
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 69680682/2017)

 

     às 09:02:13 horas do dia 23/03/2018 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). MONICA LUIZA VICZNEVSKI, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 69680682/2017 - 2018/005/2018 que tem por objeto Contratação de empresa

para fornecimento de uniformes (jaleco, calça, boné, camisa, colete) para atender a

Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Boné confeccionado em tecido (67% algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou

similar), cor Cinza - Pantone 432 C, com 05 (cinco) gomos, com regulador plástico, de

diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção superior, com dois

ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG

impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm.

Lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), com

05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo 30cm de comprimento, com regulador

plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção

superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com logotipo da

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:21:28:329 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 10,80

22/03/2018 18:26:23:526 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 5.400,00

21/03/2018 11:15:37:948 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 5.400,00

22/03/2018 09:52:49:898 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 10,80

16/03/2018 17:51:42:619 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 5.400,00

22/03/2018 16:14:33:324 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 5.400,00

23/03/2018 07:53:42:892 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 5.400,00

22/03/2018 17:07:47:175 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 5.400,00

22/03/2018 17:41:45:940 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

19/03/2018 13:00:10:291 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 15.000,00

22/03/2018 15:04:43:193 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 10.000,00

20/03/2018 09:46:20:487 GAB PLACAS LTDA  R$ 20.000,00
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PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm. Apresentar

Certificado de Aprovação (C.A).

Lote (3) - CALÇA - (67% algodão e 33% poliéster) � TECIDO POLYBRIM OU SIMILAR

(verificar modelo no SESMT): cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de caseado sem botões, 07 passantes, vista embutida

com botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas

e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido

combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm,

sendo uma na altura da panturrilha (canela).

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:09:42:021 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 13,80

22/03/2018 18:26:23:526 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 32.016,00

21/03/2018 11:15:37:948 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 32.016,00

22/03/2018 09:52:49:898 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 13,80

16/03/2018 17:51:42:619 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 32.016,00

22/03/2018 16:14:33:324 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 32.016,00

23/03/2018 07:53:42:892 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 32.016,00

22/03/2018 17:07:47:175 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 32.016,00

22/03/2018 17:41:45:940 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

19/03/2018 13:00:10:291 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 92.800,00

22/03/2018 15:04:43:193 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 100.000,00

20/03/2018 09:46:20:487 GAB PLACAS LTDA  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:21:28:329 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 76,90

22/03/2018 14:58:37:029 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP  R$ 133.806,00

21/03/2018 14:33:28:456 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 96.000,00

22/03/2018 18:26:23:526 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 133.806,00

22/03/2018 23:39:57:167 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 133.806,00

23/03/2018 07:49:37:492 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 133.805,89

19/03/2018 22:40:49:300 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 133.806,00

16/03/2018 17:51:42:619 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 107.044,80

22/03/2018 16:14:33:324 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 133.806,00

23/03/2018 07:53:42:892 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 133.806,00

22/03/2018 16:00:46:856 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 133.806,00

19/03/2018 13:00:10:291 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 194.880,00

16/03/2018 11:45:11:523 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 133.475,40

22/03/2018 15:04:43:193 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 200.000,00

22/03/2018 10:13:51:256 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 76,90
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Lote (4) - CALÇA - (67% algodão e 33% poliéster) � TECIDO POLYBRIM OU SIMILAR

(verificar modelo no SESMT): cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de caseado sem botões, 07 passantes, vista embutida

com botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas

e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido

combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm,

sendo uma na altura da panturrilha (canela)

Lote (5) - Calça (67% algodão e 33% poliéster - tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de zíper e

caseado, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos, com

logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito.

20/03/2018 09:46:20:487 GAB PLACAS LTDA  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:21:28:329 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 76,90

22/03/2018 14:58:37:029 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP  R$ 44.602,00

21/03/2018 14:33:28:456 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 32.000,00

22/03/2018 18:26:23:526 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 44.602,00

22/03/2018 23:39:57:167 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 44.602,00

23/03/2018 07:49:37:492 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 44.601,89

19/03/2018 22:40:49:300 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 44.000,00

16/03/2018 17:51:42:619 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 35.681,60

22/03/2018 16:14:33:324 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 44.602,00

23/03/2018 07:53:42:892 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 44.602,00

22/03/2018 16:00:46:856 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 44.602,00

19/03/2018 13:00:10:291 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 64.960,00

16/03/2018 11:45:11:523 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 44.491,80

22/03/2018 15:04:43:193 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 100.000,00

22/03/2018 10:13:51:256 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 76,90

20/03/2018 09:46:20:487 GAB PLACAS LTDA  R$ 60.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:21:28:329 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 82,00

22/03/2018 14:58:37:029 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP  R$ 76.916,00

21/03/2018 14:33:28:456 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 48.000,00

22/03/2018 18:26:23:526 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 76.916,00

22/03/2018 23:39:57:167 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 76.916,00

23/03/2018 07:49:37:492 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 78.915,89
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Lote (6) - Calça (67% algodão e 33% poliéster - tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de zíper e

caseado, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos, com

logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito.

Lote (7) - Calça (67% algodão e 33% poliéster - tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de zíper e

caseado, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos, com

logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito.

19/03/2018 22:40:49:300 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 76.916,00

16/03/2018 17:51:42:619 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 76.916,00

22/03/2018 16:14:33:324 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 76.916,00

23/03/2018 07:53:42:892 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 76.916,00

22/03/2018 16:00:46:856 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 76.916,00

19/03/2018 13:00:10:291 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 105.056,00

16/03/2018 11:45:11:523 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 75.978,00

22/03/2018 15:04:43:193 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 100.000,00

22/03/2018 10:13:51:256 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 82,00

20/03/2018 09:46:20:487 GAB PLACAS LTDA  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:14:46:396 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 82,00

22/03/2018 15:06:17:634 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP  R$ 25.584,00

21/03/2018 14:36:22:417 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 16.000,00

22/03/2018 18:27:42:178 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 25.584,00

22/03/2018 23:41:34:097 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 25.584,00

23/03/2018 07:51:59:596 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 25.583,89

19/03/2018 22:52:30:235 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 25.584,00

16/03/2018 17:53:48:401 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 25.584,00

22/03/2018 16:17:03:926 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 25.584,00

23/03/2018 07:57:57:766 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 25.584,00

22/03/2018 16:03:16:173 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 25.584,00

19/03/2018 13:11:49:674 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 34.944,00

16/03/2018 12:00:18:280 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 25.272,00

22/03/2018 15:03:59:641 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 50.000,00

22/03/2018 10:15:21:901 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 82,00

20/03/2018 09:50:57:375 GAB PLACAS LTDA  R$ 50.000,00
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Lote (8) - Camisa (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), cor Branca -

Pantone 11.0601 TPX, gola tipo pólo, frente aberta com três botões, com fechamento

através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa, com elástico nos punhos, 1

(um) bolso chapado com logotipo da PREFEITURA e COMURG, com 5 (cinco) cantos, na

frente esquerda, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de largura composta de

tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo

2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os botões.

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:14:46:396 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 82,00

22/03/2018 15:06:17:634 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP  R$ 41.000,00

21/03/2018 14:36:22:417 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 30.000,00

22/03/2018 18:27:42:178 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 41.000,00

22/03/2018 23:41:34:097 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 41.000,00

23/03/2018 07:51:59:596 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 40.999,89

19/03/2018 22:52:30:235 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 11.000,00

16/03/2018 17:53:48:401 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 41.000,00

22/03/2018 16:17:03:926 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 41.000,00

23/03/2018 07:57:57:766 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 41.000,00

22/03/2018 16:03:16:173 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 41.000,00

19/03/2018 13:11:49:674 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 56.000,00

16/03/2018 12:00:18:280 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 40.500,00

22/03/2018 15:03:59:641 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 100.000,00

22/03/2018 10:15:21:901 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 82,00

20/03/2018 09:50:57:375 GAB PLACAS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:14:46:396 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 36,00

21/03/2018 14:36:22:417 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 18.000,00

22/03/2018 18:27:42:178 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 11.520,00

21/03/2018 11:16:23:300 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 11.520,00

22/03/2018 09:52:49:898 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 36,00

19/03/2018 22:52:30:235 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 11.520,00

16/03/2018 17:53:48:401 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 11.520,00

22/03/2018 16:17:03:926 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 11.520,00

23/03/2018 07:57:57:766 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 11.520,00

22/03/2018 17:42:29:767 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

19/03/2018 13:11:49:674 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 51.200,00

22/03/2018 15:03:59:641 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 50.000,00
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Lote (9) - Camisa tipo militar (67% algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor

Cinza - Pantone 432 C, gola tipo pespontada, frente aberta, com fechamento através de

botões e caseado no sentido vertical, com manga curta, com bainhas fixas, 2 (dois) bolsos

chapados, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda e direita, costas em tecido único, com

logotipo da PREFEITURA e COMURG na manga esquerda e o brasão de GOIÂNIA na

manga direita

Lote (10) - Camisa na cor bege (Pantone 14.1118 TPX) em tergal, manga curta, gola tipo

camisa pespontada, frente aberta, com fechamento através de botões e caseado no sentido

vertical, com manga curta, com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos,

na frente esquerdo, com logotipo da PREFEITURA e COMURG, costas em tecido único.

