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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00067/2021

 
Às 09:00 horas do dia 19 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria SMS 09/2021 de 22/01/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº Bee 33293, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00067/2021. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Contratação da prestação de serviços de confecção de distintivos e coletes de identificação
funcional personalizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições e
especificações constantes deste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Distintivo uso pessoal
Descrição Complementar: Distintivo uso pessoal, material: metal, dimensões: 76 x 56 mm, cor: dourada,
características adicionais: conforme modelo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 175 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.556,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 24.900,0000 e com
valor negociado a R$ 21.556,5000 .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Colete identificação
Descrição Complementar: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100% algodão, quantidade
bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 579,3500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 548,8500 e com valor
negociado a R$ 531,9500 .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Colete identificação
Descrição Complementar: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100% algodão, quantidade
bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.896,7500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2.920,0000 e com valor
negociado a R$ 2.725,0000 .

Item: 4 - Grupo 1
Descrição: Colete identificação
Descrição Complementar: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100% algodão, quantidade
bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5.214,1500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5.250,0000 e com valor
negociado a R$ 4.950,0000 .

Item: 5 - Grupo 1



Descrição: Colete identificação
Descrição Complementar: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100% algodão, quantidade
bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 53 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 6.141,1100 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6.280,0000 e com valor
negociado a R$ 6.095,0000 .

Item: 6 - Grupo 1
Descrição: Colete identificação
Descrição Complementar: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100% algodão, quantidade
bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 41 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.750,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 4.850,0000 e com valor
negociado a R$ 4.715,0000 .

Item: 7 - Grupo 1
Descrição: Colete identificação
Descrição Complementar: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100% algodão, quantidade
bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 13 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.506,3100 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000 e com valor
negociado a R$ 1.495,0000 .

Item: 8 - Grupo 1
Descrição: Colete identificação
Descrição Complementar: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100% algodão, quantidade
bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 347,6100 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 309,0000 .

Item: 9 - Grupo 1
Descrição: Colete identificação
Descrição Complementar: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100% algodão, quantidade
bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 347,6100 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 309,0000 .

Item: 10 - Grupo 1
Descrição: Colete identificação
Descrição Complementar: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100% algodão, quantidade
bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 463,4800 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 420,0000 .

Item: 11 - Grupo 1
Descrição: Colete identificação
Descrição Complementar: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100% algodão, quantidade
bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 811,0900 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00



Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 780,0000 e com valor
negociado a R$ 777,0000 .

Item: 12 - Grupo 1
Descrição: Colete identificação
Descrição Complementar: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100% algodão, quantidade
bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 926,9600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 900,0000 .

Item: 13 - Grupo 1
Descrição: Colete identificação
Descrição Complementar: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100% algodão, quantidade
bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 347,6100 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 309,0000 .

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 24.332,7000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 24.375,8500 e com
valor negociado a R$ 23.535,9500 .

Itens do grupo:

 2 - Colete identificação

 3 - Colete identificação

 4 - Colete identificação

 5 - Colete identificação

 6 - Colete identificação

 7 - Colete identificação

 8 - Colete identificação

 9 - Colete identificação

 10 - Colete identificação

 11 - Colete identificação

 12 - Colete identificação

 13 - Colete identificação

Histórico
Item: 1 - Distintivo uso pessoal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
01.186.098/0001-86 METALCOURO

INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 175 R$ 200,0000 R$ 35.000,0000 18/08/2021
19:59:29

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: DISTINTIVO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISTINTIVO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME TERMO DE
REFERENCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG
INDUSTRIA E

Sim Sim 175 R$ 300,0000 R$ 52.500,0000 18/08/2021
17:21:04



COMERCIO
EIRELI
Marca: DOUBLESEG 
Fabricante: DOUBLESEG 
Modelo / Versão: DISTINTIVO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISTINTIVO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL alto relevo em
metal nobre, não ferroso, com espessura de 2 mm, com banho de imersão em ouro e acabamento com
resina translúcida; com formato redondo de 5 cm de diâmetro; contendo circunferência interna de 4 cm de
diâmetro; contendo nos 2/3 superior a inscrição “SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”, com fonte Arial
Narrow, tamanho 3 mm, em caixa alta, em alto relevo e fundo esmaltado na cor azul petróleo; contendo,
no fundo liso do anel inferior, a aplicação de uma película plástica autoadesiva transparente com a inscrição
impressa “AUDITOR FISCAL”, com fonte Arial Narrow preta, tamanho 3 mm, em caixa alta e logo acima a
inscrição “Nº” e 3 algarismos arábicos sequenciais, iniciando no número 001, com fonte Arial Narrow
vermelha, tamanho 3 mm, em caixa alta; contendo na parte superior da circunferência interna uma faixa
semicircular em alto relevo de 3 mm de largura com a inscrição “PREFEITURA DE GOIÂNIA”, com fonte Arial
Narrow, tamanho 2 mm, em caixa alta, em baixo relevo e preenchimento com vermelho; contendo ao
centro o Brasão da Prefeitura de Goiânia, de acordo com o Manual de Aplicação de Marcas, medindo
aproximadamente 3 x 3 cm, estilizado em alto e baixo relevo com esmaltação nas cores originais e com
fundo ao redor e metal picotado; contendo no verso mosaico de microletras contínuas impressas em alto
relevo formando o nome “AUDITOR FISCAL - Secretaria Municipal de Saúde” e impressão a laser com nome
e CNPJ do fabricante e mês e ano de fabricação; aplicado em porta distintivo confeccionado em couro
legítimo, tipo vaqueta bovina, de classificação A, com 1 mm de espessura, composto por duas peças
costuradas e coladas uma de costas para a outra, com formato de brasão, medindo 7,5 x 6,5 cm (altura x
largura), com tingimento atravessado na cor azul petróleo, cabamento brilhante e textura original,
contendo gancho com mola, de 57 x 16 mm (comprimento x largura), de aço de 1,06 mm de espessura de
referência ABNT 1016/1070, tratado termicamente em têmpera, banho eletroquímico desengraxante e
banho de níquel, rebitado e colado entre as duas peças de couro, com alça de 1 cm do mesmo couro,
localizado acima da base do gancho, para passagem de corrente compota de de esferas de 3 mm de
diâmetro interligadas entre si, de metal nobre, n acabamento de banho de imersão em ouro, medindo 75
cm de comprimento, com fecho tipo canoa; entregue embalado em saco plástico individual. 
Porte da empresa: ME/EPP

02.514.575/0001-58 FORMALTA
INDUSTRIA E
COMERCIO
DE ARTIGOS
MILITARES
EIRE

Sim Sim 175 R$ 300,0000 R$ 52.500,0000 18/08/2021
17:52:13

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Pregão nº 672021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distintivo uso pessoal, material: metal, dimensões: 76 x 56
mm, cor: dourada, características adicionais: conforme modelo. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 52.500,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 52.500,0000 02.514.575/0001-58 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 35.000,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 52.000,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:18:09:357
R$ 34.000,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:25:56:607
R$ 33.950,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:26:10:150
R$ 33.900,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:26:33:250
R$ 32.850,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:26:37:600
R$ 32.000,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:26:44:173
R$ 31.950,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:26:58:060
R$ 31.000,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:27:37:180
R$ 30.950,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:27:42:537
R$ 30.500,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:29:04:527
R$ 30.450,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:29:11:423
R$ 30.000,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:29:24:290
R$ 29.950,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:29:28:680
R$ 29.000,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:30:36:907
R$ 28.950,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:30:44:080
R$ 28.900,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:32:16:340
R$ 28.850,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:32:24:137
R$ 28.800,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:33:55:880
R$ 28.750,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:34:01:130
R$ 28.700,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:35:24:817
R$ 28.650,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:35:35:627
R$ 28.600,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:36:46:660



R$ 28.500,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:36:54:537
R$ 28.400,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:37:36:287
R$ 28.350,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:37:56:807
R$ 28.000,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:39:02:870
R$ 27.950,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:39:16:427
R$ 27.500,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:40:24:090
R$ 27.450,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:40:29:860
R$ 27.000,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:40:37:333
R$ 26.000,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:40:55:273
R$ 25.000,0000 03.466.646/0001-57 19/08/2021 09:41:00:030
R$ 24.900,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:41:31:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

19/08/2021
09:01:58 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 19/08/2021
09:16:31 Item aberto.

Encerramento 19/08/2021
09:43:32 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

19/08/2021
09:43:32 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

19/08/2021
10:13:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI, CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

19/08/2021
11:30:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86.

Em análise 19/08/2021
12:01:41 Item Em Análise. Motivo: Processo enviado para análise técnica.

Desfeito
situação em
análise

08/11/2021
16:30:44 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/11/2021
16:35:44

Convocado para envio de anexo o fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI, CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/11/2021
16:45:31

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/11/2021
15:40:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI, CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

11/11/2021
16:35:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86.

Aceite de
proposta

11/11/2021
16:45:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, pelo melhor lance de R$ 24.900,0000 e com valor
negociado a R$ 21.556,5000. Motivo: Parecer técnico favorável e valor negociado.

