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ERRATA AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/EDITAL 
((REGISTO DE PREÇOS)) 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 

 

O Município de Montalvânia/MG torna público a alteração do edital objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
006/2022, na forma que segue:  
 
ONDE SE LÊ: 
 
1. DO DETALHAMENTO DO OBJETO E DE SUA ENTREGA:  
  

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO QUANT. UND P. UNIT. P. TOTAL 

1 26861 

JOGO DE CAMISA - C/ 18 UNID. Camisa masculina para 
esportes – jogo de camisas de futebol de campo, totalizando 
16 unidades, confeccionada em malha 100% poliéster, com 
acabamento (DRY CACHARREL), tecido liso opaco, gramatura 
120 a 140 gramas para as camisas de linha, gola olímpica 
prespontada com barata interna, e nas mangas punho de 1,5 
cm, com numeração, e logos que serão fornecidas 
posteriormente, contendo: 16 camisas de jogadores de linha, 
com mangas curtas e 02 Vivos, um inicia da gola até o final da 
manga, outro inicia da gola contornando o corpo até o final da 
barra da camisa frente 02 camisas de goleiro, tamanho G 
adulto, confeccionada em malha 100% poliéster, com 
acabamento (DRY CACHARREL), tecido liso opaco, gramatura 
170 a 190 gramas com mangas longas até o punho e 02 Vivos, 
um sai da gola até o final da manga, outro sai da gola 
contornando o corpo, até o final da barra da camisa frente e 
costas e proteção acolchoada nos cotovelos, em cores 
diferentes das camisas de manga curta 

9 UND   

2 26862 
CALÇÃO PARA FUTEBOL Calção em 100% poliéster, elástico 
e cordão na cintura. 

162 UND   

3 26863 

MEIAO PARA ESPORTE - meião para praça do futsal, de 40 a 
45% poliéster, de 35 a 40% algodão, de 15 a 20% poliamida e 
de 2 a 7% elastodieno, sola acolchoada, punho elástico 
tamanho: 39 a 43 a empresa deverá apresentar laudo técnico 
laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo 
Inmetro.  

162 UND   

4 26865 

colete - azul / laranja - 4 tam.. COLETE P/ FUTEBOL, tecido: 
100 % Poliéster, dupla face, de um lado cor Azul Royal e do 
outro lado laranja e com acabamento (DRY CACHARREL). 
Acabamento: elástico encapado e debrum nas laterais + 10cm, 
aproximadamente, de elástico em repouso). Logo que será 
fornecida posteriormente, versão P&B, em silkscreen, tamanho 
12,7 x 12 cm (largura x altura) 

16 UND   

5 26866 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, categoria adulto, 
com sistema de gomos termo fundidos, confeccionada em PU 
(Poliuretano) e câmara em Bútil, válvula com miolo de silicone 
removível e lubrificado, peso 410 a 440 gramas, diâmetro 68 a 
70 cm, 6 a 14 gomos, com dupla camada de laminação, 0% 

18 UND   
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absorção de água com laudo técnico comprobatório, através 
de laboratório credenciado pelo INMETRO, com data do ano 
de 2019/2020 

6 26867 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INF, categoria infantil com 
sistema de gomos termo fundidos, confeccionada em PU 
(Poliuretano) e câmara em Búl, válvula com miolo de silicone 
removível e lubrificado, peso 350 a 390 gramas, diâmetro 64 a 
66 cm, 6 a 14 gomos, com dupla camada de laminação, 0% 
absorção de água com laudo técnico comprobatório, através 
de laboratório credenciado pelo INMETRO, com data do ano 
de 2019/2020 

8 UND   

7 26868 

BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO, categoria adulto, com 
sistema de gomos termo fundidos, confeccionada em PU 
(Poliuretano) e câmara em Bútil, válvula com miolo de silicone 
removível e lubrificado, peso 410 a 440 gramas, diâmetro 68 a 
70 cm, 6 a 14 gomos, com dupla camada de laminação, 0% 
absorção de água com laudo técnico comprobatório, através 
de laboratório credenciado pelo INMETRO, com data do ano 
de 2019/2020 

6 UND   

8 26870 

BOLA FUTSAL INFANTIL, categoria infantil com sistema de 
gomos termo fundidos, confeccionada em PU (Poliuretano) e 
câmara em Bútil, válvula com miolo de silicone removível e 
lubrificado, peso 350 a 380 gramas, diâmetro 55 a 59 cm, 6 a 
14 gomos, com dupla camada de laminação, 0% absorção de 
água com laudo técnico comprobatório, através de laboratório 
credenciado pelo INMETRO, com data do ano de 2019/2020  