22/03/2018 10:15:21:901 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 36,00

20/03/2018 09:50:57:375 GAB PLACAS LTDA  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:14:46:396 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 74,00

21/03/2018 14:36:22:417 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 30.000,00

22/03/2018 18:27:42:178 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 37.000,00

22/03/2018 09:52:49:898 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 74,00

23/03/2018 07:51:59:596 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 36.999,89

19/03/2018 22:52:30:235 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 37.000,00

16/03/2018 17:53:48:401 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 37.000,00

22/03/2018 16:17:03:926 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 37.000,00

23/03/2018 07:57:57:766 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 37.000,00

22/03/2018 17:42:29:767 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

19/03/2018 13:11:49:674 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 60.000,00

16/03/2018 12:00:18:280 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 35.500,00

22/03/2018 15:03:59:641 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 100.000,00

22/03/2018 10:15:21:901 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 74,00

20/03/2018 09:50:57:375 GAB PLACAS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:14:46:396 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 58,00

21/03/2018 14:36:22:417 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 25.000,00

22/03/2018 18:27:42:178 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 29.000,00

22/03/2018 09:52:49:898 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 58,00

23/03/2018 07:51:59:596 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 28.999,89

19/03/2018 22:52:30:235 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 29.000,00

16/03/2018 17:53:48:401 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 29.000,00

22/03/2018 16:17:03:926 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 29.000,00

15/05/2018 Página 6 de 44



Lote (11) - Colete (67% algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Verde

Petróleo - Pantone 567 C, sem manga, com elástico nas costas, com logotipo da

PREFEITURA e COMURG no bolso esquerdo e costas, com os dizeres nas costas: �

SEGURANÇA DO TRABALHO�. Com faixa única com 5,0 cm de largura composta de tecido

combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central das costas

medindo 2 cm. Pala para cobrir os botões.A escrita �SEGURANÇA DO TRABALHO�, deverá

ser na fonte ARIAL em letras maiúsculas com medidas de 30 cm x 4 cm

Lote (12) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal -

Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa pespontada, com fechamento através de botões e

caseado no sentido vertical, manga longa, com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5

(cinco) cantos, na frente esquerda com logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em

tecido único. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo

fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm um na manga e uma no

tórax. Pala para cobrir os botões.

23/03/2018 07:57:57:766 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 29.000,00

22/03/2018 17:42:29:767 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

19/03/2018 13:11:49:674 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 60.000,00

16/03/2018 12:00:18:280 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 27.500,00

22/03/2018 15:03:59:641 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 50.000,00

22/03/2018 10:15:21:901 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 58,00

20/03/2018 09:50:57:375 GAB PLACAS LTDA  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:18:55:273 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 52,00

21/03/2018 14:38:47:053 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 5.000,00

22/03/2018 18:29:07:884 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 4.160,00

22/03/2018 23:43:57:429 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 4.160,00

22/03/2018 09:52:55:436 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 52,00

16/03/2018 17:55:34:798 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 4.160,00

22/03/2018 16:19:34:170 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4.160,00

19/03/2018 13:26:09:152 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 2.400,00

16/03/2018 12:05:54:320 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 4.080,00

22/03/2018 15:06:59:450 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 10.000,00

22/03/2018 10:17:14:205 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 52,00

20/03/2018 09:55:12:594 GAB PLACAS LTDA  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:18:55:273 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 86,00

21/03/2018 14:38:47:053 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 88.000,00
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Lote (13) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal -

Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa pespontada, com fechamento através de botões e

caseado no sentido vertical, manga longa, com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5

(cinco) cantos, na frente esquerda com logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em

tecido único. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo

fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm um na manga e uma no

tórax. Pala para cobrir

Lote (14) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Branco -

Pantone 11.0601 TPX, gola tipo camisa, comprimento na altura do joelho, com fechamento

através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa, com bainhas fixas, (03) três

22/03/2018 18:29:07:884 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 129.000,00

22/03/2018 23:43:57:429 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 129.000,00

22/03/2018 09:52:55:436 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 86,00

23/03/2018 07:54:38:372 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 128.999,89

19/03/2018 23:02:53:566 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 129.000,00

16/03/2018 17:55:34:798 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 129.000,00

22/03/2018 16:19:34:170 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 129.000,00

19/03/2018 13:26:09:152 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 97.500,00

16/03/2018 12:05:54:320 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 127.665,00

22/03/2018 15:06:59:450 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 200.000,00

22/03/2018 10:17:14:205 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 86,00

20/03/2018 09:55:12:594 GAB PLACAS LTDA  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:18:55:273 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 86,00

21/03/2018 14:38:47:053 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 30.000,00

22/03/2018 18:29:07:884 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 43.000,00

22/03/2018 23:43:57:429 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 43.000,00

22/03/2018 09:52:55:436 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 86,00

23/03/2018 07:54:38:372 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 42.999,89

19/03/2018 23:02:53:566 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 43.000,00

16/03/2018 17:55:34:798 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 43.000,00

22/03/2018 16:19:34:170 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 43.000,00

19/03/2018 13:26:09:152 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 32.500,00

16/03/2018 12:05:54:320 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 42.555,00

22/03/2018 15:06:59:450 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 100.000,00

22/03/2018 10:17:14:205 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 86,00

20/03/2018 09:55:12:594 GAB PLACAS LTDA  R$ 60.000,00
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bolsos chapados com logotipo COMURG e PREFEITURA no bolso superior; com 5 (cinco)

cantos, na frente esquerda, costas em tecido único.

Lote (15) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Verde

Petróleo - Pantone 567 C, gola tipo camisa pespontada, com fechamento através de botões

e caseado no sentido vertical, manga curta, com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5

(cinco) cantos, na frente esquerda com logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em

tecido único. Pala para cobrir os botões.

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:18:55:273 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 86,00

21/03/2018 14:38:47:053 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 6.000,00

22/03/2018 18:29:07:884 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 8.600,00

22/03/2018 23:43:57:429 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 8.600,00

22/03/2018 09:52:55:436 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 86,00

23/03/2018 07:54:38:372 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 8.599,89

19/03/2018 23:02:53:566 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 8.000,00

16/03/2018 17:55:34:798 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 8.600,00

22/03/2018 16:19:34:170 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 8.600,00

19/03/2018 13:26:09:152 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 6.500,00

16/03/2018 12:05:54:320 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 8.581,00

22/03/2018 15:06:59:450 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 20.000,00

22/03/2018 10:17:14:205 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 86,00

20/03/2018 09:55:12:594 GAB PLACAS LTDA  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:18:55:273 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 86,00

21/03/2018 14:38:47:053 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 39.000,00

22/03/2018 18:29:07:884 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 64.500,00

22/03/2018 23:43:57:429 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 64.500,00

22/03/2018 09:52:55:436 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 86,00

23/03/2018 07:54:38:372 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 64.499,89

19/03/2018 23:02:53:566 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 64.500,00

16/03/2018 17:55:34:798 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 64.500,00

22/03/2018 16:19:34:170 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 64.500,00

19/03/2018 13:26:09:152 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 48.750,00

16/03/2018 12:05:54:320 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 64.357,50

22/03/2018 15:06:59:450 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 100.000,00

22/03/2018 10:17:14:205 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 86,00

15/05/2018 Página 9 de 44



Lote (16) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster - tecido Polybrim ou similar), cor Branco -

Pantone 11.0601 TPX, manga curta, gola tipo camisa, comprimento na altura da cintura,

frente aberta com fechamento através de botões e caseados no sentido vertical e vista de

botões embutida, costas em tecido único com cinto de ajuste de dois botões nas costas e

abertura no final da união dos traseiros, com três bolsos chapados (um superior e dois

inferiores) fixo nas laterais e finalizando na barra, sendo o superior com logotipo da

COMURG e PREFEITURA DE GOIÂNIA

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Boné confeccionado em tecido (67% algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou

similar), cor Cinza - Pantone 432 C, com 05 (cinco) gomos, com regulador plástico, de

diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção superior, com dois

ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG

impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm.