Habilitação de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI - CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Grupo 1 - Colete identificação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.655.884/0001-00 VOLCANO Sim Sim 5 R$ 119,7700 R$ 598,8500 05/08/2021



INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

14:54:14

Marca: VOLCANO 
Fabricante: VOLCANO 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão, tamanho: sob medida 
Porte da empresa: ME/EPP

41.481.994/0001-92 GENESIS
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 5 R$ 150,0000 R$ 750,0000 18/08/2021
20:23:00

Marca: Genesis 
Fabricante: Genesis 
Modelo / Versão: Uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho: PPP, 60
X 94 cm (comprimento x circunferência do tórax). Colete confeccionado em tecido de brim misto rip stop e
33% algodão (admite 5%), com gramatura de 235 g/m² (admite se variação de 5%), na cor azul petróleo
(referência escala Pantone 19 de qualidade similar às marcas Santista, Santanense e Cedro; costurad de
poliéster nº 50, na cor do tecido, de qualidade similar às marcas Setta e Sancris; com costura dupla na
junção do ombro; com acabamento de overloque nas partes desfiantes do tecido e sem linhas excedentes
de costura; sem mangas; com vira cav largura; com decote redondo de 10 cm e gola “tipo padre” de 4,5
cm de largura; contendo fechamento frontal com zíper de plástico moldado destacável com dentes grossos
na cor azul marinho, de qualidade similar às marcas YKK e Coats Corrente; contendo um bolso interno,
invisível pela parte externa, formado por forro inteiriço do mesmo tecido, localizado na face frontal interna
superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 17 x 11 cm (altura x largura); contendo
a marca da PREFEIT colorida, bordada eletronicamente na face frontal externa superior esquerda, na
altura do peito, medindo aproximadamente 10,6 x 4 cm (largura x altura), respeitada a malha de
construção, aplicação em fundo colorido e a assinatura por a Manual de Aplicação da Marca da Prefeitura
de Goiânia; contendo a marca da Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia colorida, com as letras na cor
branca, bordada eletronicamente na face frontal externa superior direita, na altura do peito, medindo
aproximadamente 9 x 5 cm (largura x altura); contendo dois bolsos localizados na face frontal externa
inferior direita e esquerda, medindo 18 x 13 cm (altura x largura), com foles laterais, com aba em tecido
duplo e costura dupla medindo 13 x 5 cm (largura x altura) e chanfrado de 2 cm nos cantos; contendo
dois bolsos frontais internos, formados por forro inteiriço de mesmo tecido, com abertura oblíqua tipo faca
localizada na face frontal inferior lateral direita e esquerda medindo 14 x 1,5 largura) feita com debruado
simples pespontado; contendo as inscrições “AUDITOR FISCAL” na face posterior externa central superior
em bordado eletrônico com formato semicircular, com fonte Calibri amarelo ouro, em caixa alta, com 4,5
cm de al SANITÁRIA” logo abaixo, em duas linhas retas horizontais, com fonte Calibri amarelo ouro, em
caixa alta, com 3 cm de altura, medindo o conjunto de dizeres o total de 30 x 20 cm (largura x altura);
contendo faixas retrorrefletivas microprismáticas de poliéster e algodão (mínimo de 800 cd/lux.m²), na
cor prata, de 2,5 cm de largura na barra da face frontal externa, de 5 cm no ombro na face frontal externa
e de 5 cm na face posterior externa abaixo das inscrições; com aplicação de elástico na barra da face
posterior; contendo etiqueta têxtil na face posterior interna superior, em conformidade com as
determinações do Inmetro, contendo nome, razão social ou marca registrada do fabricante, CNPJ, país de
origem, nome e porcentagem das fibras têxteis, indicação de tamanho e principais tratamentos de
conservação do produto (símbolos e/ou texto); contendo etiqueta de identificação e controle bordada na
parte interna do bolso frontal externo direito medindo 10 x 5 cm com código alf a partir de “AFS limpo e
embalado em saco plástico individual com rótulo indicando o código alfanumérico e o tamanho do colete 
Porte da empresa: ME/EPP

32.218.240/0001-53 MACAU
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 158,7400 R$ 793,7000 18/08/2021
15:14:07

Marca: WANA 
Fabricante: wana wear 
Modelo / Versão: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . Tamanho: PPP
(comprimento x circunferência do tórax). 
Porte da empresa: ME/EPP

01.186.098/0001-86 METALCOURO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 200,0000 R$ 1.000,0000 18/08/2021
19:59:26

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

64.377.518/0001-21 MARCA D
´AGUA LTDA

Sim Sim 5 R$ 200,0000 R$ 1.000,0000 18/08/2021
23:33:43

Marca: TP 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: CDF001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão 
Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 1.000,0000 64.377.518/0001-21 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 793,7000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 750,0000 41.481.994/0001-92 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 598,8500 03.655.884/0001-00 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 655,0000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:08:15:527
R$ 548,8500 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:09:36:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 19/08/2021
12:01:58 Item Em Análise. Motivo: Processo enviado para análise técnica.

Desfeito
situação
em análise

08/11/2021
16:30:55 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável

Aceite de
proposta

11/11/2021
16:48:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, pelo melhor lance de R$ 548,8500 e com valor negociado a R$
531,9500. Motivo: Parecer técnico favorável e valor negociado.

Habilitação
de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
- CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 1 - Colete identificação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.655.884/0001-00 VOLCANO

INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 25 R$ 119,7700 R$ 2.994,2500 05/08/2021
14:54:14

Marca: VOLCANO 
Fabricante: VOLCANO 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão, tamanho: sob medida 
Porte da empresa: ME/EPP

41.481.994/0001-92 GENESIS
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 25 R$ 150,0000 R$ 3.750,0000 18/08/2021
20:23:00

Marca: Genesis 
Fabricante: Genesis 
Modelo / Versão: Uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho: PP, 64 X
100 cm (comprimento x circunferência do tórax). Colete confeccionado em tecido de brim misto rip stop e
33% algodão (admite 5%), com gramatura de 235 g/m² (admite se variação de 5%), na cor azul petróleo
(referência escala Pantone 19 de qualidade similar às marcas Santista, Santanense e Cedro; costurad de
poliéster nº 50, na cor do tecido, de qualidade similar às marcas Setta e Sancris; com costura dupla na
junção do ombro; com acabamento de overloque nas partes desfiantes do tecido e sem linhas excedentes
de costura; sem mangas; com vira cav largura; com decote redondo de 10 cm e gola “tipo padre” de 4,5
cm de largura; contendo fechamento frontal com zíper de plástico moldado destacável com dentes grossos
na cor azul marinho, de qualidade similar às marcas YKK e Coats Corrente; contendo um bolso interno,
invisível pela parte externa, formado por forro inteiriço do mesmo tecido, localizado na face frontal interna
superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 17 x 11 cm (altura x largura); contendo
a marca da PREFEIT colorida, bordada eletronicamente na face frontal externa superior esquerda, na
altura do peito, medindo aproximadamente 10,6 x 4 cm (largura x altura), respeitada a malha de
construção, aplicação em fundo colorido e a assinatura por a Manual de Aplicação da Marca da Prefeitura
de Goiânia; contendo a marca da Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia colorida, com as letras na cor
branca, bordada eletronicamente na face frontal externa superior direita, na altura do peito, medindo
aproximadamente 9 x 5 cm (largura x altura); contendo dois bolsos localizados na face frontal externa
inferior direita e esquerda, medindo 18 x 13 cm (altura x largura), com foles laterais, com aba em tecido
duplo e costura dupla medindo 13 x 5 cm (largura x altura) e chanfrado de 2 cm nos cantos; contendo
dois bolsos frontais internos, formados por forro inteiriço de mesmo tecido, com abertura oblíqua tipo faca
localizada na face frontal inferior lateral direita e esquerda medindo 14 x 1,5 largura) feita com debruado
simples pespontado; contendo as inscrições “AUDITOR FISCAL” na face posterior externa central superior
em bordado eletrônico com formato semicircular, com fonte Calibri amarelo ouro, em caixa alta, com 4,5
cm de al SANITÁRIA” logo abaixo, em duas linhas retas horizontais, com fonte Calibri amarelo ouro, em



caixa alta, com 3 cm de altura, medindo o conjunto de dizeres o total de 30 x 20 cm (largura x altura);
contendo faixas retrorrefletivas microprismáticas de poliéster e algodão (mínimo de 800 cd/lux.m²), na
cor prata, de 2,5 cm de largura na barra da face frontal externa, de 5 cm no ombro na face frontal externa
e de 5 cm na face posterior externa abaixo das inscrições; com aplicação de elástico na barra da face
posterior; contendo etiqueta têxtil na face posterior interna superior, em conformidade com as
determinações do Inmetro, contendo nome, razão social ou marca registrada do fabricante, CNPJ, país de
origem, nome e porcentagem das fibras têxteis, indicação de tamanho e principais tratamentos de
conservação do produto (símbolos e/ou texto); contendo etiqueta de identificação e controle bordada na
parte interna do bolso frontal externo direito medindo 10 x 5 cm com código alf a partir de “AFS limpo e
embalado em saco plástico individual com rótulo indicando o código alfanumérico e o tamanho do colete 
Porte da empresa: ME/EPP

32.218.240/0001-53 MACAU
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 25 R$ 158,7400 R$ 3.968,5000 18/08/2021
15:14:07

Marca: WANA 
Fabricante: wana wear 
Modelo / Versão: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . Tamanho: PP
(comprimento x circunferência do tórax). 
Porte da empresa: ME/EPP

01.186.098/0001-86 METALCOURO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 25 R$ 200,0000 R$ 5.000,0000 18/08/2021
19:59:26

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

64.377.518/0001-21 MARCA D
´AGUA LTDA

Sim Sim 25 R$ 200,0000 R$ 5.000,0000 18/08/2021
23:33:43

Marca: TP 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: cddf001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 5.000,0000 64.377.518/0001-21 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 3.968,5000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 3.750,0000 41.481.994/0001-92 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 2.994,2500 03.655.884/0001-00 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 3.275,0000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:08:38:523
R$ 2.920,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:10:56:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 19/08/2021
12:01:58 Item Em Análise. Motivo: Processo enviado para análise técnica.

Desfeito
situação
em análise

08/11/2021
16:30:55 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável

Aceite de
proposta

11/11/2021
16:48:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, pelo melhor lance de R$ 2.920,0000 e com valor negociado a
R$ 2.725,0000. Motivo: Parecer técnico favorável e valor negociado.

