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COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DATA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO n.° 03/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.° 12195/2021 

OFERTA DE COMPRA N° 828300801002022OC00006. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE COLETES BALÍSTICOS PARA A GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL DE CUBATÃO 

 

Comunicamos que foram realizadas alterações no edital do Pregão Eletrônico nº 03/2022, conforme 

segue: 

 

- No Anexo I, item 7 - especificações do objeto, subitem ‘Confecção dos Painéis Balísticos’,  

Onde se lê: 

“Produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida multiaxial, tendo no máximo 11 

camadas e no mínimo uma camada de espuma de polietileno, devendo proporcionar proteção 

frontal e dorsal.” 

Leia-se:  

“Produzido em painéis flexíveis confeccionado em aramida multiaxial, tendo no máximo 12 

camadas e até duas camadas de espuma de polietileno, devendo proporcionar proteção frontal e 

dorsal.” 

 

- No Anexo I, item 7 - especificações do objeto, subitem ‘Capa externa’, inclusão do seguinte 
parágrafo: 

“Será aceita tolerância dimensional de ± 03 mm para os bordados.” 

 

- No Anexo I, item 9 - quadro resumo, itens 1 e 2,  

Onde se lê: 

 “[...] uma camada de espuma de polietileno, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, tendo 

no máximo 11 camadas [...]”.  

Leia-se:  

“[...] até duas camadas de espuma de polietileno, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, 

tendo no máximo 12 camadas [...]”.  
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- No Anexo II - modelo de planilha de proposta, itens 1 e 2, 

Onde se lê: 

 “[...] uma camada de espuma de polietileno, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, tendo 

no máximo 11 camadas [...]”.  

Leia-se:  

“[...] até duas camadas de espuma de polietileno, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, 

tendo no máximo 12 camadas [...]”.  

 

 

Em razão das alterações realizadas no edital, a data de abertura da licitação fica reagendada para o 

dia 09/03/2022 às 10 horas. 

O Edital retificado poderá ser consultado no site www.bec.sp.gov.br, aba Pregão Eletrônico. Código 

da Unidade de Gestão: 828300. 

Mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone (13) 3362-4065. 

 

 

Cubatão, 18 de fevereiro de 2022. 

 

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA 

Diretor do Departamento de Suprimentos 