3 UND   

9 26871 

BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL, categoria adulto, 
matrizada/sem costura, confeccionada em microfibra e câmara 
butil, válvula com miolo de silicone removível e lubrificado, 
peso 260 a 280 gramas, diâmetro 65 a 70 cm e 18 gomos. 
Deverá apresentar também laudo técnico laboratorial bola de 
voleibol em Microfibra e butil da câmara, através de laboratório 
credenciado pelo o INMETRO, com data do ano de 2019/2020. 

5 UND   

10 26872 

BOLA DE HANDEBOL, categoria adulto H3 oficial, costurada a 
mão, com ovalização de 0,75% e kick de 1,2m, confeccionada 
em poliuretano(PU), circunferência: 58 a 60cm, peso 425 a 
475g, válvula com miolo de silicone removível e lubrificado, 
câmara em butilzairbility, não brilhante nem escorregadia, 32 
gomos e da 1ª linha da marca. Deverá apresentar também 
laudo técnico laboratorial bola de handebol em Poliuretano 
Típico (PU) e butil / airbility da câmara, através de laboratório 
credenciado pelo o INMETRO, com data do ano de 2019/2020 

5 UND   

11 26873 

BOLA PARA JOGOS - MODALIDADE: BASQUETE OFICIAL 
Matéria prima: microfibra de PU circunferência: 75 a 78cm 
peso: 600 a 650g bola matrizada com miolo removível e 
lubrificado da 1ª linha da marca. Deverá apresentar também 
laudo técnico laboratorial bola de basquetebol em Poliuretano 
Típico (PU) e látez da câmara, através de laboratório 
credenciado pelo o INMETRO, com data do ano de 2018/2019.  

5 UND   

12 26874 

REDE ESPORTIVA PARA FUTEBOL DE CAMPO, 
confeccionada em corda trançada de monofilamento, 100% 
polietileno (PE), e proteção aos raios Ultravioleta (UV). Vista 
Frontal (comprimento: de 7,30m a 7,50m altura: 2,44m a 
2,54m) Vista Lateral (altura: 2,44m a 2,54m profundidade 
inferior (baixo) 1,90m a 2,10 m e profundidade superior (cima) 

2 UND   
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0,80 cm a 0,90 cm com malha (espaçamento) de 14x14cm a 
15x15cm, corda com no mínimo 4,00 mm de espessura 
(mínimo 36 fios de 0,3mm), na cor branca. Poderá ser 
solicitado ao licitante vencedor a apresentação de laudos 
técnicos laboratoriais para comprovação da matéria prima 
100% polietileno (PE) e resistência aos raios Ultravioleta (UV). 

13 26875 

REDE ESPORTIVA PARA FUTSAL, confeccionada em corda 
trançada de monofilamento, 100% polietileno (PE), e proteção 
aos raios ultravioleta (UV). Vista Frontal (3,00m a 3,20m 
comprimento 2,00m a 2,20m altura) Vista Lateral (altura: 2,00 a 
2,20 m profundidade inferior (baixo): 0,90m a 1,00m e cm 
profundidade superior (cima) 0,40cm a 0,60cm com malha 
(espaçamento) de 10x10cm a 12x12cm, corda com no mínimo 
4,00 mm de espessura (mínimo 36 fios de 0,3mm), na cor 
branca. Poderá ser solicitado ao licitante vencedor a 
apresentação de laudos técnicos laboratoriais para 
comprovação da matéria prima 100% polietileno (PE) 100 % 
extra virgem e resistência aos raios Ultravioleta (UV). 

1 UND   

14 26876 

REDE ESPORTIVA PARA VOLEIBOL (un), em 100% 
Polietileno impermeabilizado, resistente Raio Ultravioleta (UV) 
com fio de no mínimo 2,5 mm de espessura (mínimo 24 fios de 
0,3mm) na cor preta trançado, em malha de 10 a 12 cm com 
faixa superior de PVC emborrachado de no mínimo 05 cm 
(quando dobrada), com costura dupla, na cor branca medindo 
9,50 a 10 m comprimento X 1,00 m de altura com ilhós nº 0 
nos 4 cantos. Sistema de cordas 6mm PP nas 4 extremidades 
(mínimo de 2m), argola de aço de 2mm (2) nos terminais da 
rede para regulagem de altura, cabo de aço galvanizado de 13 
a 14m com ponteiras metálicas/bronze para evitar desfiar, 2 
protetores PVC nas extremidades superiores para evitar ação 
cortante do cabo de aço e 2 dispositivos plásticos nas 
extremidades inferiores. 