Habilitação
de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
- CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 4 - Grupo 1 - Colete identificação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora



Equiparada ME/EPP Registro
03.655.884/0001-00 VOLCANO

INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 45 R$ 119,7700 R$ 5.389,6500 05/08/2021
14:54:14

Marca: VOLCANO 
Fabricante: VOLCANO 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão, tamanho: sob medida 
Porte da empresa: ME/EPP

41.481.994/0001-92 GENESIS
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 45 R$ 150,0000 R$ 6.750,0000 18/08/2021
20:23:00

Marca: Genesis 
Fabricante: Genesis 
Modelo / Versão: Uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho: P, 66 X
110 cm (comprimento x circunferência do tórax). Colete confeccionado em tecido de brim misto rip stop e
33% algodão (admite 5%), com gramatura de 235 g/m² (admite se variação de 5%), na cor azul petróleo
(referência escala Pantone 19 de qualidade similar às marcas Santista, Santanense e Cedro; costurad de
poliéster nº 50, na cor do tecido, de qualidade similar às marcas Setta e Sancris; com costura dupla na
junção do ombro; com acabamento de overloque nas partes desfiantes do tecido e sem linhas excedentes
de costura; sem mangas; com vira cav largura; com decote redondo de 10 cm e gola “tipo padre” de 4,5
cm de largura; contendo fechamento frontal com zíper de plástico moldado destacável com dentes grossos
na cor azul marinho, de qualidade similar às marcas YKK e Coats Corrente; contendo um bolso interno,
invisível pela parte externa, formado por forro inteiriço do mesmo tecido, localizado na face frontal interna
superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 17 x 11 cm (altura x largura); contendo
a marca da PREFEIT colorida, bordada eletronicamente na face frontal externa superior esquerda, na
altura do peito, medindo aproximadamente 10,6 x 4 cm (largura x altura), respeitada a malha de
construção, aplicação em fundo colorido e a assinatura por a Manual de Aplicação da Marca da Prefeitura
de Goiânia; contendo a marca da Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia colorida, com as letras na cor
branca, bordada eletronicamente na face frontal externa superior direita, na altura do peito, medindo
aproximadamente 9 x 5 cm (largura x altura); contendo dois bolsos localizados na face frontal externa
inferior direita e esquerda, medindo 18 x 13 cm (altura x largura), com foles laterais, com aba em tecido
duplo e costura dupla medindo 13 x 5 cm (largura x altura) e chanfrado de 2 cm nos cantos; contendo
dois bolsos frontais internos, formados por forro inteiriço de mesmo tecido, com abertura oblíqua tipo faca
localizada na face frontal inferior lateral direita e esquerda medindo 14 x 1,5 largura) feita com debruado
simples pespontado; contendo as inscrições “AUDITOR FISCAL” na face posterior externa central superior
em bordado eletrônico com formato semicircular, com fonte Calibri amarelo ouro, em caixa alta, com 4,5
cm de al SANITÁRIA” logo abaixo, em duas linhas retas horizontais, com fonte Calibri amarelo ouro, em
caixa alta, com 3 cm de altura, medindo o conjunto de dizeres o total de 30 x 20 cm (largura x altura);
contendo faixas retrorrefletivas microprismáticas de poliéster e algodão (mínimo de 800 cd/lux.m²), na
cor prata, de 2,5 cm de largura na barra da face frontal externa, de 5 cm no ombro na face frontal externa
e de 5 cm na face posterior externa abaixo das inscrições; com aplicação de elástico na barra da face
posterior; contendo etiqueta têxtil na face posterior interna superior, em conformidade com as
determinações do Inmetro, contendo nome, razão social ou marca registrada do fabricante, CNPJ, país de
origem, nome e porcentagem das fibras têxteis, indicação de tamanho e principais tratamentos de
conservação do produto (símbolos e/ou texto); contendo etiqueta de identificação e controle bordada na
parte interna do bolso frontal externo direito medindo 10 x 5 cm com código alf a partir de “AFS limpo e
embalado em saco plástico individual com rótulo indicando o código alfanumérico e o tamanho do colete 
Porte da empresa: ME/EPP

32.218.240/0001-53 MACAU
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 45 R$ 158,7400 R$ 7.143,3000 18/08/2021
15:14:07

Marca: WANA 
Fabricante: wana wear 
Modelo / Versão: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . Tamanho: P
(comprimento x circunferência do tórax). 
Porte da empresa: ME/EPP

01.186.098/0001-86 METALCOURO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 45 R$ 200,0000 R$ 9.000,0000 18/08/2021
19:59:26

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

64.377.518/0001-21 MARCA D
´AGUA LTDA

Sim Sim 45 R$ 200,0000 R$ 9.000,0000 18/08/2021
23:33:43

Marca: TP 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: CDF001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do



órgão 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 9.000,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 9.000,0000 64.377.518/0001-21 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 7.143,3000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 6.750,0000 41.481.994/0001-92 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 5.389,6500 03.655.884/0001-00 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 5.895,0000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:08:56:347
R$ 5.250,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:10:46:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 19/08/2021
12:01:58 Item Em Análise. Motivo: Processo enviado para análise técnica.

Desfeito
situação
em análise

08/11/2021
16:30:55 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável

Aceite de
proposta

11/11/2021
16:48:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, pelo melhor lance de R$ 5.250,0000 e com valor negociado a
R$ 4.950,0000. Motivo: Parecer técnico favorável e valor negociado.

Habilitação
de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
- CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 5 - Grupo 1 - Colete identificação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.655.884/0001-00 VOLCANO

INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 53 R$ 119,7700 R$ 6.347,8100 05/08/2021
14:54:14

Marca: VOLCANO 
Fabricante: VOLCANO 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100%
algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão,
tamanho: sob medida 
Porte da empresa: ME/EPP

41.481.994/0001-92 GENESIS
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 53 R$ 150,0000 R$ 7.950,0000 18/08/2021
20:23:00

Marca: Genesis 
Fabricante: Genesis 
Modelo / Versão: Uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho: M, 68 X
117 cm (comprimento x circunferência do tórax). Colete confeccionado em tecido de brim misto rip stop e
33% algodão (admite 5%), com gramatura de 235 g/m² (admite se variação de 5%), na cor azul petróleo
(referência escala Pantone 19 de qualidade similar às marcas Santista, Santanense e Cedro; costurad de
poliéster nº 50, na cor do tecido, de qualidade similar às marcas Setta e Sancris; com costura dupla na
junção do ombro; com acabamento de overloque nas partes desfiantes do tecido e sem linhas excedentes
de costura; sem mangas; com vira cav largura; com decote redondo de 10 cm e gola “tipo padre” de 4,5
cm de largura; contendo fechamento frontal com zíper de plástico moldado destacável com dentes grossos
na cor azul marinho, de qualidade similar às marcas YKK e Coats Corrente; contendo um bolso interno,
invisível pela parte externa, formado por forro inteiriço do mesmo tecido, localizado na face frontal interna
superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 17 x 11 cm (altura x largura); contendo a
marca da PREFEIT colorida, bordada eletronicamente na face frontal externa superior esquerda, na altura
do peito, medindo aproximadamente 10,6 x 4 cm (largura x altura), respeitada a malha de construção,
aplicação em fundo colorido e a assinatura por a Manual de Aplicação da Marca da Prefeitura de Goiânia;
contendo a marca da Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia colorida, com as letras na cor branca,
bordada eletronicamente na face frontal externa superior direita, na altura do peito, medindo
aproximadamente 9 x 5 cm (largura x altura); contendo dois bolsos localizados na face frontal externa
inferior direita e esquerda, medindo 18 x 13 cm (altura x largura), com foles laterais, com aba em tecido
duplo e costura dupla medindo 13 x 5 cm (largura x altura) e chanfrado de 2 cm nos cantos; contendo dois
bolsos frontais internos, formados por forro inteiriço de mesmo tecido, com abertura oblíqua tipo faca
localizada na face frontal inferior lateral direita e esquerda medindo 14 x 1,5 largura) feita com debruado



simples pespontado; contendo as inscrições “AUDITOR FISCAL” na face posterior externa central superior
em bordado eletrônico com formato semicircular, com fonte Calibri amarelo ouro, em caixa alta, com 4,5
cm de al SANITÁRIA” logo abaixo, em duas linhas retas horizontais, com fonte Calibri amarelo ouro, em
caixa alta, com 3 cm de altura, medindo o conjunto de dizeres o total de 30 x 20 cm (largura x altura);
contendo faixas retrorrefletivas microprismáticas de poliéster e algodão (mínimo de 800 cd/lux.m²), na cor
prata, de 2,5 cm de largura na barra da face frontal externa, de 5 cm no ombro na face frontal externa e de
5 cm na face posterior externa abaixo das inscrições; com aplicação de elástico na barra da face posterior;
contendo etiqueta têxtil na face posterior interna superior, em conformidade com as determinações do
Inmetro, contendo nome, razão social ou marca registrada do fabricante, CNPJ, país de origem, nome e
porcentagem das fibras têxteis, indicação de tamanho e principais tratamentos de conservação do produto
(símbolos e/ou texto); contendo etiqueta de identificação e controle bordada na parte interna do bolso
frontal externo direito medindo 10 x 5 cm com código alf a partir de “AFS limpo e embalado em saco
plástico individual com rótulo indicando o código alfanumérico e o tamanho do colete 
Porte da empresa: ME/EPP

32.218.240/0001-53 MACAU
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 53 R$ 158,7400 R$ 8.413,2200 18/08/2021
15:14:07

Marca: WANA 
Fabricante: wana wear 
Modelo / Versão: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . Tamanho: G
(comprimento x circunferência do tórax). 
Porte da empresa: ME/EPP

01.186.098/0001-86 METALCOURO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 53 R$ 200,0000 R$ 10.600,0000 18/08/2021
19:59:26

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

64.377.518/0001-21 MARCA D
´AGUA LTDA

Sim Sim 53 R$ 200,0000 R$ 10.600,0000 18/08/2021
23:33:43

Marca: TP 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: CDF001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim 100%
algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do órgão 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.600,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 10.600,0000 64.377.518/0001-21 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 8.413,2200 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 7.950,0000 41.481.994/0001-92 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 6.347,8100 03.655.884/0001-00 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 6.943,0000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:09:56:663
R$ 6.280,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:11:28:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 19/08/2021
12:01:58 Item Em Análise. Motivo: Processo enviado para análise técnica.

