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 PROCESSO LICITATÓRIO N.° 

88/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

038/2021  

 

LICITAÇÃO/ MODALIDADE: Pregão 

Presencial.  

 

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR 

PREÇO POR ITEM  

 

OBJETO: Registro de preço para 

Contratação de empresa especializada no 

serviço de confecção e fornecimento de 

Uniformes, para os servidores de todas as 

Secretarias do Município de Santana da 

Vargem, bem como para confecção de 

camisetas para eventos que foram 

necessários.  

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL  

1- O Município de Santana da Vargem 

torna pública a retificação do edital do 

processo acima mencionado.  

 

Onde se lê: A abertura da sessão 

será às 08:00hs do dia 27 de Julho 

de 2021, quando serão recebidos os 

envelopes de documentação e 

proposta relativos à licitação e 

credenciados os representantes das 

empresas licitantes, ou caso não 

haja expediente nesta data, no 

primeiro dia útil subsequente na 

mesma hora e local aqui 

mencionados.  

14.2 – O prazo de entrega dos 

serviços é 05 (cinco) dias ÚTEIS a 

contar do envio da 

AUTORIZAÇÃO DE 

FORNECIMENTO (AF).  

 

 

Leia-se: A abertura da sessão será 

às 08:00hs do dia 30 de Julho de 

2021, quando serão recebidos os 

envelopes de documentação e 

proposta relativos à licitação e 

credenciados os representantes das 

empresas licitantes, ou caso não 

haja expediente nesta data, no 

primeiro dia útil subsequente na 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/


 
Lei Municipal Nº 1387                  Edição: 575         quarta-feira, 14 de julho de 2021 

Município de Santana da Vargem – Estado de Minas Gerais -
www.santanadavargem.mg.gov.br 
Diário oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo a 
autenticidade, validade jurídica e integridade. 

 

Página 2 de 2 

mesma hora e local aqui 

mencionados. 

14.2- O prazo de entrega dos 

serviços é 10 (dias) dias ÚTEIS a 

contar do envio da 

AUTORIZAÇÃO DE 

FORNECIMENTO (AF).  

 

Santana da Vargem, 14 de julho de 
2021 
 
Marcelo Otavio da Silva 

Pregoeiro 
 

 

 

 

Conteudista Licitações: Juliano Mendonça 

Ferreira 

 

Responsável pela diagramação e 

publicação no site: Paulo Henrique de 

Oliveira  
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