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DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 
 

ERRATA 
 
Objeto: Registro de preços para aquisição de peças de uniformes feminino e 
masculino a fim de compor a identificação visual dos técnicos da BB Tecnologia 
e Serviços. 
 
A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., no uso de suas atribuições torna 
público aos interessados, a errata no Edital da Licitação Eletrônica n° 2022/27, 
com a seguinte alteração: 
 
No anexo I-A, CAMISA POLO, MODELAGEM - ONDE SE LÊ: 

 
 Camisa Polo, Piquet 50% Algodão e 50% Poliéster, manga curta com 

punho em sanfona da mesma cor da camisa; 
 Gola em sanfona (ribana), medindo 40 x 10 cm na cor da camisa; 
 Bolso do lado esquerdo com logomarca bordado prespontado; 

 
LEIA-SE: 

 
 Camisa Polo, Piquet 50% Algodão e 50% Poliéster, Gramatura entre 120 

g/m² a 160g/m², manga curta com punho em sanfona da mesma cor da 
camisa; 

 Gola em sanfona (retilínea), medindo 40 x 10 cm na cor da camisa; 
 Bolso com dimensão de 11 cm X 11 cm, do lado esquerdo com logomarca 

bordado pespontado. 
 

No anexo I-A, CAMISA SOCIAL MASCULINA, MODELAGEM - ONDE SE LÊ: 
 
 Manga longa com punhos de 7 cm, fechamento de botão caseados; 
 Costas com pala e com prega-macho ao centro; 

 
LEIA-SE: 

 
 Manga longa com punhos de 7 cm, fechamento de botão caseados, com 

dois botões; 
 Costas com pala dupla e com prega-macho ao centro; 

 
No anexo I-A, CAMISA SOCIAL FEMININA, MODELAGEM - ONDE SE LÊ: 

 
 Manga longa com punhos de 7 cm, fechamento de botão caseados; 
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 Costas com pala e com prega-macho ao centro; 
 
 

LEIA-SE: 
 
 Manga longa com punhos de 7 cm, fechamento de botão caseados, com 

dois botões; 
 Costas com pala dupla e com prega-macho ao centro; 

 
No anexo I-A, JAQUETA, MODELAGEM - ONDE SE LÊ: 

 
 Abertura frontal com fechamento transpassado; 

 
LEIA-SE: 

 
 Abertura frontal com fechamento transpassado, com quatro botões de 

pressão azul marinho; 
 
No anexo I-A, JALECO, MODELAGEM - ONDE SE LÊ: 

 
 Manga longa, fechamento de botão caseados; 
 Costas com pala e com prega-macho ao centro; 

 
LEIA-SE: 

 
 Manga longa tipo canhão, fechamento de botão caseados; 
 Costas com pala simples e com prega-macho ao centro; 

 
No anexo I-A, MODELO DA LOGOMARCA- ONDE SE LÊ:  

 
 Bordado com 10.000 pontos, medindo 8,5 cm de largura e altura 

proporcional; 
 

LEIA-SE: 
 
 Bordado comum com 10.000 pontos, feito em bordadeira eletrônica, 

medindo 8,5 cm de largura e altura proporcional; 
 

No anexo I, item 4.1 - ONDE SE LÊ: “O prazo para entrega dos objetos a 
serem solicitados deverá ser de 30 (trinta) dias corridos após a solicitação por 
parte da BB Tecnologia e Serviços.” 

 
LEIA-SE: 

 
“O prazo para entrega dos objetos a serem solicitados deverá ser de 30 (trinta) 
dias corridos após a solicitação por parte da BB Tecnologia e Serviços, esse 
prazo poderá ser prorrogado por até igual período, mediante justificava formal.” 
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INCLUSÕES DE ITENS: 
 

No anexo I-A, CAMISA SOCIAL MASCULINA, MODELAGEM: 
 Camisa social masculina, 28% Algodão, 67% Poliéster e 05% Elastano, 

Gramatura entre 120 g/m² a 160g/m², manga curta com punho em sanfona 
da mesma cor da camisa; 

 
No anexo I-A, CAMISA SOCIAL FEMININA, MODELAGEM: 
 Camisa social feminina, 28% Algodão, 67% Poliéster e 05% Elastano, 

Gramatura entre 120 g/m² a 160g/m², manga curta com punho em sanfona 
da mesma cor da camisa; 

 
No anexo I-A, JAQUETA, MODELAGEM - ONDE SE LÊ: 
 Jaqueta sarja, 100% poliéster e forro interno em acrilon e tecido 100% 

acetinado, Gramatura 68gm/m² 
 

No anexo I-A, JALECO, MODELAGEM - ONDE SE LÊ: 
 Jaleco antiestético, 96,5% Poliéster e 3,5% fibra de carbono, 

gramatura125g/m²; 
 
Fica alterada data conforme quadro abaixo: 

RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS 

ABERTURA DA 
SESSÃO 

INÍCIO DA DISPUTA DE 
PREÇOS 

Até 09/06/2022 Até 09/06/2022 Até 09/06/2022 

 Até às 10h 10h 10h30min 

 
 
Brasília, 25 de maio de 2022. 
 
 
 
 

______________________________ 
RAPHAEL GRUPILO NASCIMENTO 

AUTORIDADE COMPETENTE DE LICITAÇÃO 
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