
§€ ffi***

ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO NO 11512021

oBJETo DA LtctrAÇÃo: REGrsrRo DE pREÇos pARA FoRNECIMENTo DE FARDAMENTo
ESCoLAR pARA AS ESCoLAS Do sESC BAHIA, No EXERcíclo 2022.

A Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuiçÕes, torna público que apos a
publicação da Solicitação de Peça Piloto do Pregão Eletrônico acima epigrafado, irouve
necessidade da retificação abaixo:

- Onde se lê:

Na condrção de detentora das propostas classificadas em primeiro lugar para os respectivos lotes,
bem como considerando a necessidade de procedermos aos feitos relativos ao iulgamento da
proposta comercial participante no Pregão acima epigrafado, em cumprimento às disposiçÕes do
subitem 9.1 do Edital, solicitamos das eúpresas: NADIA CORREIA DE ALMEIDA (LOTES 02 e 03)
e ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME (LOTE 01), as peças pilotos dos objetos
referentes aos lotes , com a finalidade de que a Entidade possa aferir a conformidade dos produtos
constantes na proposta com as exigências estabelecidas no Edital. Para tanto, pedimos atentar para
as condiçÕes editalícias relacionadas, a seguir:

- Leia-se:

Na condição de detentora das propostas classificadas em primeiro lugar para os respectivos lotes,
bem como considerando a necessidade de procedermos aos feitos relativos ao julgamento da
proposta comercial participante no Pregão acima epigrafado, em cumprimento às disposiçÕes do
subitem 9.1 do Edital, solicitamos das empresas: NADIA CORREIA DE ALMEIDA (LOTE 01) e
ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA - ME (LOTES 02 e 03), as peças pitotos dos objeios
referentes aos lotes , com a finalidade de que a Entidade possa aferir a conformidade dos produtos
constantes na proposta com as exigências estabelecidas no Edital. Para tanto, pedimos atentar para
as condições editalícias relacionadas, a seguir

As demais condições do Edital permanecem inalteradas.

Salvador(BA), 09 de março de 2022.

Pregoeira

-.-''\\ (
Maria AparecidaUa Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação I'
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