2 UND   

  
TOTAL 

     

 
 
LEIA-SE: 
 
1. DO DETALHAMENTO DO OBJETO E DE SUA ENTREGA:  
 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO QUANT. UND P. UNIT. P. TOTAL 

1 26861 

JOGO DE CAMISA - C/ 18 UNID. Camisa masculina para 
esportes – jogo de camisas de futebol de campo, totalizando 
16 unidades, confeccionada em malha 100% poliéster, com 
acabamento (DRY CACHARREL), tecido liso opaco, gramatura 
120 a 140 gramas para as camisas de linha, gola olímpica 
prespontada com barata interna, e nas mangas punho de 1,5 
cm, com numeração, e logos que serão fornecidas 
posteriormente, contendo: 16 camisas de jogadores de linha, 
com mangas curtas e 02 Vivos, um inicia da gola até o final da 
manga, outro inicia da gola contornando o corpo até o final da 
barra da camisa frente 02 camisas de goleiro, tamanho G 
adulto, confeccionada em malha 100% poliéster, com 
acabamento (DRY CACHARREL), tecido liso opaco, gramatura 
170 a 190 gramas com mangas longas até o punho e 02 Vivos, 

9 UND   
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um sai da gola até o final da manga, outro sai da gola 
contornando o corpo, até o final da barra da camisa frente e 
costas e proteção acolchoada nos cotovelos, em cores 
diferentes das camisas de manga curta. Marca: ............... 

2 26862 
CALÇÃO PARA FUTEBOL Calção em 100% poliéster, 
elástico e cordão na cintura. Marca: ............... 

162 UND   

3 26863 

MEIAO PARA ESPORTE - meião para praça do futsal, de 40 a 
45% poliéster, de 35 a 40% algodão, de 15 a 20% poliamida e 
de 2 a 7% elastodieno, sola acolchoada, punho elástico 
tamanho: 39 a 43. Marca: ............... 

162 UND   

4 26865 

COLETE P/ FUTEBOL - Colete - azul / laranja - 4 tam., tecido: 
100 % Poliéster, dupla face, de um lado cor Azul Royal e do 
outro lado laranja e com acabamento (DRY CACHARREL). 
Acabamento: elástico encapado e debrum nas laterais + 10cm, 
aproximadamente, de elástico em repouso). Logo que será 
fornecida posteriormente, versão P&B, em silkscreen, tamanho 
12,7 x 12 cm (largura x altura). Marca: ............... 

16 UND   

5 26866 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, categoria adulto, 
com sistema de gomos termo fundidos, confeccionada em PU 
(Poliuretano) e câmara em Bútil, válvula com miolo de silicone 
removível e lubrificado, peso 410 a 440 gramas, diâmetro 68 a 
70 cm, 6 a 14 gomos, com dupla camada de laminação, 0% 
absorção de água. Marca: ............... Modelo............... 

18 UND   

6 26867 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INF, categoria infantil com 
sistema de gomos termo fundidos, confeccionada em PU 
(Poliuretano) e câmara em Búl, válvula com miolo de silicone 
removível e lubrificado, peso 350 a 390 gramas, diâmetro 64 a 
66 cm, 6 a 14 gomos, com dupla camada de laminação, 0% 
absorção de água. Marca: ............... Modelo............... 

8 UND   

7 26868 

BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO, categoria adulto, com 
sistema de gomos termo fundidos, confeccionada em PU 
(Poliuretano) e câmara em Bútil, válvula com miolo de silicone 
removível e lubrificado, peso 410 a 440 gramas, diâmetro 68 a 
70 cm, 6 a 14 gomos, com dupla camada de laminação, 0% 
absorção de água. Marca: ............... Modelo............... 

6 UND   

8 26870 

BOLA FUTSAL INFANTIL, categoria infantil com sistema de 
gomos termo fundidos, confeccionada em PU (Poliuretano) e 
câmara em Bútil, válvula com miolo de silicone removível e 
lubrificado, peso 350 a 380 gramas, diâmetro 55 a 59 cm, 6 a 
14 gomos, com dupla camada de laminação, 0% absorção de 
água. Marca: ............... Modelo............... 