20/03/2018 09:55:12:594 GAB PLACAS LTDA  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/03/2018 18:20:18:303 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 86,00

21/03/2018 14:39:23:215 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 12.000,00

22/03/2018 18:29:39:447 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 17.200,00

22/03/2018 23:45:34:654 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 17.200,00

22/03/2018 09:52:55:436 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 86,00

23/03/2018 07:55:20:141 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 17.199,89

19/03/2018 23:07:40:035 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 17.000,00

16/03/2018 17:56:17:132 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 17.200,00

22/03/2018 16:20:14:492 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 17.200,00

19/03/2018 13:28:57:422 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 13.000,00

16/03/2018 12:06:55:670 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 17.162,00

22/03/2018 15:07:37:759 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 50.000,00

22/03/2018 10:17:47:250 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 86,00

20/03/2018 09:56:47:192 GAB PLACAS LTDA  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 09:50:43:798 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 8,80

23/03/2018 09:50:29:603 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 8,85

23/03/2018 09:49:36:588 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 8,94

23/03/2018 09:48:44:317 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 9,00

23/03/2018 09:20:55:809 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 10,40

23/03/2018 09:18:25:072 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 10,60
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Lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), com

05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo 30cm de comprimento, com regulador

plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção

superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com logotipo da

PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm. Apresentar

Certificado de Aprovação (C.A).

Lote (3) - CALÇA - (67% algodão e 33% poliéster) � TECIDO POLYBRIM OU SIMILAR

(verificar modelo no SESMT): cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de caseado sem botões, 07 passantes, vista embutida

com botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas

e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido

combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm,

sendo uma na altura da panturrilha (canela).

23/03/2018 09:23:18:776 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10,78

14/03/2018 18:21:28:329 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 10,80

23/03/2018 09:18:12:500 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 15,00

23/03/2018 09:17:22:886 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 30,00

23/03/2018 07:53:42:892 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 5.400,00

20/03/2018 09:46:20:487 GAB PLACAS LTDA  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 10:05:12:241 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 9,94

23/03/2018 10:05:02:156 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 9,95

23/03/2018 09:56:17:677 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10,49

23/03/2018 09:49:31:424 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 11,00

23/03/2018 09:48:18:199 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 13,30

23/03/2018 09:22:08:123 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 13,50

23/03/2018 09:21:41:738 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 13,60

14/03/2018 18:09:42:021 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 13,80

23/03/2018 09:21:38:202 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 19,20

23/03/2018 09:18:25:400 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 35,00

23/03/2018 07:53:42:892 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 32.016,00

20/03/2018 09:46:20:487 GAB PLACAS LTDA  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 10:00:20:942 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 32,18

23/03/2018 10:00:01:959 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 32,20

23/03/2018 10:00:15:673 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 32,23

23/03/2018 09:40:38:626 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 34,25

23/03/2018 09:34:14:990 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 36,00

23/03/2018 09:28:09:962 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 39,49
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Lote (4) - CALÇA - (67% algodão e 33% poliéster) � TECIDO POLYBRIM OU SIMILAR

(verificar modelo no SESMT): cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de caseado sem botões, 07 passantes, vista embutida

com botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas

e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido

combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm,

sendo uma na altura da panturrilha (canela)

Lote (5) - Calça (67% algodão e 33% poliéster - tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de zíper e

caseado, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

23/03/2018 09:39:55:205 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 42,80

23/03/2018 09:33:40:312 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 54,00

23/03/2018 09:38:07:723 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 75,00

23/03/2018 09:08:08:049 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP  R$ 76,00

14/03/2018 18:21:28:329 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 76,90

16/03/2018 11:45:11:523 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 133.475,40

23/03/2018 07:49:37:492 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 133.805,89

22/03/2018 23:39:57:167 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 133.806,00

23/03/2018 07:53:42:892 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 133.806,00

20/03/2018 09:46:20:487 GAB PLACAS LTDA  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 09:49:47:842 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 33,50

23/03/2018 09:49:12:832 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 33,55

23/03/2018 09:45:39:960 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 33,85

23/03/2018 09:36:47:522 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 34,75

23/03/2018 09:28:17:804 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 39,50

23/03/2018 09:27:11:634 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 40,49

23/03/2018 09:38:37:917 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 42,80

23/03/2018 09:34:19:115 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 54,00

23/03/2018 09:49:17:647 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 75,00

23/03/2018 09:08:47:004 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP  R$ 76,00

14/03/2018 18:21:28:329 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 76,90

16/03/2018 11:45:11:523 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 44.491,80

23/03/2018 07:49:37:492 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 44.601,89

22/03/2018 23:39:57:167 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 44.602,00

23/03/2018 07:53:42:892 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 44.602,00

20/03/2018 09:46:20:487 GAB PLACAS LTDA  R$ 60.000,00

15/05/2018 Página 12 de 44



abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos, com

logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito.

Lote (6) - Calça (67% algodão e 33% poliéster - tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de zíper e

caseado, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos, com

logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito.

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 09:44:40:190 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 31,50

23/03/2018 09:45:12:485 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 32,40

23/03/2018 09:42:41:955 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 32,45

23/03/2018 09:40:07:699 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 34,35

23/03/2018 09:34:41:647 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 37,00

23/03/2018 09:35:13:272 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 38,40

23/03/2018 09:15:50:431 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 48,00

23/03/2018 09:34:55:757 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 54,00

23/03/2018 09:38:35:039 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 80,00

23/03/2018 09:17:11:849 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP  R$ 81,00

14/03/2018 18:21:28:329 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 82,00

16/03/2018 11:45:11:523 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 75.978,00

22/03/2018 23:39:57:167 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 76.916,00

23/03/2018 07:53:42:892 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 76.916,00

23/03/2018 07:49:37:492 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 78.915,89

20/03/2018 09:46:20:487 GAB PLACAS LTDA  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 10:04:24:548 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 27,77

23/03/2018 10:04:11:380 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 28,80

23/03/2018 10:01:00:075 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 28,98

23/03/2018 09:44:05:927 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 34,70

23/03/2018 09:39:29:747 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 39,00

23/03/2018 09:41:15:190 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 41,50

23/03/2018 09:32:55:279 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 44,00

23/03/2018 09:35:47:654 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 54,00

23/03/2018 09:50:17:260 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 80,00

23/03/2018 09:17:33:341 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP  R$ 81,00

14/03/2018 18:14:46:396 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 82,00
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Lote (7) - Calça (67% algodão e 33% poliéster - tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de zíper e

caseado, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos, com

logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito.

Lote (8) - Camisa (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), cor Branca -

Pantone 11.0601 TPX, gola tipo pólo, frente aberta com três botões, com fechamento

através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa, com elástico nos punhos, 1

(um) bolso chapado com logotipo da PREFEITURA e COMURG, com 5 (cinco) cantos, na

frente esquerda, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de largura composta de

tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo

2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os botões.

16/03/2018 12:00:18:280 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 25.272,00

23/03/2018 07:51:59:596 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 25.583,89

22/03/2018 23:41:34:097 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 25.584,00

23/03/2018 07:57:57:766 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 25.584,00

20/03/2018 09:50:57:375 GAB PLACAS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 09:47:15:559 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 35,50

23/03/2018 09:46:43:032 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 36,45

23/03/2018 09:43:55:796 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 37,99

23/03/2018 09:39:20:696 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 42,80

23/03/2018 09:31:57:993 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 44,89

23/03/2018 09:36:28:530 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 54,00

23/03/2018 09:39:10:812 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 80,00

23/03/2018 09:18:02:086 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP  R$ 81,00

23/03/2018 09:09:28:150 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 81,90

14/03/2018 18:14:46:396 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 82,00

19/03/2018 22:52:30:235 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 11.000,00

16/03/2018 12:00:18:280 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 40.500,00

23/03/2018 07:51:59:596 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 40.999,89

22/03/2018 23:41:34:097 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 41.000,00

23/03/2018 07:57:57:766 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 41.000,00

20/03/2018 09:50:57:375 GAB PLACAS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 09:55:07:363 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 32,39

23/03/2018 09:54:45:219 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 32,40
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Lote (9) - Camisa tipo militar (67% algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor

Cinza - Pantone 432 C, gola tipo pespontada, frente aberta, com fechamento através de

botões e caseado no sentido vertical, com manga curta, com bainhas fixas, 2 (dois) bolsos

chapados, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda e direita, costas em tecido único, com

logotipo da PREFEITURA e COMURG na manga esquerda e o brasão de GOIÂNIA na

manga direita

Lote (10) - Camisa na cor bege (Pantone 14.1118 TPX) em tergal, manga curta, gola tipo

camisa pespontada, frente aberta, com fechamento através de botões e caseado no sentido

vertical, com manga curta, com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos,

