ERRATA
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
OBJETO: Registro de preços para aquisição de uniformes para os colaboradores da
SURG.
DATA ABERTURA: 04/01/2022

HORÁRIO: 14h01min

Senhores licitantes, COMUNICAMOS O QUE SEGUE:

Recebemos um questionamento sobre alguns itens do edital, dessa forma,
esclarecemos que o questionamento trouxe pontos importantes que merecem ser
alterados no edital em epígrafe. Assim sendo:
No anexo I do edital
Onde se lê:

LOTE 01 - ITENS DE COTA RESERVADA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Item

2

Quant

250

Unid

Descrição dos produtos

Calça em helanca (malha colegial) 65% poliéster e 35% algodão, gramatura
média de 278 g/m², na cor verde folha, com elástico na cintura, com um viés
chato em tecido 100% poliéster, com 1,0 cm de largura, na cor azul marinho,
Peças
aplicado no sentido longitudinal nas laterais das pernas, com faixas refletivas
com 5,0 cm de largura, nas pernas abaixo dos joelhos, com bolsos embutidos
nas laterais. Tamanhos a definir.

LOTE 02 - LOTE DE AMPLA CONCORRÊNCIA
Item

Quant

Unid

Descrição dos produtos

3

750

Calça em helanca (malha colegial) 65% poliéster e 35% algodão, gramatura
média de 278 g/m², na cor verde folha, com elástico na cintura, com um viés
chato em tecido 100% poliéster, com 1,0 cm de largura, na cor azul marinho,
Peças
aplicado no sentido longitudinal nas laterais das pernas, com faixas refletivas
com 5,0 cm de largura, nas pernas abaixo dos joelhos, com bolsos embutidos
nas laterais. Tamanhos a definir.

4

1.000

Boné com aba tipo árabe c/ sistema para regulagem de tamanho,
Peças confeccionado em Polybrim 67% algodão e 33% Poliester de primeira linha,
c/ gramatura de 240 g/m², c/ serigrafias na frente e na lateral.

Especificações técnicas

I.1. CAMISA OPERACIONAL (MASCULINA/FEMININA - Lote 2 - Item 1): Camisa manga longa,
cor verde bandeira, gola pólo, 01 bolso (tamanho do bolso será proporcional ao manequim)

medindo 100 mm de largura, aproximadamente, e bicos inferiores quebrados, fixado do lado
esquerdo. Fechamento do colarinho com 03 (três) botões em nylon incolor. Aplicação de tecido
refletivo amarelo/verde limão/prateado com 5,0/1,5 cm de largura nas mangas abaixo do ombro
e na altura do abdômen, (conforme modelo referencial). No lado esquerdo do peito sobre o bolso,
deverá ser aplicada serigrafia do logo da SURG e nas costas, serigrafia c/ o Brasão medindo
90/80 mm e a inscrição: GUARAPUAVA – Prefeitura Municipal, na cor branca, delineada em
preto. Características do tecido: O tecido deverá ser Poli viscose 67% poliéster e 33% viscose,
primeira linha, anti-piling, na cor verde bandeira; gola piquet.
I.4. COSTURA E ACABAMENTO:
COSTURA: Costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade, sendo a
operação de fechamento: a. Interlock bitola mínima 10 mm; b. Máquina ponto corrente 1 agulha;
Máquina 2 agulhas defasadas ponto corrente; com agulhas de 14mm (Singer 90); linhas das
costuras 80, overloque 120/filam.; PPC 4,5 a 5 em todas as costuras, nos pontos vulneráveis,
travetes nos cantos dos bolsos; c. O travete deve ser colocado por sobre a costura de segurança
do interlock; d. O aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e excelente
acabamento; e. O produto não poderá apresentar desfiamento e sobreposição de costuras; f.
Aviamentos: Para botões e as operações de fechamento, pesponto de bolsos, frentes, casear e
pregar botões, a cor da linha deve ser de acordo com o tecido.

