Belo Horizonte, 29 de março de 2022
Às Licitantes
REF: Esclarecimento 02 - Pregão Presencial nº 004/2022
Objeto: Aquisição de Camisas em Poliamida, Bolsas confeccionadas em Lona, Garrafas Squeeze
plástico 700 ml para atendimento ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de
Minas Gerais – Sescoop/MG.

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Minas Gerais,
através da Comissão Permanente de Licitação, que no uso de suas atribuições, resolve
ALTERAR, o lote 02, item 03 do Termo de Referência do Edital Pregão Presencial nº
004/2022, conforme abaixo, procurando assim, uma economicidade maior na aquisição de
produtos de mesma cor e buscando ainda uma maior agilidade produtiva por parte das
empresas licitantes.
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, LOTES E QUANTIDADES
LOTE

Qtde

Especificação

02

400

BOLSAS confeccionadas em lona Verona, na cor VERMELHA,
emborrachada, impermeável, com fechamento superior em
botão imâ, forramento interno total em Oxford na cor AZUL
ESCURO, bolsos laterais forrados em Oxford na cor AZUL
ESCURO, alças em cadarço em fita de polipropileno listrado nas
cores BRANCO, VERMELHO E AZUL ESCURO, 40mm. Fundo
com acolchoamento em manta térmica 8mm. Acabamento
interno fitado com viés. Acabamento externo em vivo plástico
encapado em couro sintético, Inserção em bordado de 1
logomarca do Sistema Ocemg, colorida, conforme modelo anexo
ao Esclarecimento. Medidas: Comprimento 37cm, altura – 36cm,
largura -13cm.
As licitantes “deverão”, obrigatoriamente, verificar uma amostra
do produto na sede do Sescoop, até 24 horas ANTES da data
para apresentação das propostas, devendo agendar a inspeção
pelo telefone 31 – 3025-7059 ou 3025-7058, sob pena de
desclassificação conforme item 9.2 Letra “h” do edital e item 8 do
Termo de Referência - Anexo I
Conforme previsão deste termo de referência, a licitante
vencedora deverá apresentar amostra física do produto, pronta
e acabada, inclusive com as artes finais para aprovação.
Prazo para entrega após aprovação da amostra física: 15
dias úteis.
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Reforçamos que a data de abertura para entrega dos envelopes (01 e 02) e início da
sessão permanecerá no dia 31/03/2022, as 14h00;
Reforçamos ainda que os itens 01 e 03 do referido Termo de Referência seguem
inalterados.
Atenciosamente,

Robert Martins Santos
Pregoeiro do Sescoop/MG

Lucas Cotta Lage
Comissão de Licitação do Sescoop/MG
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ANEXO
Inserção em bordado da logomarca do Sistema Ocemg:
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