23/03/2018 09:51:02:962 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 32,97

23/03/2018 09:27:10:726 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 35,01

23/03/2018 09:38:22:174 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 35,78

23/03/2018 09:24:10:531 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 35,88

23/03/2018 09:10:30:796 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 35,90

14/03/2018 18:14:46:396 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 36,00

23/03/2018 09:32:50:808 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 39,60

23/03/2018 09:18:56:456 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 48,00

19/03/2018 22:52:30:235 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 11.520,00

23/03/2018 07:57:57:766 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 11.520,00

20/03/2018 09:50:57:375 GAB PLACAS LTDA  R$ 30.000,00

19/03/2018 13:11:49:674 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 51.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 09:55:50:001 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 32,45

23/03/2018 09:55:20:942 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 32,50

23/03/2018 09:54:15:638 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 33,48

23/03/2018 09:42:08:879 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 43,50

23/03/2018 09:45:07:267 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 45,60

23/03/2018 09:42:30:402 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 47,00

23/03/2018 09:37:27:558 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 62,00

23/03/2018 09:39:46:841 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 69,00

23/03/2018 09:27:49:829 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 70,00

23/03/2018 09:55:55:163 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 73,99

14/03/2018 18:14:46:396 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 74,00

16/03/2018 12:00:18:280 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 35.500,00

23/03/2018 07:51:59:596 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 36.999,89

23/03/2018 07:57:57:766 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 37.000,00

20/03/2018 09:50:57:375 GAB PLACAS LTDA  R$ 50.000,00
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na frente esquerdo, com logotipo da PREFEITURA e COMURG, costas em tecido único.

Lote (11) - Colete (67% algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Verde

Petróleo - Pantone 567 C, sem manga, com elástico nas costas, com logotipo da

PREFEITURA e COMURG no bolso esquerdo e costas, com os dizeres nas costas: �

SEGURANÇA DO TRABALHO�. Com faixa única com 5,0 cm de largura composta de tecido

combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central das costas

medindo 2 cm. Pala para cobrir os botões.A escrita �SEGURANÇA DO TRABALHO�, deverá

ser na fonte ARIAL em letras maiúsculas com medidas de 30 cm x 4 cm

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 09:56:58:044 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 31,80

23/03/2018 09:56:33:784 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 31,98

23/03/2018 09:56:28:832 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 32,05

23/03/2018 09:23:55:874 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 47,00

23/03/2018 09:40:46:966 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 49,00

23/03/2018 09:15:13:355 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 49,50

23/03/2018 09:39:21:351 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 55,00

23/03/2018 09:44:15:652 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 55,01

23/03/2018 09:25:01:312 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 57,80

23/03/2018 09:11:50:183 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 57,90

14/03/2018 18:14:46:396 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 58,00

16/03/2018 12:00:18:280 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 27.500,00

23/03/2018 07:51:59:596 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 28.999,89

23/03/2018 07:57:57:766 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 29.000,00

20/03/2018 09:50:57:375 GAB PLACAS LTDA  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 10:45:05:830 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 38,70

23/03/2018 10:44:09:052 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 38,98

23/03/2018 10:29:15:749 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 40,00

23/03/2018 10:40:16:658 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 41,90

23/03/2018 10:17:09:932 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 44,90

23/03/2018 10:38:35:014 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 49,49

23/03/2018 09:54:05:543 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 51,00

23/03/2018 09:55:36:099 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 51,99

14/03/2018 18:18:55:273 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 52,00

16/03/2018 12:05:54:320 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 4.080,00

22/03/2018 23:43:57:429 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 4.160,00

20/03/2018 09:55:12:594 GAB PLACAS LTDA  R$ 10.000,00
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Lote (12) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal -

Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa pespontada, com fechamento através de botões e

caseado no sentido vertical, manga longa, com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5

(cinco) cantos, na frente esquerda com logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em

tecido único. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo

fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm um na manga e uma no

tórax. Pala para cobrir os botões.

Lote (13) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal -

Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa pespontada, com fechamento através de botões e

caseado no sentido vertical, manga longa, com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5

(cinco) cantos, na frente esquerda com logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em

tecido único. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo

fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm um na manga e uma no

tórax. Pala para cobrir

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 10:38:19:861 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 37,26

23/03/2018 10:38:43:277 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 37,28

23/03/2018 10:31:06:151 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 38,43

23/03/2018 10:07:05:082 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 41,90

23/03/2018 10:10:29:707 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 73,99

23/03/2018 10:05:16:731 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 74,00

23/03/2018 10:03:42:328 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 80,00

23/03/2018 10:04:56:213 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 83,00

23/03/2018 09:59:47:785 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 85,00

14/03/2018 18:18:55:273 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 86,00

16/03/2018 12:05:54:320 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 127.665,00

23/03/2018 07:54:38:372 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 128.999,89

22/03/2018 23:43:57:429 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 129.000,00

20/03/2018 09:55:12:594 GAB PLACAS LTDA  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 10:42:32:610 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 37,15

23/03/2018 10:41:49:214 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 37,19

23/03/2018 10:41:35:058 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 37,20

23/03/2018 10:07:41:493 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 41,90

23/03/2018 10:08:13:879 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 73,99

23/03/2018 10:05:48:139 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 74,00

23/03/2018 10:05:29:300 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 79,00
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Lote (14) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Branco -

Pantone 11.0601 TPX, gola tipo camisa, comprimento na altura do joelho, com fechamento

através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa, com bainhas fixas, (03) três

bolsos chapados com logotipo COMURG e PREFEITURA no bolso superior; com 5 (cinco)

cantos, na frente esquerda, costas em tecido único.

Lote (15) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Verde

Petróleo - Pantone 567 C, gola tipo camisa pespontada, com fechamento através de botões

e caseado no sentido vertical, manga curta, com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5

(cinco) cantos, na frente esquerda com logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em

tecido único. Pala para cobrir os botões.

23/03/2018 10:04:21:078 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 80,00

23/03/2018 09:59:08:084 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 85,00

14/03/2018 18:18:55:273 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 86,00

16/03/2018 12:05:54:320 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 42.555,00

23/03/2018 07:54:38:372 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 42.999,89

22/03/2018 23:43:57:429 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 43.000,00

20/03/2018 09:55:12:594 GAB PLACAS LTDA  R$ 60.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 10:46:30:544 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 36,95

23/03/2018 10:46:11:815 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 37,00

23/03/2018 10:47:01:166 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 37,49

23/03/2018 10:46:26:444 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 37,50

23/03/2018 10:09:58:500 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 41,90

23/03/2018 10:06:23:281 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 80,00

23/03/2018 10:39:47:539 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 84,00

23/03/2018 09:58:34:683 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 85,00

14/03/2018 18:18:55:273 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 86,00

19/03/2018 23:02:53:566 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 8.000,00

16/03/2018 12:05:54:320 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 8.581,00

23/03/2018 07:54:38:372 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 8.599,89

22/03/2018 23:43:57:429 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 8.600,00

20/03/2018 09:55:12:594 GAB PLACAS LTDA  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 10:50:28:810 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 32,00

23/03/2018 10:49:55:921 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 32,58

23/03/2018 10:25:26:999 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 36,90

23/03/2018 10:13:07:841 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 39,80
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Lote (16) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster - tecido Polybrim ou similar), cor Branco -

Pantone 11.0601 TPX, manga curta, gola tipo camisa, comprimento na altura da cintura,

frente aberta com fechamento através de botões e caseados no sentido vertical e vista de

botões embutida, costas em tecido único com cinto de ajuste de dois botões nas costas e

abertura no final da união dos traseiros, com três bolsos chapados (um superior e dois

inferiores) fixo nas laterais e finalizando na barra, sendo o superior com logotipo da

COMURG e PREFEITURA DE GOIÂNIA

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

23/03/2018 10:10:50:358 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 41,90

23/03/2018 10:06:49:405 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 49,90

23/03/2018 10:40:43:857 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 79,99

23/03/2018 10:07:03:556 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 80,00

14/03/2018 18:18:55:273 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 86,00

16/03/2018 12:05:54:320 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 64.357,50

23/03/2018 07:54:38:372 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 64.499,89

22/03/2018 16:19:34:170 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 64.500,00

22/03/2018 23:43:57:429 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 64.500,00

20/03/2018 09:55:12:594 GAB PLACAS LTDA  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 10:46:56:514 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME  R$ 36,48

23/03/2018 10:45:27:012 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
EIRELI  R$ 36,50

23/03/2018 10:42:19:143 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 37,94

23/03/2018 10:19:21:128 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 38,88