LEIA-SE:
LOTE 01 - ITENS DE COTA RESERVADA PARA MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
Item

3

Quant

750

Unid

Descrição dos produtos

Calça em helanca (malha colegial) 65% poliéster e 35% algodão, gramatura
média de 278 g/m², na cor verde folha, com elástico na cintura e com cordão
de naylon para ajuste, com um viés chato em tecido 100% poliéster, com 1,0
Peças
cm de largura, na cor azul marinho, aplicado no sentido longitudinal nas
laterais das pernas, com faixas refletivas com 5,0 cm de largura, nas pernas
abaixo dos joelhos, com bolsos embutidos nas laterais. Tamanhos a definir.

LOTE 02 - LOTE DE AMPLA CONCORRÊNCIA
Item

3

Quant

750

Unid

Descrição dos produtos

Calça em helanca (malha colegial) 65% poliéster e 35% algodão, gramatura
média de 278 g/m², na cor verde folha, com elástico na cintura e com cordão
de naylon para ajuste, com um viés chato em tecido 100% poliéster, com 1,0
Peças
cm de largura, na cor azul marinho, aplicado no sentido longitudinal nas
laterais das pernas, com faixas refletivas com 5,0 cm de largura, nas pernas
abaixo dos joelhos, com bolsos embutidos nas laterais. Tamanhos a definir.

4

1.000

Boné com aba tipo árabe c/ sistema para regulagem de tamanho, (snap em
plástico),
confeccionado em Polybrim 67% algodão e 33% Poliester de
Peças primeira linha, c/ gramatura de 240 g/m², na cor verde bandeira, c/ serigrafias
na frente com logo da SURG na lateral, com Brasão da Prefeitura de
Guarapuava.

Especificações técnicas

I.1. CAMISA OPERACIONAL (MASCULINA/FEMININA - Lote 2 - Item 1): Camisa manga longa,
cor verde bandeira, gola pólo, 01 bolso (tamanho do bolso será proporcional ao manequim)
medindo 100 mm de largura, aproximadamente, e bicos inferiores quebrados, fixado do lado
esquerdo. Fechamento do colarinho com 03 (três) botões em nylon incolor. Aplicação de tecido
refletivo amarelo/verde limão/prateado com 5,0 cm de largura nas mangas abaixo do ombro e na
altura do abdômen, sendo 2,0 cm a parte refletiva prateada, 1,5 cm na parte inferior
amarelo/verde limão e 1,5cm na parte superior em amarelo/verde limão (conforme modelo
referencial). No lado esquerdo do peito sobre o bolso, deverá ser aplicada serigrafia do logo da
SURG e nas costas, serigrafia c/ o Brasão medindo 90/80 mm e a inscrição: GUARAPUAVA –
Prefeitura Municipal, na cor branca, delineada em preto. Características do tecido: O tecido
deverá ser Poli viscose 67% poliéster e 33% viscose, primeira linha, anti-piling, na cor verde
bandeira; gola piquet.
I.4. COSTURA E ACABAMENTO:
COSTURA: Costura deverá ser executada dentro dos padrões de alta qualidade, sendo a
operação de fechamento: a. Interlock bitola mínima 10 mm; b. Máquina ponto corrente 1 agulha;
Máquina 2 agulhas defasadas ponto corrente; com agulhas de 14mm (Singer 90); linhas das
costuras 80, overloque 120/filam.; PPC 4,5 a 5 em todas as costuras, nos pontos vulneráveis
(entre as pernas), travetes nos cantos dos bolsos; c. O travete deve ser colocado por sobre a
costura de segurança do interlock; d. O aspecto visual das costuras deve ser de alta qualidade e
excelente acabamento; e. O produto não poderá apresentar desfiamento e sobreposição de
costuras; f. Aviamentos: Para botões e as operações de fechamento, pesponto de bolsos, frentes,
casear e pregar botões, a cor da linha deve ser de acordo com o tecido.

Tendo em vistas as alterações acima, em anexo segue novo kit proposta com
as alterações a data de abertura e credenciamento sofrerá alteração, conforme
segue:
O credenciamento e recebimento dos envelopes de proposta de preços e de
habilitação ocorrerá no dia 11/02/2022 das 13h30m às 14h00. Encerrado este
prazo, será dado início à abertura das propostas e atos subsequentes do
Pregão.
Os demais itens permanecem inalterados.
Publique-se.
Guarapuava, 03 de fevereiro de 2022.

PAULO CÉZAR TRACZ
PREGOEIRO