Desfeito
situação
em análise

08/11/2021
16:30:55 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável

Aceite de
proposta

11/11/2021
16:48:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, pelo melhor lance de R$ 6.280,0000 e com valor negociado a
R$ 6.095,0000. Motivo: Parecer técnico favorável e valor negociado.

Habilitação
de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
- CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 6 - Grupo 1 - Colete identificação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)



CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.655.884/0001-00 VOLCANO

INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 41 R$ 119,7700 R$ 4.910,5700 05/08/2021
14:54:14

Marca: VOLCANO 
Fabricante: VOLCANO 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão, tamanho: sob medida 
Porte da empresa: ME/EPP

41.481.994/0001-92 GENESIS
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 41 R$ 150,0000 R$ 6.150,0000 18/08/2021
20:23:00

Marca: Genesis 
Fabricante: Genesis 
Modelo / Versão: Uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho: G, 70 X
125 cm (comprimento x circunferência do tórax). Colete confeccionado em tecido de brim misto rip stop e
33% algodão (admite 5%), com gramatura de 235 g/m² (admite se variação de 5%), na cor azul petróleo
(referência escala Pantone 19 de qualidade similar às marcas Santista, Santanense e Cedro; costurad de
poliéster nº 50, na cor do tecido, de qualidade similar às marcas Setta e Sancris; com costura dupla na
junção do ombro; com acabamento de overloque nas partes desfiantes do tecido e sem linhas excedentes
de costura; sem mangas; com vira cav largura; com decote redondo de 10 cm e gola “tipo padre” de 4,5
cm de largura; contendo fechamento frontal com zíper de plástico moldado destacável com dentes grossos
na cor azul marinho, de qualidade similar às marcas YKK e Coats Corrente; contendo um bolso interno,
invisível pela parte externa, formado por forro inteiriço do mesmo tecido, localizado na face frontal interna
superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 17 x 11 cm (altura x largura); contendo
a marca da PREFEIT colorida, bordada eletronicamente na face frontal externa superior esquerda, na
altura do peito, medindo aproximadamente 10,6 x 4 cm (largura x altura), respeitada a malha de
construção, aplicação em fundo colorido e a assinatura por a Manual de Aplicação da Marca da Prefeitura
de Goiânia; contendo a marca da Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia colorida, com as letras na cor
branca, bordada eletronicamente na face frontal externa superior direita, na altura do peito, medindo
aproximadamente 9 x 5 cm (largura x altura); contendo dois bolsos localizados na face frontal externa
inferior direita e esquerda, medindo 18 x 13 cm (altura x largura), com foles laterais, com aba em tecido
duplo e costura dupla medindo 13 x 5 cm (largura x altura) e chanfrado de 2 cm nos cantos; contendo
dois bolsos frontais internos, formados por forro inteiriço de mesmo tecido, com abertura oblíqua tipo faca
localizada na face frontal inferior lateral direita e esquerda medindo 14 x 1,5 largura) feita com debruado
simples pespontado; contendo as inscrições “AUDITOR FISCAL” na face posterior externa central superior
em bordado eletrônico com formato semicircular, com fonte Calibri amarelo ouro, em caixa alta, com 4,5
cm de al SANITÁRIA” logo abaixo, em duas linhas retas horizontais, com fonte Calibri amarelo ouro, em
caixa alta, com 3 cm de altura, medindo o conjunto de dizeres o total de 30 x 20 cm (largura x altura);
contendo faixas retrorrefletivas microprismáticas de poliéster e algodão (mínimo de 800 cd/lux.m²), na
cor prata, de 2,5 cm de largura na barra da face frontal externa, de 5 cm no ombro na face frontal externa
e de 5 cm na face posterior externa abaixo das inscrições; com aplicação de elástico na barra da face
posterior; contendo etiqueta têxtil na face posterior interna superior, em conformidade com as
determinações do Inmetro, contendo nome, razão social ou marca registrada do fabricante, CNPJ, país de
origem, nome e porcentagem das fibras têxteis, indicação de tamanho e principais tratamentos de
conservação do produto (símbolos e/ou texto); contendo etiqueta de identificação e controle bordada na
parte interna do bolso frontal externo direito medindo 10 x 5 cm com código alf a partir de “AFS limpo e
embalado em saco plástico individual com rótulo indicando o código alfanumérico e o tamanho do colete 
Porte da empresa: ME/EPP

32.218.240/0001-53 MACAU
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 41 R$ 158,7400 R$ 6.508,3400 18/08/2021
15:14:07

Marca: WANA 
Fabricante: wana wear 
Modelo / Versão: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . Tamanho: M
(comprimento x circunferência do tórax). 
Porte da empresa: ME/EPP

01.186.098/0001-86 METALCOURO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 41 R$ 200,0000 R$ 8.200,0000 18/08/2021
19:59:26

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

64.377.518/0001-21 MARCA D
´AGUA LTDA

Sim Sim 41 R$ 200,0000 R$ 8.200,0000 18/08/2021
23:33:43

Marca: TP 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: CDF001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim



100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 8.200,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 8.200,0000 64.377.518/0001-21 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 6.508,3400 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 6.150,0000 41.481.994/0001-92 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 4.910,5700 03.655.884/0001-00 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 5.371,0000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:10:30:797
R$ 4.850,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:11:37:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 19/08/2021
12:01:58 Item Em Análise. Motivo: Processo enviado para análise técnica.

Desfeito
situação
em análise

08/11/2021
16:30:55 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável

Aceite de
proposta

11/11/2021
16:48:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, pelo melhor lance de R$ 4.850,0000 e com valor negociado a
R$ 4.715,0000. Motivo: Parecer técnico favorável e valor negociado.

Habilitação
de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
- CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 7 - Grupo 1 - Colete identificação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.655.884/0001-00 VOLCANO

INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 13 R$ 119,7700 R$ 1.557,0100 05/08/2021
14:54:14

Marca: VOLCANO 
Fabricante: VOLCANO 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão, tamanho: sob medida 
Porte da empresa: ME/EPP

41.481.994/0001-92 GENESIS
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 13 R$ 150,0000 R$ 1.950,0000 18/08/2021
20:23:00

Marca: Genesis 
Fabricante: Genesis 
Modelo / Versão: Uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho: GG, 77
X 138 cm (comprimento x circunferência do tórax). Colete confeccionado em tecido de brim misto rip stop
e 33% algodão (admite 5%), com gramatura de 235 g/m² (admite se variação de 5%), na cor azul
petróleo (referência escala Pantone 19 de qualidade similar às marcas Santista, Santanense e Cedro;
costurad de poliéster nº 50, na cor do tecido, de qualidade similar às marcas Setta e Sancris; com costura
dupla na junção do ombro; com acabamento de overloque nas partes desfiantes do tecido e sem linhas
excedentes de costura; sem mangas; com vira cav largura; com decote redondo de 10 cm e gola “tipo
padre” de 4,5 cm de largura; contendo fechamento frontal com zíper de plástico moldado destacável com
dentes grossos na cor azul marinho, de qualidade similar às marcas YKK e Coats Corrente; contendo um
bolso interno, invisível pela parte externa, formado por forro inteiriço do mesmo tecido, localizado na face
frontal interna superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 17 x 11 cm (altura x
largura); contendo a marca da PREFEIT colorida, bordada eletronicamente na face frontal externa superior
esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 10,6 x 4 cm (largura x altura), respeitada a
malha de construção, aplicação em fundo colorido e a assinatura por a Manual de Aplicação da Marca da
Prefeitura de Goiânia; contendo a marca da Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia colorida, com as
letras na cor branca, bordada eletronicamente na face frontal externa superior direita, na altura do peito,
medindo aproximadamente 9 x 5 cm (largura x altura); contendo dois bolsos localizados na face frontal
externa inferior direita e esquerda, medindo 18 x 13 cm (altura x largura), com foles laterais, com aba em
tecido duplo e costura dupla medindo 13 x 5 cm (largura x altura) e chanfrado de 2 cm nos cantos;
contendo dois bolsos frontais internos, formados por forro inteiriço de mesmo tecido, com abertura



oblíqua tipo faca localizada na face frontal inferior lateral direita e esquerda medindo 14 x 1,5 largura)
feita com debruado simples pespontado; contendo as inscrições “AUDITOR FISCAL” na face posterior
externa central superior em bordado eletrônico com formato semicircular, com fonte Calibri amarelo ouro,
em caixa alta, com 4,5 cm de al SANITÁRIA” logo abaixo, em duas linhas retas horizontais, com fonte
Calibri amarelo ouro, em caixa alta, com 3 cm de altura, medindo o conjunto de dizeres o total de 30 x 20
cm (largura x altura); contendo faixas retrorrefletivas microprismáticas de poliéster e algodão (mínimo de
800 cd/lux.m²), na cor prata, de 2,5 cm de largura na barra da face frontal externa, de 5 cm no ombro na
face frontal externa e de 5 cm na face posterior externa abaixo das inscrições; com aplicação de elástico
na barra da face posterior; contendo etiqueta têxtil na face posterior interna superior, em conformidade
com as determinações do Inmetro, contendo nome, razão social ou marca registrada do fabricante, CNPJ,
país de origem, nome e porcentagem das fibras têxteis, indicação de tamanho e principais tratamentos de
conservação do produto (símbolos e/ou texto); contendo etiqueta de identificação e controle bordada na
parte interna do bolso frontal externo direito medindo 10 x 5 cm com código alf a partir de “AFS limpo e
embalado em saco plástico individual com rótulo indicando o código alfanumérico e o tamanho do colete 
Porte da empresa: ME/EPP

32.218.240/0001-53 MACAU
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 13 R$ 158,7400 R$ 2.063,6200 18/08/2021
15:14:07

Marca: WANA 
Fabricante: wana wear 
Modelo / Versão: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . Tamanho: GG
(comprimento x circunferência do tórax). 
Porte da empresa: ME/EPP

01.186.098/0001-86 METALCOURO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 13 R$ 200,0000 R$ 2.600,0000 18/08/2021
19:59:26

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

64.377.518/0001-21 MARCA D
´AGUA LTDA

Sim Sim 13 R$ 200,0000 R$ 2.600,0000 18/08/2021
23:33:43

Marca: TP 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: CDF001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.600,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 2.600,0000 64.377.518/0001-21 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 2.063,6200 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 1.950,0000 41.481.994/0001-92 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 1.557,0100 03.655.884/0001-00 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 1.703,0000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:10:54:510
R$ 1.500,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:11:43:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 19/08/2021
12:01:58 Item Em Análise. Motivo: Processo enviado para análise técnica.