3 UND   

9 26871 

BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL, categoria adulto, 
matrizada/sem costura, confeccionada em microfibra e câmara 
butil, válvula com miolo de silicone removível e lubrificado, 
peso 260 a 280 gramas, diâmetro 65 a 70 cm e 18 gomos. 
Marca: ............... Modelo............... 

5 UND   

10 26872 

BOLA DE HANDEBOL, categoria adulto H3 oficial, costurada 
a mão, com ovalização de 0,75% e kick de 1,2m, 
confeccionada em poliuretano(PU), circunferência: 58 a 60cm, 
peso 425 a 475g, válvula com miolo de silicone removível e 
lubrificado, câmara em butilzairbility, não brilhante nem 
escorregadia, 32 gomos e da 1ª linha da marca. Marca: 
............... Modelo............... 

5 UND   

11 26873 
BOLA PARA JOGOS - MODALIDADE: BASQUETE OFICIAL 
Matéria prima: microfibra de PU circunferência: 75 a 78cm 

5 UND   
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peso: 600 a 650g bola matrizada com miolo removível e 
lubrificado da 1ª linha da marca. Marca: ............... 
Modelo............... 

12 26874 

REDE ESPORTIVA PARA FUTEBOL DE CAMPO, 
confeccionada em corda trançada de monofilamento, 100% 
polietileno (PE), e proteção aos raios Ultravioleta (UV). Vista 
Frontal (comprimento: de 7,30m a 7,50m altura: 2,44m a 
2,54m) Vista Lateral (altura: 2,44m a 2,54m profundidade 
inferior (baixo) 1,90m a 2,10 m e profundidade superior (cima) 
0,80 cm a 0,90 cm com malha (espaçamento) de 14x14cm a 
15x15cm, corda com no mínimo 4,00 mm de espessura 
(mínimo 36 fios de 0,3mm), na cor branca. Marca: ...............  

2 UND   

13 26875 

REDE ESPORTIVA PARA FUTSAL, confeccionada em corda 
trançada de monofilamento, 100% polietileno (PE), e proteção 
aos raios ultravioleta (UV). Vista Frontal (3,00m a 3,20m 
comprimento 2,00m a 2,20m altura) Vista Lateral (altura: 2,00 a 
2,20 m profundidade inferior (baixo): 0,90m a 1,00m e cm 
profundidade superior (cima) 0,40cm a 0,60cm com malha 
(espaçamento) de 10x10cm a 12x12cm, corda com no mínimo 
4,00 mm de espessura (mínimo 36 fios de 0,3mm), na cor 
branca. Marca: ...............  

1 UND   

14 26876 

REDE ESPORTIVA PARA VOLEIBOL (un), em 100% 
Polietileno impermeabilizado, resistente Raio Ultravioleta (UV) 
com fio de no mínimo 2,5 mm de espessura (mínimo 24 fios de 
0,3mm) na cor preta trançado, em malha de 10 a 12 cm com 
faixa superior de PVC emborrachado de no mínimo 05 cm 
(quando dobrada), com costura dupla, na cor branca medindo 
9,50 a 10 m comprimento X 1,00 m de altura com ilhós nº 0 
nos 4 cantos. Sistema de cordas 6mm PP nas 4 extremidades 
(mínimo de 2m), argola de aço de 2mm (2) nos terminais da 
rede para regulagem de altura, cabo de aço galvanizado de 13 
a 14m com ponteiras metálicas/bronze para evitar desfiar, 2 
protetores PVC nas extremidades superiores para evitar ação 
cortante do cabo de aço e 2 dispositivos plásticos nas 
extremidades inferiores. Marca: ............... 

2 UND   

  
TOTAL 

     

 

NOTA: 

Conforme estabelece o artigo 21, §4º da Lei Federal n° 8.666/93, fica alterada a data limite do julgamento 
para o dia 18/03/2022 às 09h00min, dado que a alteração no Edital afeta a formulação da proposta. 
 

Publique-se para conhecimento público. 
 
 

Montalvânia/MG, 04 de março de 2022. 
 
 
 

Elivando Nonato da Silva 

Pregoeiro Oficial do Município 

Portaria nº. 002, de 03.01.2022 
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