
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31 

 

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0783/2022 

PREGAO ELETRÔNICO Nº 11/2022  

 
1º Adendo ao Pregão Eletrônico n° 11/2022, que tem como objeto o Registro de 
Preços para Aquisição de Camisetas, para atender eventos e campanhas do 
Município de Sdrolândia, consumo previsto para 12 (doze) meses.  
 
No Termo de Referência, onde se lê:  
 

Item Código Descrição Unid. Quant 

01 016.002.343 Camiseta malhas fria 67% Poliéster e 33% 

Viscose, na cor branco, manga curta, gola em 

``V``, sem bolso, com serviço de serigrafia 

com no máximo 4 cores com estampa frente e 

costas tamanho PP. 

un 1.845 

02 016.002.344 Camiseta malhas fria 67% Poliéster e 33% 

Viscose, na cor branco, manga curta, gola em 

``V``, sem bolso, com serviço de serigrafia 

com no máximo 4 cores com estampa frente e 

costas tamanho EXG. 

un 2.970 

03 016.002.345 Camiseta malhas fria 67% Poliéster e 33% 

Viscose, na cor branco, manga curta, gola em 

``V``, sem bolso, com serviço de serigrafia 

com no máximo 4 cores com estampa frente e 

costas tamanho GG. 

un 3.402 

04 016.002.346 Camiseta malhas fria 67% Poliéster e 33% 

Viscose, na cor branco, manga curta, gola em 

``V``, sem bolso, com serviço de serigrafia 

com no máximo 4 cores com estampa frente e 

costas tamanho G. 

un 3.395 

05 016.002.347 Camiseta malhas fria 67% Poliéster e 33% 

Viscose, na cor branco, manga curta, gola em 

``V``, sem bolso, com serviço de serigrafia 

com no máximo 4 cores com estampa frente e 

costas tamanho M. 

un 5.896 

06 016.002.316 Camiseta malhas fria 67% Poliéster e 33% 

Viscose, na cor branco, manga curta, gola em 

``V``, sem bolso, com serviço de serigrafia 

un 1.930 
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com no máximo 4 cores com estampa frente e 

costas tamanho P. 

 
Leia-se:  
 

Item Código Descrição Unid. Quant Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 016.002.343 Camiseta malhas fria 

67% Poliéster e 33% 

Viscose, na cor branco, 

manga curta, gola em 

``V``, sem bolso, com 

serviço de serigrafia com 

no máximo 4 cores com 

estampa frente e costas 

tamanho PP. 

un 1.845 26,85 49.538,25 

02 016.002.344 Camiseta malhas fria 

67% Poliéster e 33% 

Viscose, na cor branco, 

manga curta, gola em 

``V``, sem bolso, com 

serviço de serigrafia com 

no máximo 4 cores com 

estampa frente e costas 

tamanho EXG. 

un 2.970 26,85 79.744,50 

03 016.002.345 Camiseta malhas fria 

67% Poliéster e 33% 

Viscose, na cor branco, 

manga curta, gola em 

``V``, sem bolso, com 

serviço de serigrafia com 

no máximo 4 cores com 

estampa frente e costas 

tamanho GG. 

un 3.402 26,85 91.343,70 

04 016.002.346 Camiseta malhas fria 

67% Poliéster e 33% 

Viscose, na cor branco, 

manga curta, gola em 

``V``, sem bolso, com 

un 3.395 26,85 91.155,75 
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serviço de serigrafia com 

no máximo 4 cores com 

estampa frente e costas 

tamanho G. 

05 016.002.347 Camiseta malhas fria 

67% Poliéster e 33% 

Viscose, na cor branco, 

manga curta, gola em 

``V``, sem bolso, com 

serviço de serigrafia com 

no máximo 4 cores com 

estampa frente e costas 

tamanho M. 

un 5.896 26,85 158.307,60 

06 016.002.316 Camiseta malhas fria 

67% Poliéster e 33% 

Viscose, na cor branco, 

manga curta, gola em 

``V``, sem bolso, com 

serviço de serigrafia com 

no máximo 4 cores com 

estampa frente e costas 

tamanho P. 

un 1.930 26,85 51.820,50 

     VALOR 

TOTAL: 

521.910,30 

O presente adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação do Pregão 
Eletrônico n° 11/2022, ficando ratificada todos os demais itens e condições do edital. 
 
ALTERA-SE A DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS PARA: 01 de julho de 2022 as 09:00 horas (Horário de Brasilia), no 
endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 
 
RETIRADA DO EDITAL: O Edital deve ser obtido exclusivamente no Site da Prefeitura 
Municipal, htpp://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link “licitações” bem como no 
endereço: www.licitacoes-e.com.br. 

 
Sidrolândia-MS, 14 de junho de 2022. 

 
 

 
_________________________________ 

ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS 
Pregoeiro 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/