Desfeito
situação
em análise

08/11/2021
16:30:55 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável

Aceite de
proposta

11/11/2021
16:48:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000 e com valor negociado a
R$ 1.495,0000. Motivo: Parecer técnico favorável e valor negociado.

Habilitação
de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
- CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 8 - Grupo 1 - Colete identificação



Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

03.655.884/0001-00 VOLCANO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 3 R$ 119,7700 R$ 359,3100 05/08/2021
14:54:14

Marca: VOLCANO 
Fabricante: VOLCANO 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão, tamanho: sob medida 
Porte da empresa: ME/EPP

41.481.994/0001-92 GENESIS
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 3 R$ 150,0000 R$ 450,0000 18/08/2021
20:23:00

Marca: Genesis 
Fabricante: Genesis 
Modelo / Versão: Uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho: EG, 80
X 150 cm (comprimento x circunferência do tórax). Colete confeccionado em tecido de brim misto rip stop
e 33% algodão (admite 5%), com gramatura de 235 g/m² (admite se variação de 5%), na cor azul
petróleo (referência escala Pantone 19 de qualidade similar às marcas Santista, Santanense e Cedro;
costurad de poliéster nº 50, na cor do tecido, de qualidade similar às marcas Setta e Sancris; com costura
dupla na junção do ombro; com acabamento de overloque nas partes desfiantes do tecido e sem linhas
excedentes de costura; sem mangas; com vira cav largura; com decote redondo de 10 cm e gola “tipo
padre” de 4,5 cm de largura; contendo fechamento frontal com zíper de plástico moldado destacável com
dentes grossos na cor azul marinho, de qualidade similar às marcas YKK e Coats Corrente; contendo um
bolso interno, invisível pela parte externa, formado por forro inteiriço do mesmo tecido, localizado na face
frontal interna superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 17 x 11 cm (altura x
largura); contendo a marca da PREFEIT colorida, bordada eletronicamente na face frontal externa
superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 10,6 x 4 cm (largura x altura),
respeitada a malha de construção, aplicação em fundo colorido e a assinatura por a Manual de Aplicação
da Marca da Prefeitura de Goiânia; contendo a marca da Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia
colorida, com as letras na cor branca, bordada eletronicamente na face frontal externa superior direita, na
altura do peito, medindo aproximadamente 9 x 5 cm (largura x altura); contendo dois bolsos localizados
na face frontal externa inferior direita e esquerda, medindo 18 x 13 cm (altura x largura), com foles
laterais, com aba em tecido duplo e costura dupla medindo 13 x 5 cm (largura x altura) e chanfrado de 2
cm nos cantos; contendo dois bolsos frontais internos, formados por forro inteiriço de mesmo tecido, com
abertura oblíqua tipo faca localizada na face frontal inferior lateral direita e esquerda medindo 14 x 1,5
largura) feita com debruado simples pespontado; contendo as inscrições “AUDITOR FISCAL” na face
posterior externa central superior em bordado eletrônico com formato semicircular, com fonte Calibri
amarelo ouro, em caixa alta, com 4,5 cm de al SANITÁRIA” logo abaixo, em duas linhas retas horizontais,
com fonte Calibri amarelo ouro, em caixa alta, com 3 cm de altura, medindo o conjunto de dizeres o total
de 30 x 20 cm (largura x altura); contendo faixas retrorrefletivas microprismáticas de poliéster e algodão
(mínimo de 800 cd/lux.m²), na cor prata, de 2,5 cm de largura na barra da face frontal externa, de 5 cm
no ombro na face frontal externa e de 5 cm na face posterior externa abaixo das inscrições; com
aplicação de elástico na barra da face posterior; contendo etiqueta têxtil na face posterior interna
superior, em conformidade com as determinações do Inmetro, contendo nome, razão social ou marca
registrada do fabricante, CNPJ, país de origem, nome e porcentagem das fibras têxteis, indicação de
tamanho e principais tratamentos de conservação do produto (símbolos e/ou texto); contendo etiqueta de
identificação e controle bordada na parte interna do bolso frontal externo direito medindo 10 x 5 cm com
código alf a partir de “AFS limpo e embalado em saco plástico individual com rótulo indicando o código
alfanumérico e o tamanho do colete 
Porte da empresa: ME/EPP

32.218.240/0001-53 MACAU
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 158,7400 R$ 476,2200 18/08/2021
15:14:07

Marca: WANA 
Fabricante: wana wear 
Modelo / Versão: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . Tamanho: EG
(comprimento x circunferência do tórax). 
Porte da empresa: ME/EPP

01.186.098/0001-86 METALCOURO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 200,0000 R$ 600,0000 18/08/2021
19:59:26

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

64.377.518/0001-21 MARCA D
´AGUA LTDA

Sim Sim 3 R$ 200,0000 R$ 600,0000 18/08/2021
23:33:43

Marca: TP 



Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: CDF001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 600,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 600,0000 64.377.518/0001-21 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 476,2200 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 450,0000 41.481.994/0001-92 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 359,3100 03.655.884/0001-00 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 393,0000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:11:15:867
R$ 309,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:12:07:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 19/08/2021
12:01:58 Item Em Análise. Motivo: Processo enviado para análise técnica.

Desfeito
situação em
análise

08/11/2021
16:30:55 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável

Aceite de
proposta

11/11/2021
16:48:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, pelo melhor lance de R$ 309,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI - CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 9 - Grupo 1 - Colete identificação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

03.655.884/0001-00 VOLCANO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 3 R$ 119,7700 R$ 359,3100 05/08/2021
14:54:14

Marca: VOLCANO 
Fabricante: VOLCANO 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão, tamanho: sob medida 
Porte da empresa: ME/EPP

41.481.994/0001-92 GENESIS
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 3 R$ 150,0000 R$ 450,0000 18/08/2021
20:23:00

Marca: Genesis 
Fabricante: Genesis 
Modelo / Versão: Uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho: P, 66 X
110 cm (comprimento x circunferência do tórax). Colete confeccionado em tecido de brim misto rip stop e
33% algodão (admite 5%), com gramatura de 235 g/m² (admite se variação de 5%), na cor azul petróleo
(referência escala Pantone 19 de qualidade similar às marcas Santista, Santanense e Cedro; costurad de
poliéster nº 50, na cor do tecido, de qualidade similar às marcas Setta e Sancris; com costura dupla na
junção do ombro; com acabamento de overloque nas partes desfiantes do tecido e sem linhas excedentes
de costura; sem mangas; com vira cav largura; com decote redondo de 10 cm e gola “tipo padre” de 4,5
cm de largura; contendo fechamento frontal com zíper de plástico moldado destacável com dentes
grossos na cor azul marinho, de qualidade similar às marcas YKK e Coats Corrente; contendo um bolso
interno, invisível pela parte externa, formado por forro inteiriço do mesmo tecido, localizado na face
frontal interna superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 17 x 11 cm (altura x
largura); contendo a marca da PREFEITURA colorida, bordada eletronicamente na face frontal externa
superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 10,6 x 4 cm (largura x altura),
respeitada a malha de construção, aplicação em fundo colorido e a assinatura por a Manual de Aplicação
da Marca da Prefeitura de Goiânia; contendo a marca da Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia
colorida, com as letras na cor branca, bordada eletronicamente na face frontal externa superior direita, na
altura do peito, medindo aproximadamente 9 x 5 cm (largura x altura); contendo dois bolsos localizados
na face frontal externa inferior direita e esquerda, medindo 18 x 13 cm (altura x largura), com foles
laterais, com aba em tecido duplo e costura dupla medindo 13 x 5 cm (largura x altura) e chanfrado de 2



cm nos cantos; contendo dois bolsos frontais internos, formados por forro inteiriço de mesmo tecido, com
abertura oblíqua tipo faca localizada na face frontal inferior lateral direita e esquerda medindo 14 x 1,5
largura) feita com debruado simples pespontado; contendo as inscrições VIGILÂNCIA SANITÁRIA” logo
abaixo, em duas linhas retas horizontais, com fonte Calibri amarelo ouro, em caixa alta, com 3 cm de
altura, medindo o conjunto de dizeres o total de 30 x 20 cm (largura x altura); contendo faixas
retrorrefletivas microprismáticas de poliéster e algodão (mínimo de 800 cd/lux.m²), na cor prata, de 2,5
cm de largura na barra da face frontal externa, de 5 cm no ombro na face frontal externa e de 5 cm na
face posterior externa abaixo das inscrições; com aplicação de elástico na barra da face posterior;
contendo etiqueta têxtil na face posterior interna superior, em conformidade com as determinações do
Inmetro, contendo nome, razão social ou marca registrada do fabricante, CNPJ, país de origem, nome e
porcentagem das fibras têxteis, indicação de tamanho e principais tratamentos de conservação do
produto (símbolos e/ou texto); contendo etiqueta de identificação e controle bordada na parte interna do
bolso frontal externo direito medindo 10 x 5 cm com código alf a partir de “AFS limpo e embalado em
saco plástico individual com rótulo indicando o código alfanumérico e o tamanho do colete 
Porte da empresa: ME/EPP

32.218.240/0001-53 MACAU
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 158,7400 R$ 476,2200 18/08/2021
15:14:07

Marca: WANA 
Fabricante: wana wear 
Modelo / Versão: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . Tamanho: P
(comprimento x circunferência do tórax). 
Porte da empresa: ME/EPP

01.186.098/0001-86 METALCOURO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 200,0000 R$ 600,0000 18/08/2021
19:59:26

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

64.377.518/0001-21 MARCA D
´AGUA LTDA

Sim Sim 3 R$ 200,0000 R$ 600,0000 18/08/2021
23:33:43

Marca: TP 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: CDF001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 600,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 600,0000 64.377.518/0001-21 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 476,2200 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 450,0000 41.481.994/0001-92 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 359,3100 03.655.884/0001-00 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 393,0000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:11:28:463
R$ 309,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:12:11:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 19/08/2021
12:01:58 Item Em Análise. Motivo: Processo enviado para análise técnica.