23/03/2018 10:11:39:388 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 41,90

23/03/2018 10:41:20:225 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA  R$ 79,99

23/03/2018 10:06:38:940 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 80,00

14/03/2018 18:20:18:303 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 86,00

19/03/2018 23:07:40:035 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME  R$ 17.000,00

16/03/2018 12:06:55:670 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. -
ME  R$ 17.162,00

23/03/2018 07:55:20:141 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP  R$ 17.199,89

22/03/2018 16:20:14:492 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 17.200,00

22/03/2018 23:45:34:654 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 17.200,00

20/03/2018 09:56:47:192 GAB PLACAS LTDA  R$ 30.000,00
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bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 23/03/2018, às 09:53:17 horas, no lote (1) - Boné confeccionado em tecido (67%

algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Cinza - Pantone 432 C, com 05

(cinco) gomos, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com

botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba,

com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x

6cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:06:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:06:08 horas, no lote (1) - Boné confeccionado em tecido (67%

algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Cinza - Pantone 432 C, com 05

(cinco) gomos, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com

botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba,

com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x

6cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e da documentação a empresa foi HABILITADA para o

lote. No dia 15/05/2018, às 07:37:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:37:21 horas, no lote (1) - Boné confeccionado em tecido (67%

algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Cinza - Pantone 432 C, com 05

(cinco) gomos, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com

botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba,

com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x

6cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 07:37:21 horas, no lote (1) - Boné confeccionado em tecido (67%

algodão e 33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Cinza - Pantone 432 C, com 05

(cinco) gomos, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com

botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba,

com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x

6cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP com o valor R$ 4.400,00.

 

    No dia 23/03/2018, às 10:08:05 horas, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33%

poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo

30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos,

com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da
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aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9

x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 10/04/2018, às 16:07:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2018, às 16:07:11 horas, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33%

poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo

30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos,

com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da

aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9

x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: SCLAN MALHAS LTDA ME. No dia 11/04/2018,

às 09:31:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2018, às 09:31:45 horas, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33%

poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo

30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos,

com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da

aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9

x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP.

No dia 17/04/2018, às 14:34:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2018, às 14:34:32 horas, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33%

poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo

30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos,

com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da

aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9

x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP. No dia

23/04/2018, às 10:07:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2018, às 10:07:08 horas, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33%

poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo

30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos,

com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da

aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9

x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). -  a situação do lote foi alterada para:
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arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA

- ME. No dia 02/05/2018, às 10:07:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/05/2018, às 10:07:02 horas, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33%

poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo

30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos,

com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da

aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9

x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES

EIRELI. No dia 08/05/2018, às 10:31:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2018, às 10:31:17 horas, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33%

poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo

30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos,

com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da

aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9

x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE

UNIFORMES EIRELI. No dia 11/05/2018, às 15:45:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 11/05/2018, às 15:45:55 horas, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33%

poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo

30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos,

com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da

aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9

x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA -

ME. No dia 11/05/2018, às 15:48:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 15:48:42 horas, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33%

poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo

30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos,

com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da

aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9

x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). -  a situação do lote foi alterada para:
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arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: MASTER - UNIFORMES E BRINDES

INDUSTRIA E COMERCIO. No dia 11/05/2018, às 15:52:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 15:52:16 horas, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33%

poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo

30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos,

com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da

aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9

x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME. No dia

11/05/2018, às 15:55:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 15:55:52 horas, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33%

poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo

30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos,

com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da

aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9

x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL MORIA EIRELI. No dia

11/05/2018, às 15:56:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 15:56:31 horas, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33%

poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo

30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos,

com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da

aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9

x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor: CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP. No dia

11/05/2018, às 16:04:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar),

com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo 30cm de comprimento, com regulador

plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção

superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com logotipo da

PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm. Apresentar
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Certificado de Aprovação (C.A). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 23/03/2018, às 10:04:20 horas, no lote (3) - CALÇA - (67% algodão e 33%

poliéster) � TECIDO POLYBRIM OU SIMILAR (verificar modelo no SESMT): cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de caseado

sem botões, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa

com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja

refletiva prata na parte central medindo 2cm, sendo uma na altura da panturrilha (canela). -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:06:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:06:30 horas, no lote (3) - CALÇA - (67% algodão e 33%

poliéster) � TECIDO POLYBRIM OU SIMILAR (verificar modelo no SESMT): cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de caseado

sem botões, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa

com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja

refletiva prata na parte central medindo 2cm, sendo uma na altura da panturrilha (canela). -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e da documentação a empresa foi HABILITADA para o

lote. No dia 15/05/2018, às 07:40:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:40:15 horas, no lote (3) - CALÇA - (67% algodão e 33%

poliéster) � TECIDO POLYBRIM OU SIMILAR (verificar modelo no SESMT): cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de caseado

sem botões, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa

com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja

refletiva prata na parte central medindo 2cm, sendo uma na altura da panturrilha (canela). -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 07:40:15 horas, no lote (3) - CALÇA - (67% algodão e 33%

poliéster) � TECIDO POLYBRIM OU SIMILAR (verificar modelo no SESMT): cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de caseado

sem botões, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa

com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja

refletiva prata na parte central medindo 2cm, sendo uma na altura da panturrilha (canela). -
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pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

COMERCIAL MORIA EIRELI com o valor R$ 55.993,20.

 

    No dia 23/03/2018, às 09:52:16 horas, no lote (4) - CALÇA - (67% algodão e 33%

poliéster) � TECIDO POLYBRIM OU SIMILAR (verificar modelo no SESMT): cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de caseado

sem botões, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa

com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja

refletiva prata na parte central medindo 2cm, sendo uma na altura da panturrilha (canela) -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:07:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:07:18 horas, no lote (4) - CALÇA - (67% algodão e 33%

poliéster) � TECIDO POLYBRIM OU SIMILAR (verificar modelo no SESMT): cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de caseado

sem botões, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa

com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja

refletiva prata na parte central medindo 2cm, sendo uma na altura da panturrilha (canela) -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da proposta e da documentação a empresa foi HABILITADA para o lote. No dia

15/05/2018, às 07:40:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:40:51 horas, no lote (4) - CALÇA - (67% algodão e 33%

poliéster) � TECIDO POLYBRIM OU SIMILAR (verificar modelo no SESMT): cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de caseado

sem botões, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa

com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja

refletiva prata na parte central medindo 2cm, sendo uma na altura da panturrilha (canela) -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 07:40:51 horas, no lote (4) - CALÇA - (67% algodão e 33%

poliéster) � TECIDO POLYBRIM OU SIMILAR (verificar modelo no SESMT): cós postiço, com

4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de caseado

sem botões, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com

abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa

com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja

15/05/2018 Página 25 de 44



refletiva prata na parte central medindo 2cm, sendo uma na altura da panturrilha (canela) -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

BANDEIRAS EIRELI ME com o valor R$ 18.664,40.

 

    No dia 23/03/2018, às 09:50:00 horas, no lote (5) - Calça (67% algodão e 33% poliéster -

tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de zíper e caseado, 07 passantes, vista embutida com

botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02

bolsos chapados nos 05 cantos, com logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:07:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:07:37 horas, no lote (5) - Calça (67% algodão e 33% poliéster -

tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de zíper e caseado, 07 passantes, vista embutida com

botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02

bolsos chapados nos 05 cantos, com logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e da documentação a empresa foi HABILITADA para o

lote. No dia 15/05/2018, às 07:45:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:45:46 horas, no lote (5) - Calça (67% algodão e 33% poliéster -

tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de zíper e caseado, 07 passantes, vista embutida com

botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02

bolsos chapados nos 05 cantos, com logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 07:45:46 horas, no lote (5) - Calça (67% algodão e 33% poliéster -

tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de zíper e caseado, 07 passantes, vista embutida com

botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02

bolsos chapados nos 05 cantos, com logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROVE

INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI com o valor R$ 29.547,00.

 

    No dia 23/03/2018, às 10:08:23 horas, no lote (6) - Calça (67% algodão e 33% poliéster -

tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de zíper e caseado, 07 passantes, vista embutida com
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botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02

bolsos chapados nos 05 cantos, com logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:08:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:08:10 horas, no lote (6) - Calça (67% algodão e 33% poliéster -

tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de zíper e caseado, 07 passantes, vista embutida com

botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02

bolsos chapados nos 05 cantos, com logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e da documentação a empresa foi HABILITADA para o

lote. No dia 15/05/2018, às 07:48:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:48:49 horas, no lote (6) - Calça (67% algodão e 33% poliéster -

tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de zíper e caseado, 07 passantes, vista embutida com

botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02

bolsos chapados nos 05 cantos, com logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 07:48:49 horas, no lote (6) - Calça (67% algodão e 33% poliéster -

tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de zíper e caseado, 07 passantes, vista embutida com

botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02

bolsos chapados nos 05 cantos, com logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

BANDEIRAS EIRELI ME com o valor R$ 8.664,24.

