
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ERRATA DE LICITAÇÃO 

 

Processo Nº 21/2019 

Tomada de Preço Nº 08/2019 

 

Objeto: Aquisição de materiais esportivos para suprir as necessidades do Departamento 

Municipal de Esportes, Escolas Básicas Municipais e Centros de Educação Infantil. 

 

NOVA DATA PARA LICITAÇÃO: 27/06/2019 – 13h30min 

 

NO ANEXO  

Onde se lê:  

Item 5 - Bola de futebol de salão, Max 1.000, termotec, com 32 gomos, colada, categoria 

adulto, confeccionada em PU pró; câmara airbility, foro multiaxial; miolo slip system removível 

e lubrificado. Peso: 410 a 440g; Circunferência: 61 a 64cm. Oficializada pela Seleção Brasileira 

de Futsal 

Item 12 - Rede para a modalidade de tênis de mesa oficial, altura 15cm, em tecido de algodão 

lavável, grampo em cor fosca com mola de alta pressão e borda reforçada, aprovada pela 

CBTM/ITTF. Modelo luxo, confeccionada no Japão.(amostra) 

Item 13 - Rede de voleibol oficial, em fio 2mm preto torcido 100% polietileno (PE) na cor 

preta; comprimento: 9,5m; malha 10x10, altura 1,00m. Na parte superior uma faixa horizontal 

de 7cm de largura, feita de uma tela branca dobrada ao meio e costurada em toda a sua extensão. 

Na parte inferior da rede outra faixa horizontal, com 5cm, similar a faixa superior. Suporte para 

antena, em lona de algodão, reforçada com fixação em velcro com 5cm de largura e cabo (corda 

de 8mm de diâmetro) com 15 metros. (amostra) 

Leia-se: 

Item 5 - Bola de futebol de salão, Max 1.000, termotec, com 11 gomos, colada, categoria 

adulto, confeccionada em PU pró; câmara airbility, foro multiaxial; miolo slip system removível 

e lubrificado. Peso: 410 a 440g; Circunferência: 61 a 64cm. Oficializada pela Seleção Brasileira 

de Futsal 

Item 12 - Rede de futebol de campo oficial, tipo europeu, em fio trançado de seda, fio 4mm, 

com as seguintes medidas federadas: comprimento: 7,50m, altura 2,50m e profundidade 2,00m; 

malha 16x16cm, cor bege. (amostra) 

Item 13 - Rede de voleibol, em fio 2mm preto torcido 100% polietileno (PE) na cor preta; 

comprimento: 9,5m; malha 10x10, altura 1,00m. Na parte superior uma faixa horizontal de 7cm 

de largura, feita de uma tela branca dobrada ao meio e costurada em toda a sua extensão. Na 

parte inferior da rede outra faixa horizontal, com 5cm, similar a faixa superior. Suporte para 

antena, em lona de algodão, reforçada com fixação em velcro com 5cm de largura e cabo (corda 

de 8mm de diâmetro) com 15 metros. (amostra) 

 

 

 

São Joaquim, 07 de junho de 2019 

 

 

 

Lucas Silva 

Diretor de Compras 


