
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: Bee 2824)

 

     às 09:00:58 horas do dia 05/09/2018 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NUMERO

999, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). GILDEONE SILVERIO DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: Bee 2824 - 2018/Pe 076/18 que tem por objeto Contratar serviço para confecção

de Equipamento de Proteção Individual (EPI), para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus

anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: M

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Lote (2) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2018 21:31:48:698 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 600,00

04/09/2018 16:29:17:428 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 1.000,00

04/09/2018 19:31:02:296 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 499,00

04/09/2018 16:58:35:373 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 1.000,00
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desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Lote (3) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: GG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Lote (4) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2018 21:31:48:698 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 5.400,00

04/09/2018 16:29:17:428 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 9.000,00

04/09/2018 19:31:02:296 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 4.491,00

04/09/2018 16:58:35:373 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2018 21:31:48:698 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 6.000,00

04/09/2018 16:29:17:428 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 10.000,00

04/09/2018 19:31:02:296 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 4.990,00

04/09/2018 16:58:35:373 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 9.000,00
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Lote (5) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Lote (6) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: GG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2018 21:31:48:698 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 6.000,00

04/09/2018 16:29:17:428 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 10.000,00

04/09/2018 19:31:02:296 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 4.990,00

04/09/2018 16:58:35:373 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2018 21:39:55:904 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME  R$ 23.000,00

04/09/2018 19:31:02:296 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 22.800,00

04/09/2018 20:35:31:809 PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME  R$ 7.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2018 21:41:17:034 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME  R$ 50.000,00

04/09/2018 19:35:22:346 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 19.000,00

04/09/2018 20:36:18:635 PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME  R$ 6.000,00
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Lote (7) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Lote (8) - CHAPÉU AUSTRALIANO

Chapéu australiano confeccionado em tecido brim cáqui pré-encolhido, sanforizado máximo

de 3% após três lavagens, aba total, composto de 100% algodão.

Tamanho: Único 

Destinam-se aos Agentes de Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias.

Lote (9) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: P - 62 cm comp., 106 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias.

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2018 21:41:17:034 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME  R$ 30.000,00

04/09/2018 19:35:22:346 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 11.400,00

04/09/2018 20:36:18:635 PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME  R$ 3.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2018 21:34:02:194 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 43.800,00

04/09/2018 21:41:17:034 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME  R$ 30.000,00

04/09/2018 16:31:46:869 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 73.000,00

04/09/2018 19:35:22:346 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 29.054,00

04/09/2018 20:36:18:635 PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME  R$ 80.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (10) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: M - 64 cm comp., 110 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias.

Lote (11) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: G - 65 cm comp., 116 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias.

Lote (12) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

04/09/2018 21:34:02:194 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 900,00

04/09/2018 16:31:46:869 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 1.000,00

04/09/2018 19:35:22:346 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 499,00

04/09/2018 17:03:01:087 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2018 21:34:02:194 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 1.800,00

04/09/2018 16:31:46:869 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 2.000,00

04/09/2018 19:35:22:346 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 998,00

04/09/2018 17:03:01:087 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2018 21:35:54:194 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 3.960,00

04/09/2018 16:35:24:793 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 4.400,00

03/09/2018 20:00:29:218 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 2.195,60

04/09/2018 17:06:30:472 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 5.000,00
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com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

A QUEM SE DESTINA: Supervisores

TAMANHO: GG - 66 cm comp., 126 cm cintura.

Lote (13) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: EG - 69 cm comp., 135 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: M

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2018 21:35:54:194 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 1.620,00

04/09/2018 16:35:24:793 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 1.800,00

03/09/2018 20:00:29:218 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 898,20

04/09/2018 17:06:30:472 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2018 21:35:54:194 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 720,00

04/09/2018 16:35:24:793 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 800,00

03/09/2018 20:00:29:218 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 399,20

04/09/2018 17:06:30:472 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 1.000,00
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Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Lote (2) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Lote (3) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: GG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Data-Hora Fornecedor Lance

05/09/2018 09:40:56:643 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 454,00

05/09/2018 09:40:26:405 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 456,00

05/09/2018 09:16:48:122 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 599,00

04/09/2018 21:31:48:698 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/09/2018 09:35:00:222 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 3.935,00

05/09/2018 09:33:35:696 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 3.938,00

05/09/2018 09:19:54:152 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 4.360,01

04/09/2018 21:31:48:698 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 5.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/09/2018 09:18:19:141 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 4.790,00