 

    No dia 23/03/2018, às 09:50:23 horas, no lote (7) - Calça (67% algodão e 33% poliéster -

tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de zíper e caseado, 07 passantes, vista embutida com

botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02

bolsos chapados nos 05 cantos, com logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:08:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:08:34 horas, no lote (7) - Calça (67% algodão e 33% poliéster -

tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na
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parte traseira e fechamento através de zíper e caseado, 07 passantes, vista embutida com

botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02

bolsos chapados nos 05 cantos, com logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e da documentação a empresa foi HABILITADA para o

lote. No dia 15/05/2018, às 07:52:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:52:56 horas, no lote (7) - Calça (67% algodão e 33% poliéster -

tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de zíper e caseado, 07 passantes, vista embutida com

botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02

bolsos chapados nos 05 cantos, com logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 07:52:56 horas, no lote (7) - Calça (67% algodão e 33% poliéster -

tecido Polybrim ou similar),Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na

parte traseira e fechamento através de zíper e caseado, 07 passantes, vista embutida com

botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02

bolsos chapados nos 05 cantos, com logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROVE

INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI com o valor R$ 17.750,00.

 

    No dia 23/03/2018, às 09:57:39 horas, no lote (8) - Camisa (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Branca - Pantone 11.0601 TPX, gola tipo pólo, frente aberta

com três botões, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga

longa, com elástico nos punhos, 1 (um) bolso chapado com logotipo da PREFEITURA e

COMURG, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda, costas em tecido único. Com faixa com

5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva

prata na parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os

botões. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:09:13

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:09:13 horas, no lote (8) - Camisa (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Branca - Pantone 11.0601 TPX, gola tipo pólo, frente aberta

com três botões, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga

longa, com elástico nos punhos, 1 (um) bolso chapado com logotipo da PREFEITURA e

COMURG, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda, costas em tecido único. Com faixa com

5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva

prata na parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os
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botões. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Após analise da proposta e da documentação a empresa foi HABILITADA para o

lote. No dia 15/05/2018, às 07:54:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:54:02 horas, no lote (8) - Camisa (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Branca - Pantone 11.0601 TPX, gola tipo pólo, frente aberta

com três botões, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga

longa, com elástico nos punhos, 1 (um) bolso chapado com logotipo da PREFEITURA e

COMURG, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda, costas em tecido único. Com faixa com

5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva

prata na parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os

botões. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 07:54:02 horas, no lote (8) - Camisa (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Branca - Pantone 11.0601 TPX, gola tipo pólo, frente aberta

com três botões, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga

longa, com elástico nos punhos, 1 (um) bolso chapado com logotipo da PREFEITURA e

COMURG, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda, costas em tecido único. Com faixa com

5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva

prata na parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os

botões. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SCLAN MALHAS LTDA ME com o valor R$ 10.364,80.

 

    No dia 23/03/2018, às 09:58:30 horas, no lote (9) - Camisa tipo militar (67% algodão e

33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Cinza - Pantone 432 C, gola tipo pespontada,

frente aberta, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, com manga

curta, com bainhas fixas, 2 (dois) bolsos chapados, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda

e direita, costas em tecido único, com logotipo da PREFEITURA e COMURG na manga

esquerda e o brasão de GOIÂNIA na manga direita -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:09:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:09:33 horas, no lote (9) - Camisa tipo militar (67% algodão e

33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Cinza - Pantone 432 C, gola tipo pespontada,

frente aberta, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, com manga

curta, com bainhas fixas, 2 (dois) bolsos chapados, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda

e direita, costas em tecido único, com logotipo da PREFEITURA e COMURG na manga

esquerda e o brasão de GOIÂNIA na manga direita -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e da
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documentação a empresa foi HABILITADA para o lote. No dia 15/05/2018, às 07:54:59

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:54:59 horas, no lote (9) - Camisa tipo militar (67% algodão e

33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Cinza - Pantone 432 C, gola tipo pespontada,

frente aberta, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, com manga

curta, com bainhas fixas, 2 (dois) bolsos chapados, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda

e direita, costas em tecido único, com logotipo da PREFEITURA e COMURG na manga

esquerda e o brasão de GOIÂNIA na manga direita -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 07:54:59 horas, no lote (9) - Camisa tipo militar (67% algodão e

33% poliéster � tecido Polybrim ou similar), cor Cinza - Pantone 432 C, gola tipo pespontada,

frente aberta, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, com manga

curta, com bainhas fixas, 2 (dois) bolsos chapados, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda

e direita, costas em tecido único, com logotipo da PREFEITURA e COMURG na manga

esquerda e o brasão de GOIÂNIA na manga direita -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL MORIA EIRELI com o valor

R$ 16.225,00.

 

    No dia 23/03/2018, às 10:05:01 horas, no lote (10) - Camisa na cor bege (Pantone

14.1118 TPX) em tergal, manga curta, gola tipo camisa pespontada, frente aberta, com

fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, com manga curta, com bainhas

fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerdo, com logotipo da

PREFEITURA e COMURG, costas em tecido único. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:09:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:09:51 horas, no lote (10) - Camisa na cor bege (Pantone

14.1118 TPX) em tergal, manga curta, gola tipo camisa pespontada, frente aberta, com

fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, com manga curta, com bainhas

fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerdo, com logotipo da

PREFEITURA e COMURG, costas em tecido único. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e da

documentação a empresa foi HABILITADA para o lote. No dia 15/05/2018, às 07:55:50

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:55:50 horas, no lote (10) - Camisa na cor bege (Pantone

14.1118 TPX) em tergal, manga curta, gola tipo camisa pespontada, frente aberta, com

fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, com manga curta, com bainhas
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fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerdo, com logotipo da

PREFEITURA e COMURG, costas em tecido único. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 07:55:50 horas, no lote (10) - Camisa na cor bege (Pantone

14.1118 TPX) em tergal, manga curta, gola tipo camisa pespontada, frente aberta, com

fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, com manga curta, com bainhas

fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerdo, com logotipo da

PREFEITURA e COMURG, costas em tecido único. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP

com o valor R$ 15.900,00.

 

    No dia 23/03/2018, às 10:55:06 horas, no lote (11) - Colete (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Verde Petróleo - Pantone 567 C, sem manga, com elástico

nas costas, com logotipo da PREFEITURA e COMURG no bolso esquerdo e costas, com os

dizeres nas costas: �SEGURANÇA DO TRABALHO�. Com faixa única com 5,0 cm de largura

composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte

central das costas medindo 2 cm. Pala para cobrir os botões.A escrita �SEGURANÇA DO

TRABALHO�, deverá ser na fonte ARIAL em letras maiúsculas com medidas de 30 cm x 4 cm

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:11:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:11:24 horas, no lote (11) - Colete (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Verde Petróleo - Pantone 567 C, sem manga, com elástico

nas costas, com logotipo da PREFEITURA e COMURG no bolso esquerdo e costas, com os

dizeres nas costas: �SEGURANÇA DO TRABALHO�. Com faixa única com 5,0 cm de largura

composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte

central das costas medindo 2 cm. Pala para cobrir os botões.A escrita �SEGURANÇA DO

TRABALHO�, deverá ser na fonte ARIAL em letras maiúsculas com medidas de 30 cm x 4 cm

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e da documentação a empresa foi HABILITADA para o

lote. No dia 15/05/2018, às 07:57:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:57:49 horas, no lote (11) - Colete (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Verde Petróleo - Pantone 567 C, sem manga, com elástico

nas costas, com logotipo da PREFEITURA e COMURG no bolso esquerdo e costas, com os

dizeres nas costas: �SEGURANÇA DO TRABALHO�. Com faixa única com 5,0 cm de largura

composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte

central das costas medindo 2 cm. Pala para cobrir os botões.A escrita �SEGURANÇA DO
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TRABALHO�, deverá ser na fonte ARIAL em letras maiúsculas com medidas de 30 cm x 4 cm

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

No dia 15/05/2018, às 07:58:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:58:00 horas, no lote (11) - Colete (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Verde Petróleo - Pantone 567 C, sem manga, com elástico

nas costas, com logotipo da PREFEITURA e COMURG no bolso esquerdo e costas, com os

dizeres nas costas: �SEGURANÇA DO TRABALHO�. Com faixa única com 5,0 cm de largura

composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte

central das costas medindo 2 cm. Pala para cobrir os botões.A escrita �SEGURANÇA DO