Desfeito
situação em
análise

08/11/2021
16:30:55 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável

Aceite de
proposta

11/11/2021
16:48:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, pelo melhor lance de R$ 309,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI - CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 10 - Grupo 1 - Colete identificação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)



CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

03.655.884/0001-00 VOLCANO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 4 R$ 119,7700 R$ 479,0800 05/08/2021
14:54:14

Marca: VOLCANO 
Fabricante: VOLCANO 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão, tamanho: sob medida 
Porte da empresa: ME/EPP

41.481.994/0001-92 GENESIS
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 4 R$ 150,0000 R$ 600,0000 18/08/2021
20:23:00

Marca: Genesis 
Fabricante: Genesis 
Modelo / Versão: Uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho: M, 68 X
117 cm (comprimento x circunferência do tórax). Colete confeccionado em tecido de brim misto rip stop e
33% algodão (admite 5%), com gramatura de 235 g/m² (admite se variação de 5%), na cor azul petróleo
(referência escala Pantone 19 de qualidade similar às marcas Santista, Santanense e Cedro; costurad de
poliéster nº 50, na cor do tecido, de qualidade similar às marcas Setta e Sancris; com costura dupla na
junção do ombro; com acabamento de overloque nas partes desfiantes do tecido e sem linhas excedentes
de costura; sem mangas; com vira cav largura; com decote redondo de 10 cm e gola “tipo padre” de 4,5
cm de largura; contendo fechamento frontal com zíper de plástico moldado destacável com dentes
grossos na cor azul marinho, de qualidade similar às marcas YKK e Coats Corrente; contendo um bolso
interno, invisível pela parte externa, formado por forro inteiriço do mesmo tecido, localizado na face
frontal interna superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 17 x 11 cm (altura x
largura); contendo a marca da PREFEITURA colorida, bordada eletronicamente na face frontal externa
superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 10,6 x 4 cm (largura x altura),
respeitada a malha de construção, aplicação em fundo colorido e a assinatura por a Manual de Aplicação
da Marca da Prefeitura de Goiânia; contendo a marca da Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia
colorida, com as letras na cor branca, bordada eletronicamente na face frontal externa superior direita, na
altura do peito, medindo aproximadamente 9 x 5 cm (largura x altura); contendo dois bolsos localizados
na face frontal externa inferior direita e esquerda, medindo 18 x 13 cm (altura x largura), com foles
laterais, com aba em tecido duplo e costura dupla medindo 13 x 5 cm (largura x altura) e chanfrado de 2
cm nos cantos; contendo dois bolsos frontais internos, formados por forro inteiriço de mesmo tecido, com
abertura oblíqua tipo faca localizada na face frontal inferior lateral direita e esquerda medindo 14 x 1,5
largura) feita com debruado simples pespontado; contendo as inscrições VIGILÂNCIA SANITÁRIA” logo
abaixo, em duas linhas retas horizontais, com fonte Calibri amarelo ouro, em caixa alta, com 3 cm de
altura, medindo o conjunto de dizeres o total de 30 x 20 cm (largura x altura); contendo faixas
retrorrefletivas microprismáticas de poliéster e algodão (mínimo de 800 cd/lux.m²), na cor prata, de 2,5
cm de largura na barra da face frontal externa, de 5 cm no ombro na face frontal externa e de 5 cm na
face posterior externa abaixo das inscrições; com aplicação de elástico na barra da face posterior;
contendo etiqueta têxtil na face posterior interna superior, em conformidade com as determinações do
Inmetro, contendo nome, razão social ou marca registrada do fabricante, CNPJ, país de origem, nome e
porcentagem das fibras têxteis, indicação de tamanho e principais tratamentos de conservação do
produto (símbolos e/ou texto); contendo etiqueta de identificação e controle bordada na parte interna do
bolso frontal externo direito medindo 10 x 5 cm com código alf a partir de “AFS limpo e embalado em
saco plástico individual com rótulo indicando o código alfanumérico e o tamanho do colete 
Porte da empresa: ME/EPP

32.218.240/0001-53 MACAU
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 4 R$ 158,7400 R$ 634,9600 18/08/2021
15:14:07

Marca: WANA 
Fabricante: wana wear 
Modelo / Versão: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . Tamanho: M
(comprimento x circunferência do tórax). 
Porte da empresa: ME/EPP

01.186.098/0001-86 METALCOURO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 4 R$ 200,0000 R$ 800,0000 18/08/2021
19:59:26

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

64.377.518/0001-21 MARCA D
´AGUA LTDA

Sim Sim 4 R$ 200,0000 R$ 800,0000 18/08/2021
23:33:43

Marca: TP 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: CDF001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do



órgão 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 800,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 800,0000 64.377.518/0001-21 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 634,9600 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 600,0000 41.481.994/0001-92 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 479,0800 03.655.884/0001-00 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 524,0000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:11:54:273
R$ 420,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:12:21:043

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 19/08/2021
12:01:58 Item Em Análise. Motivo: Processo enviado para análise técnica.

Desfeito
situação em
análise

08/11/2021
16:30:55 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável

Aceite de
proposta

11/11/2021
16:48:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, pelo melhor lance de R$ 420,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI - CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 11 - Grupo 1 - Colete identificação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.655.884/0001-00 VOLCANO

INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 7 R$ 119,7700 R$ 838,3900 05/08/2021
14:54:14

Marca: VOLCANO 
Fabricante: VOLCANO 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão, tamanho: sob medida 
Porte da empresa: ME/EPP

41.481.994/0001-92 GENESIS
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 7 R$ 150,0000 R$ 1.050,0000 18/08/2021
20:23:00

Marca: Genesis 
Fabricante: Genesis 
Modelo / Versão: Uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho: G, 70 X
125 cm (comprimento x circunferência do tórax). Colete confeccionado em tecido de brim misto rip stop e
33% algodão (admite 5%), com gramatura de 235 g/m² (admite se variação de 5%), na cor azul petróleo
(referência escala Pantone 19 de qualidade similar às marcas Santista, Santanense e Cedro; costurad de
poliéster nº 50, na cor do tecido, de qualidade similar às marcas Setta e Sancris; com costura dupla na
junção do ombro; com acabamento de overloque nas partes desfiantes do tecido e sem linhas excedentes
de costura; sem mangas; com vira cav largura; com decote redondo de 10 cm e gola “tipo padre” de 4,5
cm de largura; contendo fechamento frontal com zíper de plástico moldado destacável com dentes grossos
na cor azul marinho, de qualidade similar às marcas YKK e Coats Corrente; contendo um bolso interno,
invisível pela parte externa, formado por forro inteiriço do mesmo tecido, localizado na face frontal interna
superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 17 x 11 cm (altura x largura); contendo
a marca da PREFEITURA colorida, bordada eletronicamente na face frontal externa superior esquerda, na
altura do peito, medindo aproximadamente 10,6 x 4 cm (largura x altura), respeitada a malha de
construção, aplicação em fundo colorido e a assinatura por a Manual de Aplicação da Marca da Prefeitura
de Goiânia; contendo a marca da Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia colorida, com as letras na cor
branca, bordada eletronicamente na face frontal externa superior direita, na altura do peito, medindo
aproximadamente 9 x 5 cm (largura x altura); contendo dois bolsos localizados na face frontal externa
inferior direita e esquerda, medindo 18 x 13 cm (altura x largura), com foles laterais, com aba em tecido
duplo e costura dupla medindo 13 x 5 cm (largura x altura) e chanfrado de 2 cm nos cantos; contendo
dois bolsos frontais internos, formados por forro inteiriço de mesmo tecido, com abertura oblíqua tipo faca
localizada na face frontal inferior lateral direita e esquerda medindo 14 x 1,5 largura) feita com debruado
simples pespontado; contendo as inscrições VIGILÂNCIA SANITÁRIA” logo abaixo, em duas linhas retas
horizontais, com fonte Calibri amarelo ouro, em caixa alta, com 3 cm de altura, medindo o conjunto de



dizeres o total de 30 x 20 cm (largura x altura); contendo faixas retrorrefletivas microprismáticas de
poliéster e algodão (mínimo de 800 cd/lux.m²), na cor prata, de 2,5 cm de largura na barra da face
frontal externa, de 5 cm no ombro na face frontal externa e de 5 cm na face posterior externa abaixo das
inscrições; com aplicação de elástico na barra da face posterior; contendo etiqueta têxtil na face posterior
interna superior, em conformidade com as determinações do Inmetro, contendo nome, razão social ou
marca registrada do fabricante, CNPJ, país de origem, nome e porcentagem das fibras têxteis, indicação
de tamanho e principais tratamentos de conservação do produto (símbolos e/ou texto); contendo etiqueta
de identificação e controle bordada na parte interna do bolso frontal externo direito medindo 10 x 5 cm
com código alf a partir de “AFS limpo e embalado em saco plástico individual com rótulo indicando o
código alfanumérico e o tamanho do colete 
Porte da empresa: ME/EPP

32.218.240/0001-53 MACAU
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 7 R$ 158,7400 R$ 1.111,1800 18/08/2021
15:14:07

Marca: WANA 
Fabricante: wana wear 
Modelo / Versão: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . Tamanho: G
(comprimento x circunferência do tórax). 
Porte da empresa: ME/EPP

01.186.098/0001-86 METALCOURO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 7 R$ 200,0000 R$ 1.400,0000 18/08/2021
19:59:26

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

64.377.518/0001-21 MARCA D
´AGUA LTDA

Sim Sim 7 R$ 200,0000 R$ 1.400,0000 18/08/2021
23:33:43

Marca: TP 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: CDF001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.400,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 1.400,0000 64.377.518/0001-21 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 1.111,1800 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 1.050,0000 41.481.994/0001-92 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 838,3900 03.655.884/0001-00 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 917,0000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:12:10:570
R$ 780,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:14:29:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 19/08/2021
12:01:58 Item Em Análise. Motivo: Processo enviado para análise técnica.

