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MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
Estado de São Paulo 

CNPJ 44.567.014/0001-67 

 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
 
 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 
 
MARCELO BUENO DA SILVA, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, torna 
pública a RETIFICAÇÃO no Objeto do Edital do Pregão Presencial nº 007/2019, que tem como 
objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, nos termos do artigo 21, §4º, da Lei 8.666/93. 
 
No Anexo I, onde se lê: 
 
4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

Nº Especificação 
Unidade de 

medida 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 

Bola de futebol campo costurada a mão com 
32 gomos peso 410-450 gramas 
circunferência 68-70 cm câmera de arbility 
milo removível e lubrificado  Pu 

Uni 10   

2 

Bola de futebol campo nº4 costurada a mão 
com 32 gomos peso 360-390 gramas 
circunferência 64-66 cm câmera de arbility 
milo removível e lubrificado  Pu 

Uni 10   

3 

Bola de futsal termotec com 8  gomos peso 
410-440 gramas circunferência 64-66 cm 
câmera de arbility milo removível e lubrificado  
Pu 

Uni 10   

4 
Rede de futebol de campo modelo méxico fio 
4 mm com tratamento utra violeta na medida 
750-230 

Uni 3   

5 
Rede de futsal modelo vel de noiva  fio 4 mm 
com tratamento utravioleta na medida 320-210 

Uni 3   

6 
Jogo de camisa em microfibra material 
digitalizado  fio 26 em sintético costura com 
maquina de 3 pontas com estampas 

Peça 5   

7 cone de borracha medida 23 cm  Und 10   

8 coletes em poliester com duplo elástico Und 50   

 
  

Leia-se: 

Nº Especificação 
Unidade de 

medida 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 

Bola de futebol campo costurada a mão com 
32 gomos peso 410-450 gramas 
circunferência 68-70 cm câmera de arbility 
milo removível e lubrificado confeccionada em 
pu lamiando conforto maciez performance 
fabricada no brasil 9-10 lbs 

Uni 10   

2 

Bola de futebol campo nº4 costurada a mão 
com 32 gomos peso 360-390 gramas 
circunferência 64-66 cm câmera de arbility 
milo removível e lubrificado confeccionada em 
pu laminado conforto maciez performance 
fabricada no brasil 9-10 lbs 

Uni 10   

3 

Bola de futsal termotec dg com dupla colagem 
com 8 gomos peso 410-440 gramas 
circunferência 62,5-63,5 cm câmera de arbility 
milo removível e lubrificado confecciona em 
Pu Pró câmera 6 D feita em borracha butílica 
com selo das federações  

Uni 10   
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4 

Rede de futebol de campo modelo México 
com fio de seda 4 mm sem nó malha 15x15 
com tratamento ultra violeta na medida 750-
250 -200-2digitaliad 00 

Par 3   

5 
Rede de futsal modelo véu de noiva com fio 
de seda 4mm sem nó malha 12x12 tratamento 
ultra violeta na medida 320-210 -0,60 -100 

Par 3   

6 

Jogo de camisa em microfibra digitalizada 
modelo raglan com costura rebatida com 8 
serviço de estampa a ser definida pelo 
secretário de esporte contendo 20 camisetas 
de linha 20 calção 02 kit de goleiro com 
bermuda com espuma dupla 22 pares de 
meião composto 61% DE POLIAMIDA 36% de 
algodão 03% de elastodieno cor a ser 
definida. 
01 jogo sub 11 tamanho 12 
02 jogos sub 13 tamanho 16 
02 jogos uniforme tamanho G 

Jogo 5   

7 Cone de borracha medida 23 cm  Und 10   

8 
Coletes em 100 % poliéster com duplo 
elástico e lateral rebatida com 3 costura 
 

Und 50   

 

 
Em razão das mudanças no objeto do edital, abre-se novo prazo para divulgação do referido 
certame. 
A sessão pública será realizada no dia 13 de março de 2019, às 14h: 00min, no Departamento 
de Licitações da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, situada na Rua Garcia Braga, 
número 93, centro – São Pedro do Turvo – SP. 
 

 
 

São Pedro do Turvo, 25 de fevereiro de 2019. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 

Marcelo Bueno da Silva 
Pregoeiro 
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