TRABALHO�, deverá ser na fonte ARIAL em letras maiúsculas com medidas de 30 cm x 4 cm

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

No dia 15/05/2018, às 08:03:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 08:03:02 horas, no lote (11) - Colete (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Verde Petróleo - Pantone 567 C, sem manga, com elástico

nas costas, com logotipo da PREFEITURA e COMURG no bolso esquerdo e costas, com os

dizeres nas costas: �SEGURANÇA DO TRABALHO�. Com faixa única com 5,0 cm de largura

composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte

central das costas medindo 2 cm. Pala para cobrir os botões.A escrita �SEGURANÇA DO

TRABALHO�, deverá ser na fonte ARIAL em letras maiúsculas com medidas de 30 cm x 4 cm

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia

15/05/2018, às 08:04:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 08:04:17 horas, no lote (11) - Colete (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Verde Petróleo - Pantone 567 C, sem manga, com elástico

nas costas, com logotipo da PREFEITURA e COMURG no bolso esquerdo e costas, com os

dizeres nas costas: �SEGURANÇA DO TRABALHO�. Com faixa única com 5,0 cm de largura

composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte

central das costas medindo 2 cm. Pala para cobrir os botões.A escrita �SEGURANÇA DO

TRABALHO�, deverá ser na fonte ARIAL em letras maiúsculas com medidas de 30 cm x 4 cm

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Diante da ausência de intenção recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 08:04:17 horas, no lote (11) - Colete (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Verde Petróleo - Pantone 567 C, sem manga, com elástico

nas costas, com logotipo da PREFEITURA e COMURG no bolso esquerdo e costas, com os
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dizeres nas costas: �SEGURANÇA DO TRABALHO�. Com faixa única com 5,0 cm de largura

composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte

central das costas medindo 2 cm. Pala para cobrir os botões.A escrita �SEGURANÇA DO

TRABALHO�, deverá ser na fonte ARIAL em letras maiúsculas com medidas de 30 cm x 4 cm

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 3.096,00.

 

    No dia 23/03/2018, às 10:54:15 horas, no lote (12) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal - Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de

largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na

parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os botões. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:11:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:11:46 horas, no lote (12) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal - Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de

largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na

parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os botões. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da proposta e da documentação a empresa foi HABILITADA para o lote. No dia

15/05/2018, às 07:58:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:58:33 horas, no lote (12) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal - Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de

largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na

parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os botões. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora. No dia

15/05/2018, às 08:05:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 08:05:10 horas, no lote (12) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �
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tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal - Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de

largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na

parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os botões. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 15/05/2018, às

08:09:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 08:09:57 horas, no lote (12) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal - Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de

largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na

parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os botões. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 08:09:57 horas, no lote (12) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal - Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de

largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na

parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os botões. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROVE

INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI com o valor R$ 55.890,00.

 

    No dia 23/03/2018, às 10:54:35 horas, no lote (13) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal - Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de

largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na

parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:12:06 horas, a situação do lote

foi finalizada. 
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    No dia 11/05/2018, às 16:12:06 horas, no lote (13) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal - Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de

largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na

parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

analise da proposta e da documentação a empresa foi HABILITADA para o lote. No dia

15/05/2018, às 07:59:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:59:12 horas, no lote (13) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal - Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de

largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na

parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora. No dia 15/05/2018,

às 08:05:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 08:05:46 horas, no lote (13) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal - Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de

largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na

parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

analise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 15/05/2018, às

08:10:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 08:10:55 horas, no lote (13) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal - Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de

largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na

parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir -  a situação do
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lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 08:10:55 horas, no lote (13) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), cor Azul Royal - Pantone 19.3955 TPX, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de

largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na

parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL MORIA

EIRELI com o valor R$ 18.575,00.

 

    No dia 23/03/2018, às 10:56:26 horas, no lote (14) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Branco - Pantone 11.0601 TPX, gola tipo camisa,

comprimento na altura do joelho, com fechamento através de botões e caseado no sentido

vertical, manga longa, com bainhas fixas, (03) três bolsos chapados com logotipo COMURG

e PREFEITURA no bolso superior; com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda, costas em

tecido único. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/05/2018, às

16:12:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:12:33 horas, no lote (14) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Branco - Pantone 11.0601 TPX, gola tipo camisa,

comprimento na altura do joelho, com fechamento através de botões e caseado no sentido

vertical, manga longa, com bainhas fixas, (03) três bolsos chapados com logotipo COMURG

e PREFEITURA no bolso superior; com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda, costas em

tecido único. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e da documentação a empresa foi

HABILITADA para o lote. No dia 15/05/2018, às 07:59:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 07:59:54 horas, no lote (14) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Branco - Pantone 11.0601 TPX, gola tipo camisa,

comprimento na altura do joelho, com fechamento através de botões e caseado no sentido

vertical, manga longa, com bainhas fixas, (03) três bolsos chapados com logotipo COMURG

e PREFEITURA no bolso superior; com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda, costas em

tecido único. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

vencedora. No dia 15/05/2018, às 08:06:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 15/05/2018, às 08:06:10 horas, no lote (14) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Branco - Pantone 11.0601 TPX, gola tipo camisa,

comprimento na altura do joelho, com fechamento através de botões e caseado no sentido

vertical, manga longa, com bainhas fixas, (03) três bolsos chapados com logotipo COMURG

e PREFEITURA no bolso superior; com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda, costas em

tecido único. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi habilitada.

No dia 15/05/2018, às 08:11:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 08:11:33 horas, no lote (14) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Branco - Pantone 11.0601 TPX, gola tipo camisa,

comprimento na altura do joelho, com fechamento através de botões e caseado no sentido

vertical, manga longa, com bainhas fixas, (03) três bolsos chapados com logotipo COMURG

e PREFEITURA no bolso superior; com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda, costas em

tecido único. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 08:11:33 horas, no lote (14) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Branco - Pantone 11.0601 TPX, gola tipo camisa,

comprimento na altura do joelho, com fechamento através de botões e caseado no sentido

vertical, manga longa, com bainhas fixas, (03) três bolsos chapados com logotipo COMURG

e PREFEITURA no bolso superior; com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda, costas em

tecido único. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME com o valor R$ 3.695,00.

 

    No dia 23/03/2018, às 10:56:33 horas, no lote (15) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Verde Petróleo - Pantone 567 C, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga curta,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Pala para cobrir os botões. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:12:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:12:52 horas, no lote (15) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Verde Petróleo - Pantone 567 C, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga curta,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Pala para cobrir os botões. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Após analise da proposta e da documentação a empresa foi HABILITADA para o

lote. No dia 15/05/2018, às 08:00:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 08:00:42 horas, no lote (15) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Verde Petróleo - Pantone 567 C, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga curta,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Pala para cobrir os botões. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora. No dia

15/05/2018, às 08:07:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 08:07:27 horas, no lote (15) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Verde Petróleo - Pantone 567 C, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga curta,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Pala para cobrir os botões. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia

15/05/2018, às 08:11:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 08:11:57 horas, no lote (15) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Verde Petróleo - Pantone 567 C, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga curta,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Pala para cobrir os botões. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 08:11:57 horas, no lote (15) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster �

tecido Polybrim ou similar), cor Verde Petróleo - Pantone 567 C, gola tipo camisa

pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga curta,

com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com

logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Pala para cobrir os botões. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROVE

INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI com o valor R$ 24.000,00.