Desfeito
situação
em análise

08/11/2021
16:30:55 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável

Aceite de
proposta

11/11/2021
16:48:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, pelo melhor lance de R$ 780,0000 e com valor negociado a R$
777,0000. Motivo: Parecer técnico favorável e valor negociado.

Habilitação
de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
- CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 12 - Grupo 1 - Colete identificação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora



Equiparada ME/EPP Registro
03.655.884/0001-00 VOLCANO

INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 8 R$ 119,7700 R$ 958,1600 05/08/2021
14:54:14

Marca: VOLCANO 
Fabricante: VOLCANO 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão, tamanho: sob medida 
Porte da empresa: ME/EPP

41.481.994/0001-92 GENESIS
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 8 R$ 150,0000 R$ 1.200,0000 18/08/2021
20:23:00

Marca: Genesis 
Fabricante: Genesis 
Modelo / Versão: Uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho: GG, 77
X 138 cm (comprimento x circunferência do tórax). Colete confeccionado em tecido de brim misto rip stop
e 33% algodão (admite 5%), com gramatura de 235 g/m² (admite se variação de 5%), na cor azul
petróleo (referência escala Pantone 19 de qualidade similar às marcas Santista, Santanense e Cedro;
costurad de poliéster nº 50, na cor do tecido, de qualidade similar às marcas Setta e Sancris; com costura
dupla na junção do ombro; com acabamento de overloque nas partes desfiantes do tecido e sem linhas
excedentes de costura; sem mangas; com vira cav largura; com decote redondo de 10 cm e gola “tipo
padre” de 4,5 cm de largura; contendo fechamento frontal com zíper de plástico moldado destacável com
dentes grossos na cor azul marinho, de qualidade similar às marcas YKK e Coats Corrente; contendo um
bolso interno, invisível pela parte externa, formado por forro inteiriço do mesmo tecido, localizado na face
frontal interna superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 17 x 11 cm (altura x
largura); contendo a marca da PREFEITURA colorida, bordada eletronicamente na face frontal externa
superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 10,6 x 4 cm (largura x altura),
respeitada a malha de construção, aplicação em fundo colorido e a assinatura por a Manual de Aplicação
da Marca da Prefeitura de Goiânia; contendo a marca da Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia
colorida, com as letras na cor branca, bordada eletronicamente na face frontal externa superior direita, na
altura do peito, medindo aproximadamente 9 x 5 cm (largura x altura); contendo dois bolsos localizados
na face frontal externa inferior direita e esquerda, medindo 18 x 13 cm (altura x largura), com foles
laterais, com aba em tecido duplo e costura dupla medindo 13 x 5 cm (largura x altura) e chanfrado de 2
cm nos cantos; contendo dois bolsos frontais internos, formados por forro inteiriço de mesmo tecido, com
abertura oblíqua tipo faca localizada na face frontal inferior lateral direita e esquerda medindo 14 x 1,5
largura) feita com debruado simples pespontado; contendo as inscrições VIGILÂNCIA SANITÁRIA” logo
abaixo, em duas linhas retas horizontais, com fonte Calibri amarelo ouro, em caixa alta, com 3 cm de
altura, medindo o conjunto de dizeres o total de 30 x 20 cm (largura x altura); contendo faixas
retrorrefletivas microprismáticas de poliéster e algodão (mínimo de 800 cd/lux.m²), na cor prata, de 2,5
cm de largura na barra da face frontal externa, de 5 cm no ombro na face frontal externa e de 5 cm na
face posterior externa abaixo das inscrições; com aplicação de elástico na barra da face posterior;
contendo etiqueta têxtil na face posterior interna superior, em conformidade com as determinações do
Inmetro, contendo nome, razão social ou marca registrada do fabricante, CNPJ, país de origem, nome e
porcentagem das fibras têxteis, indicação de tamanho e principais tratamentos de conservação do produto
(símbolos e/ou texto); contendo etiqueta de identificação e controle bordada na parte interna do bolso
frontal externo direito medindo 10 x 5 cm com código alf a partir de “AFS limpo e embalado em saco
plástico individual com rótulo indicando o código alfanumérico e o tamanho do colete 
Porte da empresa: ME/EPP

32.218.240/0001-53 MACAU
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 158,7400 R$ 1.269,9200 18/08/2021
15:14:07

Marca: WANA 
Fabricante: wana wear 
Modelo / Versão: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho: GG
(comprimento x circunferência do tórax). 
Porte da empresa: ME/EPP

01.186.098/0001-86 METALCOURO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 200,0000 R$ 1.600,0000 18/08/2021
19:59:26

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

64.377.518/0001-21 MARCA D
´AGUA LTDA

Sim Sim 8 R$ 200,0000 R$ 1.600,0000 18/08/2021
23:33:43

Marca: TP 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: CDF001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do



órgão 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.600,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 1.600,0000 64.377.518/0001-21 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 1.269,9200 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 1.200,0000 41.481.994/0001-92 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 958,1600 03.655.884/0001-00 19/08/2021 09:00:00:803

R$ 1.048,0000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:12:28:220
R$ 900,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:14:17:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 19/08/2021
12:01:58 Item Em Análise. Motivo: Processo enviado para análise técnica.

Desfeito
situação em
análise

08/11/2021
16:30:55 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável

Aceite de
proposta

11/11/2021
16:48:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, pelo melhor lance de R$ 900,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI - CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 13 - Grupo 1 - Colete identificação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

03.655.884/0001-00 VOLCANO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 3 R$ 119,7700 R$ 359,3100 05/08/2021
14:54:14

Marca: VOLCANO 
Fabricante: VOLCANO 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão, tamanho: sob medida 
Porte da empresa: ME/EPP

41.481.994/0001-92 GENESIS
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 3 R$ 150,0000 R$ 450,0000 18/08/2021
20:23:00

Marca: Genesis 
Fabricante: Genesis 
Modelo / Versão: Uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho: EG, 80
X 150 cm (comprimento x circunferência do tórax). Colete confeccionado em tecido de brim misto rip stop
e 33% algodão (admite 5%), com gramatura de 235 g/m² (admite se variação de 5%), na cor azul
petróleo (referência escala Pantone 19 de qualidade similar às marcas Santista, Santanense e Cedro;
costurad de poliéster nº 50, na cor do tecido, de qualidade similar às marcas Setta e Sancris; com costura
dupla na junção do ombro; com acabamento de overloque nas partes desfiantes do tecido e sem linhas
excedentes de costura; sem mangas; com vira cav largura; com decote redondo de 10 cm e gola “tipo
padre” de 4,5 cm de largura; contendo fechamento frontal com zíper de plástico moldado destacável com
dentes grossos na cor azul marinho, de qualidade similar às marcas YKK e Coats Corrente; contendo um
bolso interno, invisível pela parte externa, formado por forro inteiriço do mesmo tecido, localizado na face
frontal interna superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 17 x 11 cm (altura x
largura); contendo a marca da PREFEITURA colorida, bordada eletronicamente na face frontal externa
superior esquerda, na altura do peito, medindo aproximadamente 10,6 x 4 cm (largura x altura),
respeitada a malha de construção, aplicação em fundo colorido e a assinatura por a Manual de Aplicação
da Marca da Prefeitura de Goiânia; contendo a marca da Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia
colorida, com as letras na cor branca, bordada eletronicamente na face frontal externa superior direita, na
altura do peito, medindo aproximadamente 9 x 5 cm (largura x altura); contendo dois bolsos localizados
na face frontal externa inferior direita e esquerda, medindo 18 x 13 cm (altura x largura), com foles
laterais, com aba em tecido duplo e costura dupla medindo 13 x 5 cm (largura x altura) e chanfrado de 2
cm nos cantos; contendo dois bolsos frontais internos, formados por forro inteiriço de mesmo tecido, com
abertura oblíqua tipo faca localizada na face frontal inferior lateral direita e esquerda medindo 14 x 1,5
largura) feita com debruado simples pespontado; contendo as inscrições VIGILÂNCIA SANITÁRIA” logo
abaixo, em duas linhas retas horizontais, com fonte Calibri amarelo ouro, em caixa alta, com 3 cm de



altura, medindo o conjunto de dizeres o total de 30 x 20 cm (largura x altura); contendo faixas
retrorrefletivas microprismáticas de poliéster e algodão (mínimo de 800 cd/lux.m²), na cor prata, de 2,5
cm de largura na barra da face frontal externa, de 5 cm no ombro na face frontal externa e de 5 cm na
face posterior externa abaixo das inscrições; com aplicação de elástico na barra da face posterior;
contendo etiqueta têxtil na face posterior interna superior, em conformidade com as determinações do
Inmetro, contendo nome, razão social ou marca registrada do fabricante, CNPJ, país de origem, nome e
porcentagem das fibras têxteis, indicação de tamanho e principais tratamentos de conservação do
produto (símbolos e/ou texto); contendo etiqueta de identificação e controle bordada na parte interna do
bolso frontal externo direito medindo 10 x 5 cm com código alf a partir de “AFS limpo e embalado em
saco plástico individual com rótulo indicando o código alfanumérico e o tamanho do colete 
Porte da empresa: ME/EPP