05/09/2018 09:17:50:220 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 4.800,00
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Lote (4) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Lote (5) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Lote (6) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

05/09/2018 09:17:22:043 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 4.949,00

04/09/2018 21:31:48:698 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/09/2018 09:27:05:712 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 4.640,00

05/09/2018 09:26:29:440 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 4.660,33

05/09/2018 09:18:31:841 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 4.801,00

04/09/2018 21:31:48:698 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2018 20:35:31:809 PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME  R$ 7.200,00

04/09/2018 19:31:02:296 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 22.800,00

04/09/2018 21:39:55:904 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME  R$ 23.000,00
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cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: GG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Lote (7) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es.

Lote (8) - CHAPÉU AUSTRALIANO

Chapéu australiano confeccionado em tecido brim cáqui pré-encolhido, sanforizado máximo

de 3% após três lavagens, aba total, composto de 100% algodão.

Tamanho: Único 

Destinam-se aos Agentes de Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias.

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2018 20:36:18:635 PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME  R$ 6.000,00

04/09/2018 19:35:22:346 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 19.000,00

04/09/2018 21:41:17:034 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2018 20:36:18:635 PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME  R$ 3.600,00

04/09/2018 19:35:22:346 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 11.400,00

04/09/2018 21:41:17:034 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/09/2018 09:23:53:343 PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME  R$ 28.354,48

05/09/2018 09:23:51:646 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 28.399,00

04/09/2018 21:41:17:034 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME  R$ 30.000,00

05/09/2018 09:19:02:957 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 43.000,00

15/01/2019 Página 9 de 33



Lote (9) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: P - 62 cm comp., 106 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias.

Lote (10) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: M - 64 cm comp., 110 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias.

Lote (11) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

04/09/2018 21:34:02:194 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 43.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/09/2018 09:22:23:012 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 494,00

04/09/2018 19:35:22:346 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 499,00

04/09/2018 21:34:02:194 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 900,00

04/09/2018 16:31:46:869 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/09/2018 09:08:23:120 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 997,00

04/09/2018 19:35:22:346 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 998,00

04/09/2018 21:34:02:194 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 1.800,00

04/09/2018 16:31:46:869 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 2.000,00
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Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: G - 65 cm comp., 116 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias.

Lote (12) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

A QUEM SE DESTINA: Supervisores

TAMANHO: GG - 66 cm comp., 126 cm cintura.

Lote (13) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: EG - 69 cm comp., 135 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias.

Data-Hora Fornecedor Lance

05/09/2018 09:47:08:910 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 2.102,00

05/09/2018 09:46:58:454 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 2.107,00

04/09/2018 21:35:54:194 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 3.960,00

04/09/2018 16:35:24:793 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 4.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/09/2018 09:45:04:430 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 858,00

05/09/2018 09:43:00:445 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 864,00

04/09/2018 21:35:54:194 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 1.620,00

04/09/2018 16:35:24:793 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 1.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/09/2018 09:44:28:445 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 384,00

05/09/2018 09:44:16:370 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME  R$ 385,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

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

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

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 05/09/2018, às 09:41:54 horas, no lote (1) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: M

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/01/2019,

às 08:53:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 08:53:27 horas, no lote (1) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: M

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 15/01/2019, às 10:07:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2019, às 10:07:12 horas, no lote (1) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

04/09/2018 21:35:54:194 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 720,00

04/09/2018 16:35:24:793 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 800,00
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vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: M

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 15/01/2019, às 10:07:12 horas, no lote (1) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: M

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME com o valor R$

395,80.

 

    No dia 05/09/2018, às 09:36:10 horas, no lote (2) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/09/2018,

às 14:53:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 14:53:23 horas, no lote (2) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

esporte pespontada, frente aberta com fechamento através de botões e caseado no sentido
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vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 14/01/2019, às 08:53:52 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 08:53:52 horas, no lote (2) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 15/01/2019, às 10:07:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2019, às 10:07:31 horas, no lote (2) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 15/01/2019, às 10:07:31 horas, no lote (2) - CAMISA DE BRIM
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Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME com o valor R$

3.562,20.

 

    No dia 05/09/2018, às 09:18:59 horas, no lote (3) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: GG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/01/2019,

às 08:54:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 08:54:15 horas, no lote (3) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: GG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 15/01/2019, às 10:07:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 15/01/2019, às 10:07:45 horas, no lote (3) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: GG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 15/01/2019, às 10:07:45 horas, no lote (3) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: GG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME com o valor R$

3.958,00.

