hospitalar - de tecido com
elástico, 100% algodão, de 180
fios,de dimensões (0,95 x
1,90)m,na cor branca
Lençol hospitalar - de tecido com
elástico, 100% algodão, de 180
fios,de dimensões (0,80 x
1,80)m,na cor branca
Lençol hospitalar - de tecido sem
elástico, 100% algodão, 180
fios,de dimensões (0,75 x
1,80)m,na cor branca
Lençol hospitalar - de tecido sem
elástico, 100% algodão, 180
fios,de dimensões (125 x
1,20)m,na cor branca
Lençol hospitalar - de tecido sem
elástico, 100% algodão, 180
fios,de dimensões (0,60 x
1,90)m,na cor branca
Lençol hospitalar - de tecido sem
elástico, 100% algodão, 180
fios,de dimensões (0,95 x
1,90)m,na cor branca
Lençol hospitalar - de tecido sem
elástico, 100% algodão, 180
fios,de dimensões (0,80 x
1,80)m,na cor branca

Und

150

35,00

5.250,00

Und

150

26,00

3.900,00

Und

150

35,00

5.250,00

Und

150

35,00

5.250,00

Und

150

33,67

5.050,50

Und

150

33,00

4.950,00

Und

150

33,00

4.950,00

Und

150

33,00

4.950,00

Und

150

33,00

TOTAL

4.950,00

53.650,50

LOTE 03 – CAMPO CIRURGICO
ITEM

1

DESCRIÇÃO

Campo cirúrgico simples - em
brim pesado, 100 % algodão,
medindo (40 x 40)cm , cor verde
bandeira, gramatura mínima
260g/m2, padrão sarja, com
logomarca branca em três

FABRICANTE

UND

QTD

UNIT.

TOTAL R$

Und

100

7,83

783,00
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2

3

extremidades
do
tecido,
fenestrado,
embalado
individualmente,
apresentado
conforme decreto lei 79094/77 ,
legislação vigente, com fenestra
de 10 cm.
Campo cirúrgico simples - em
brim pesado, 100 % algodão,
medindo (40 x 40)cm , cor verde
bandeira, gramatura mínima
260g/m2, padrão sarja, com
logomarca branca em três
extremidades
do
tecido,
fenestrado,
embalado
individualmente,
apresentado
conforme decreto lei 79094/77 ,
legislação vigente, sem fenestra
Campo cirúrgico simples - em
brim pesado, 100 % algodão,
medindo (40 x 40)cm , cor verde
bandeira, gramatura mínima
260g/m2, padrão sarja, com
logomarca branca em três
extremidades
do
tecido,
embalado
individualmente,
apresentado conforme decreto lei
79094/77 , legislação vigente,
sem fenestra

Und

100

7,83

783,00

Und

100

7,83

783,00

TOTAL

2.349,00

 DA INCLUSÃO DE RECURSO ORÇAMENTARIO;
 Secretaria de saúde
Proj/Ativ. 2..048..............................Manut. e encargos com Pronto atendimento
(309) 3.3.90.30.20........................ Material de Consumo ( Cama, mesa e banho)
(309) 3.3.90.30.36....................... Material de Consumo ( Material hospitalar)
Proj/Ativ. 2.137...............................Manut. e encargos com Pronto atendimento
(418) 3.3.90.30.23......................... Material de Consumo (Cama, mesa e banho)
(418) 3.3.90.30.36........................ Material de Consumo ( Material Hospitalar)
Proj/Ativ. 2.053..............................Manut. e encargos com Hospital
(302) 3.3.90.30.23......................... Material de Consumo (Cama, mesa e banho)
(302) 3.3.90.30.36........................ Material de Consumo ( Material Hospitalar)
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Proj/Ativ. 2.136.............................Manut. e encargos com Hospital
(410) 3.3.90.30.20......................... Material de Consumo (Cama, mesa e banho)
(410) 3.3.90.30.36........................ Material de Consumo ( Material Hospitalar)


DA INCLUSÃO
DA PRIORIDADE NA CONTRATAÇÃO COM VALOR ATÉ 10% DO MELHOR PREÇO

O beneficio em questão trata-se de mais uma inovação criada pela Lei Complementar nº 147
ao introduzir o §3º do art. 48, que reza:
“§ 3o Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento)
do melhor preço válido. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014 e conforme Decreto Municipal n° 23, de 15 de
março de 2018)”.

No entanto fica estabelecido que para microempresas e empresas de pequeno porte sediadas
local, aplica-se o beneficio supracitado.


DA INCLUSÃO
A empresa vencedora do certame terá o prazo de 15 (quinze) corridos para entrega dos

itens, objeto da licitação, a contar da autorização de fornecimento.

Data do certame : 26/04/2018 as 09:00hs no Paço Municipal

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

Vila Rica / MT, 13 de Abril de 2018.

CRISTINA MAGALHÃES CASTRO
Pregoeira Oficial
Port. nº 012/2015
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