32.218.240/0001-53 MACAU
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 158,7400 R$ 476,2200 18/08/2021
15:14:07

Marca: WANA 
Fabricante: wana wear 
Modelo / Versão: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL Tamanho:EG
(comprimento x circunferência do tórax). 
Porte da empresa: ME/EPP

01.186.098/0001-86 METALCOURO
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 200,0000 R$ 600,0000 18/08/2021
19:59:26

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

64.377.518/0001-21 MARCA D
´AGUA LTDA

Sim Sim 3 R$ 200,0000 R$ 600,0000 18/08/2021
23:33:43

Marca: TP 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: CDF001 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim
100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais: conforme modelo do
órgão 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 600,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 600,0000 64.377.518/0001-21 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 476,2200 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 450,0000 41.481.994/0001-92 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 359,3100 03.655.884/0001-00 19/08/2021 09:00:00:803
R$ 393,0000 32.218.240/0001-53 19/08/2021 09:12:41:397
R$ 309,0000 01.186.098/0001-86 19/08/2021 09:14:01:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 19/08/2021
12:01:58 Item Em Análise. Motivo: Processo enviado para análise técnica.

Desfeito
situação em
análise

08/11/2021
16:30:55 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável

Aceite de
proposta

11/11/2021
16:48:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, pelo melhor lance de R$ 309,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI - CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
03.655.884/0001-00 VOLCANO INDUSTRIA E Sim Sim - R$ 25.151,7000 05/08/2021



COMERCIO LTDA 14:54:14
41.481.994/0001-92 GENESIS CONFECCOES

LTDA
Sim Sim - R$ 31.500,0000 18/08/2021

20:23:00
32.218.240/0001-53 MACAU INDUSTRIA E

COMERCIO EIRELI
Sim Sim - R$ 33.335,4000 18/08/2021

15:14:07
01.186.098/0001-86 METALCOURO INDUSTRIA

E COMERCIO EIRELI
Sim Sim - R$ 42.000,0000 18/08/2021

19:59:26
64.377.518/0001-21 MARCA D´AGUA LTDA Sim Sim - R$ 42.000,0000 18/08/2021

23:33:43

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura 19/08/2021
09:05:02 Item aberto.

Encerramento 19/08/2021
09:16:30 Item encerrado.

Encerramento etapa
aberta

19/08/2021
09:16:30 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

19/08/2021
10:13:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

19/08/2021
11:30:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALCOURO
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

08/11/2021
16:35:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

08/11/2021
16:45:11

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALCOURO
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

11/11/2021
15:40:23

Convocado para envio de anexo o fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

11/11/2021
16:35:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALCOURO
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86.

Habilitação de
fornecedor

11/11/2021
16:49:44

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALCOURO INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 19/08/2021
09:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização
da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o

início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o
período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Mantenham-se

conectados.
Sistema 19/08/2021

09:05:02
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 19/08/2021

09:05:02
O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 19/08/2021
09:08:16

Os valores estão acima do meu estimado, preciso de melhores ofertas.

Pregoeiro 19/08/2021
09:10:35

O valor do item está acima do estimado, se não apresentarem lances melhores o
item será cancelado.

Sistema 19/08/2021
09:16:30

O item G1 está encerrado.

Sistema 19/08/2021
09:16:31

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 19/08/2021
09:17:41

O valor do item está acima do estimado, se não apresentarem lances melhores o
item será cancelado.

Pregoeiro 19/08/2021
09:23:23

Vamos participar senhores licitantes, ofertem seus lances

Sistema 19/08/2021
09:43:32

O item 1 está encerrado.

Sistema 19/08/2021
09:44:16

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 19/08/2021
09:50:22

Bom dia... Iniciaremos a fase de negociação e habilitação, permaneçam
conectados.

Pregoeiro 19/08/2021
09:54:52

Para METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Solicito negociação do item
01 para R$ 13.825,00 (unitário: R$ 79,00) e do grupo 1 para R$ 18.900,00



(unitário: R$ 90,00)
01.186.098/0001-

86
19/08/2021
09:55:50

Bom dia, Sr. Pregoeiro. Irei consultar.

01.186.098/0001-
86

19/08/2021
09:58:37

Sr. Pregoeiro, em relação ao item 1 (Distintivo), conseguiremos chegar ao preço
estimado, no valor de R$ 21.556,50.

01.186.098/0001-
86

19/08/2021
09:59:27

Em relação ao grupo 1, gostaríamos de saber se nosso preço está dentro do
estimado.

Pregoeiro 19/08/2021
10:04:45

Para METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - O seu preço final não está
dentro do estimado para o grupo 1.

01.186.098/0001-
86

19/08/2021
10:06:23

O valor estimado para o grupo 1 é de R$ 24.332,7000 ?

Pregoeiro 19/08/2021
10:07:56

Para METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - essa é a média

Pregoeiro 19/08/2021
10:08:19

Para METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Consegue melhorar um
pouco mais esse valor?

01.186.098/0001-
86

19/08/2021
10:09:47

Conseguiremos chegar ao valor de R$ 24.297,00 para o Grupo 1.

Pregoeiro 19/08/2021
10:13:02

Para METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ok, Obrigado. Valor dentro
da média. Será solicitado neste momento o envio da proposta adequada.

Sistema 19/08/2021
10:13:16

Senhor fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:
01.186.098/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 19/08/2021
10:13:26

Senhor fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:
01.186.098/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

01.186.098/0001-
86

19/08/2021
10:14:10

Ok.

01.186.098/0001-
86

19/08/2021
11:29:45

Sr. Pregoeiro, conseguimos chegar o preço do Grupo 1 em R$ 24.150,00. Segue
proposta readequada.

Sistema 19/08/2021
11:30:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, enviou o anexo para o grupo G1.

Sistema 19/08/2021
11:30:30

Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 19/08/2021
12:00:36

O processo será encaminhado para análise técnica e assim que concluído o parecer
técnico a plataforma será atualizada, porém será avisado aqui no chat com

antecedência, informando o dia e o horário.
Pregoeiro 08/11/2021

16:33:54
Boa tarde

Pregoeiro 08/11/2021
16:35:08

Para METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Boa tarde, devido ao prazo
decorrido, para continuação do procedimento licitatório, será solicitado o envio de

nova proposta com prorrogação do prazo para mais 120 dias, ok?
Sistema 08/11/2021

16:35:25
Senhor fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:

01.186.098/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema 08/11/2021

16:35:44
Senhor fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:

01.186.098/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
01.186.098/0001-

86
08/11/2021
16:39:35

Boa tarde!

01.186.098/0001-
86

08/11/2021
16:39:57

Ok. Providenciaremos o envio em instantes.

Sistema 08/11/2021
16:45:11

Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, enviou o anexo para o grupo G1.

Sistema 08/11/2021
16:45:31

Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, enviou o anexo para o ítem 1.

01.186.098/0001-
86

08/11/2021
16:45:44

Enviado.

Pregoeiro 08/11/2021
17:07:15

Para METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ok. Obrigado.

Pregoeiro 08/11/2021
17:08:51

Como o processo retornou da área técnica com parecer favorável. Será aberto o
prazo para manifestação de intenção de recurso aos interessados, no dia

09/11/2021 a partir das 17h10min.
Pregoeiro 10/11/2021

08:23:45
Bom dia, como não foi possível realizar a atividade programada para a data de
ontem (09/11/2021), devido ao decreto de ponto facultativo e decorrência do
falecimento do ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende, fica marcado para o dia

11/11/2021 a partir das 09hs para a abertura da fase de manifestação de recurso
aos interessados.

Pregoeiro 11/11/2021
08:53:37

Bom dia, foi verificado no momento de atualização da plataforma, divergência de
alguns valores do grupo 1, entre o valor licitado e o valor negociado, que só

percebido neste momento, portanto iremos realizar adequação desses valores
juntamente ao licitante vencedor. Consequentemente remarcaremos a abertura da

fase de recurso para as 16hs.



Pregoeiro 11/11/2021
08:54:00

Caso contrário, informarei aqui no chat.

Sistema 11/11/2021
15:40:23

Senhor fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:
01.186.098/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 11/11/2021
15:40:34

Senhor fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:
01.186.098/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 11/11/2021
16:04:05

Estou aguardando o envio da proposta adequada (após verificação dos valores).
Assim que conferida a proposta será aberto a fase de manifestação de recurso aos

interessados, permaneçam conectados.
Sistema 11/11/2021

16:35:13
Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,

CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema 11/11/2021

16:35:54
Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,

CNPJ/CPF: 01.186.098/0001-86, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 11/11/2021

16:49:32
Proposta adequada e plataforma atualizada. Será dado início a fase de

manifestação de intenção de recurso.
Sistema 11/11/2021

16:49:48
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para
os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento

´.
Pregoeiro 11/11/2021

16:50:19
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/11/2021 às

17:20:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da
sessão pública

19/08/2021
09:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

19/08/2021
09:05:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

19/08/2021
09:44:16 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 11/11/2021
16:49:48 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

11/11/2021
16:50:19

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/11/2021 às
17:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:24 horas do dia
11 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
GILDEONE SILVERIO DE LIMA 
Pregoeiro Oficial

FABIANA FERNANDES MARTINS
Equipe de Apoio
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