 

    No dia 23/03/2018, às 10:56:19 horas, no lote (16) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster

- tecido Polybrim ou similar), cor Branco - Pantone 11.0601 TPX, manga curta, gola tipo

camisa, comprimento na altura da cintura, frente aberta com fechamento através de botões
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e caseados no sentido vertical e vista de botões embutida, costas em tecido único com cinto

de ajuste de dois botões nas costas e abertura no final da união dos traseiros, com três

bolsos chapados (um superior e dois inferiores) fixo nas laterais e finalizando na barra,

sendo o superior com logotipo da COMURG e PREFEITURA DE GOIÂNIA -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/05/2018, às 16:13:11 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 11/05/2018, às 16:13:11 horas, no lote (16) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster

- tecido Polybrim ou similar), cor Branco - Pantone 11.0601 TPX, manga curta, gola tipo

camisa, comprimento na altura da cintura, frente aberta com fechamento através de botões

e caseados no sentido vertical e vista de botões embutida, costas em tecido único com cinto

de ajuste de dois botões nas costas e abertura no final da união dos traseiros, com três

bolsos chapados (um superior e dois inferiores) fixo nas laterais e finalizando na barra,

sendo o superior com logotipo da COMURG e PREFEITURA DE GOIÂNIA -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

analise da proposta e da documentação a empresa foi HABILITADA para o lote. No dia

15/05/2018, às 08:01:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 08:01:15 horas, no lote (16) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster

- tecido Polybrim ou similar), cor Branco - Pantone 11.0601 TPX, manga curta, gola tipo

camisa, comprimento na altura da cintura, frente aberta com fechamento através de botões

e caseados no sentido vertical e vista de botões embutida, costas em tecido único com cinto

de ajuste de dois botões nas costas e abertura no final da união dos traseiros, com três

bolsos chapados (um superior e dois inferiores) fixo nas laterais e finalizando na barra,

sendo o superior com logotipo da COMURG e PREFEITURA DE GOIÂNIA -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora. No dia 15/05/2018,

às 08:07:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2018, às 08:07:49 horas, no lote (16) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster

- tecido Polybrim ou similar), cor Branco - Pantone 11.0601 TPX, manga curta, gola tipo

camisa, comprimento na altura da cintura, frente aberta com fechamento através de botões

e caseados no sentido vertical e vista de botões embutida, costas em tecido único com cinto

de ajuste de dois botões nas costas e abertura no final da união dos traseiros, com três

bolsos chapados (um superior e dois inferiores) fixo nas laterais e finalizando na barra,

sendo o superior com logotipo da COMURG e PREFEITURA DE GOIÂNIA -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

analise da proposta e documentação a empresa foi habilitada. No dia 15/05/2018, às

08:12:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 15/05/2018, às 08:12:21 horas, no lote (16) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster

- tecido Polybrim ou similar), cor Branco - Pantone 11.0601 TPX, manga curta, gola tipo

camisa, comprimento na altura da cintura, frente aberta com fechamento através de botões

e caseados no sentido vertical e vista de botões embutida, costas em tecido único com cinto

de ajuste de dois botões nas costas e abertura no final da união dos traseiros, com três

bolsos chapados (um superior e dois inferiores) fixo nas laterais e finalizando na barra,

sendo o superior com logotipo da COMURG e PREFEITURA DE GOIÂNIA -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência

de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 15/05/2018, às 08:12:21 horas, no lote (16) - Jaleco (67% algodão e 33% poliéster

- tecido Polybrim ou similar), cor Branco - Pantone 11.0601 TPX, manga curta, gola tipo

camisa, comprimento na altura da cintura, frente aberta com fechamento através de botões

e caseados no sentido vertical e vista de botões embutida, costas em tecido único com cinto

de ajuste de dois botões nas costas e abertura no final da união dos traseiros, com três

bolsos chapados (um superior e dois inferiores) fixo nas laterais e finalizando na barra,

sendo o superior com logotipo da COMURG e PREFEITURA DE GOIÂNIA -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JANAINA TEIXEIRA

PORTO - ME com o valor R$ 7.296,00.

 

    No dia 10/04/2018, às 16:07:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - SCLAN MALHAS LTDA ME, no lote (2) - Boné

tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos,

com aba contendo no mínimo 30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de

crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de

pressão na parte anterior da aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na

parte frontal na dimensão de 9 x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). O motivo

da desclassificação foi: Empresa desclassificada por deixar de apresentar CA - Certificado

de Aprovação, descumprindo o item 9.6.2 do Edital.

 

    No dia 11/04/2018, às 09:31:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-

EPP, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou

similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo 30cm de comprimento, com

regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na

junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com logotipo da

PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm. Apresentar

Certificado de Aprovação (C.A). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada

apos informar que seu produto não possui CA - Certificado de Aprovação.
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    No dia 17/04/2018, às 14:34:31 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP, no

lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05

(cinco) gomos, com aba contendo no mínimo 30cm de comprimento, com regulador plástico,

de diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção superior, com

dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com logotipo da PREFEITURA e

COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm. Apresentar Certificado de

Aprovação (C.A). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não ter

Certificado de Aprovação - CA para o produto e não enviar proposta e documentação,

descumprindo o subitem 9.6.2 do Edital e o item 9.1 do Edital.

 

    No dia 23/04/2018, às 10:07:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou

similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo 30cm de comprimento, com

regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na

junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com logotipo da

PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm. Apresentar

Certificado de Aprovação (C.A). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada

após informar que a empresa não tem Certificado de Aprovação - CA para o produto cotado,

descumprindo 9.6.2 do Edital.

 

    No dia 02/05/2018, às 10:07:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES

EIRELI, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou

similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo 30cm de comprimento, com

regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na

junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com logotipo da

PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm. Apresentar

Certificado de Aprovação (C.A). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada

sob alegação de que o produto não atende ao solicitado no Edital.

 

    No dia 08/05/2018, às 10:31:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE

UNIFORMES EIRELI, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido

polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo 30cm de

comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão

encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com

logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm.

Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). O motivo da desclassificação foi: Empresa
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desclassificada após alegar que não tem Certificado de Aprovação do Produto.

 

    No dia 11/05/2018, às 15:45:55 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA -

ME, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar),

com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo 30cm de comprimento, com regulador

plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção

superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com logotipo da

PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm. Apresentar

Certificado de Aprovação (C.A). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada

após manifestar no sistema do banco do brasil que não tem CERTIFICADO DE

APROVAÇÃO para o lote.

 

    No dia 11/05/2018, às 15:48:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - MASTER - UNIFORMES E BRINDES

INDUSTRIA E COMERCIO, no lote (2) - Boné tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster �

tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos, com aba contendo no mínimo 30cm de

comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão

encapado, na junção superior, com dois ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com

logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm.

Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada após informar que não tem interesse em fornecer o produto.

 

    No dia 11/05/2018, às 15:52:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME, no lote (2) -

Boné tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco)

gomos, com aba contendo no mínimo 30cm de comprimento, com regulador plástico, de

diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção superior, com dois

ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG

impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação

(C.A). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada após convocação no

sistema não manifestar interesse no fornecimento do produto.

 

    No dia 11/05/2018, às 15:55:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL MORIA EIRELI, no lote (2) - Boné

tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos,

com aba contendo no mínimo 30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de

crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de

pressão na parte anterior da aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na

parte frontal na dimensão de 9 x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). O motivo
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da desclassificação foi: Empresa desclassificada após manifestar que não tem interesse

para o lote, pois valor está acima do estimado para o lote.

 

    No dia 11/05/2018, às 15:56:31 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP, no lote (2) -

Boné tipo árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco)

gomos, com aba contendo no mínimo 30cm de comprimento, com regulador plástico, de

diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção superior, com dois

ilhoses de pressão na parte anterior da aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG

impresso na parte frontal na dimensão de 9 x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação

(C.A). O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada após manifestar que não

tem interesse para o lote.

 

    No dia 11/05/2018, às 16:04:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - GAB PLACAS LTDA, no lote (2) - Boné tipo

árabe, (67% algodão e 33% poliéster � tecido polybrim ou similar), com 05 (cinco) gomos,

com aba contendo no mínimo 30cm de comprimento, com regulador plástico, de diâmetro de

crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses de

pressão na parte anterior da aba, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso na

parte frontal na dimensão de 9 x 6cm. Apresentar Certificado de Aprovação (C.A). O motivo

da desclassificação foi: Empresa desclassificada após convocação no sistema não

manifestar interesse no fornecimento do produto.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

MONICA LUIZA VICZNEVSKI

Pregoeiro da disputa

 

RODRIGO SILVEIRA MELO

Autoridade Competente

 

CRISTIANE PIRES DE LIMA SOARES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
74.161.373/0001-80 BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA EPP

03.018.800/0001-28 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP

28.188.723/0001-85 COMERCIAL MORIA EIRELI

20.919.806/0001-95 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI
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18.381.449/0001-02 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP

20.387.100/0001-20 DCG CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA

13.884.414/0001-72 E P PINTO CONFECCOES EIRELI - EPP

18.111.373/0001-03 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

21.008.058/0001-51 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP

10.460.635/0001-25 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME

07.851.907/0001-03 GAB PLACAS LTDA

21.280.962/0001-11 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME

24.497.097/0001-58 JANAINA TEIXEIRA PORTO - ME

09.487.624/0001-50 M.A. RIO SPORT MANAGEMENT E MARKETING LTDA. - ME

64.377.518/0001-21 MARCA DAGUA LTDA ME

03.829.243/0001-25 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME

26.583.427/0001-53 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO

00.464.153/0001-90 PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI

32.468.738/0001-74 SCLAN MALHAS LTDA ME

14.272.952/0001-79 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP
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