 

    No dia 05/09/2018, às 09:28:37 horas, no lote (4) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/09/2018,

às 14:53:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/09/2018, às 14:53:33 horas, no lote (4) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 14/01/2019, às 08:54:47 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 08:54:47 horas, no lote (4) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 15/01/2019, às 10:07:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2019, às 10:07:58 horas, no lote (4) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração
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foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 15/01/2019, às 10:07:58 horas, no lote (4) - CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME com o valor R$

3.958,00.

 

    No dia 05/09/2018, às 09:15:40 horas, no lote (5) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/01/2019,

às 08:55:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 08:55:10 horas, no lote (5) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na
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aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 15/01/2019, às 10:08:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2019, às 10:08:11 horas, no lote (5) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 15/01/2019, às 10:08:11 horas, no lote (5) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME com o valor

R$ 3.199,80.

 

    No dia 05/09/2018, às 09:29:34 horas, no lote (6) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35
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cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: GG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/01/2019,

às 08:55:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 08:55:46 horas, no lote (6) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: GG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 15/01/2019, às 10:08:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2019, às 10:08:25 horas, no lote (6) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: GG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 15/01/2019, às 10:08:25 horas, no lote (6) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,
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elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: GG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME com o valor

R$ 2.774,00.

 

    No dia 05/09/2018, às 09:39:56 horas, no lote (7) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/01/2019,

às 08:56:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 08:56:15 horas, no lote (7) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 15/01/2019, às 10:08:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 15/01/2019, às 10:08:39 horas, no lote (7) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 15/01/2019, às 10:08:39 horas, no lote (7) - CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)

Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100 % algodão ou misto com poliéster 65

% do peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado por japona, com mangas longas,

elásticos nos punhos, abertura frontal com botão de pressão, com lapela de proteção, com

cordonel na barra para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas pernas (perneira), com

elástico total na cintura e cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo árabe, saia de 35

cm, fechamento aproximadamente 12 cm costurado.

Deverá constar nº do CA.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME com o valor

R$ 1.664,40.

 

    No dia 05/09/2018, às 09:26:16 horas, no lote (8) - CHAPÉU AUSTRALIANO

Chapéu australiano confeccionado em tecido brim cáqui pré-encolhido, sanforizado máximo

de 3% após três lavagens, aba total, composto de 100% algodão.

Tamanho: Único 

Destinam-se aos Agentes de Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/01/2019, às 08:56:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 08:56:50 horas, no lote (8) - CHAPÉU AUSTRALIANO

Chapéu australiano confeccionado em tecido brim cáqui pré-encolhido, sanforizado máximo
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de 3% após três lavagens, aba total, composto de 100% algodão.

Tamanho: Único 

Destinam-se aos Agentes de Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias. -  a

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

Parecer técnico favorável. No dia 15/01/2019, às 10:08:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 15/01/2019, às 10:08:48 horas, no lote (8) - CHAPÉU AUSTRALIANO

Chapéu australiano confeccionado em tecido brim cáqui pré-encolhido, sanforizado máximo

de 3% após três lavagens, aba total, composto de 100% algodão.

Tamanho: Único 

Destinam-se aos Agentes de Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias. -  a

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

habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 15/01/2019, às 10:08:48 horas, no lote (8) - CHAPÉU AUSTRALIANO

Chapéu australiano confeccionado em tecido brim cáqui pré-encolhido, sanforizado máximo

de 3% após três lavagens, aba total, composto de 100% algodão.

Tamanho: Único 

Destinam-se aos Agentes de Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PIZANI &

PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME com o valor R$ 28.353,20.

 

    No dia 05/09/2018, às 09:26:36 horas, no lote (9) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: P - 62 cm comp., 106 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 05/09/2018, às 14:53:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 14:53:48 horas, no lote (9) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo
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e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: P - 62 cm comp., 106 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: PORTAL SUPRI

DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 14/01/2019, às 08:57:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 08:57:16 horas, no lote (9) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: P - 62 cm comp., 106 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 15/01/2019, às 10:08:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2019, às 10:08:56 horas, no lote (9) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: P - 62 cm comp., 106 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 15/01/2019, às 10:08:56 horas, no lote (9) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,
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com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: P - 62 cm comp., 106 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FRUGATTE E TROIA

CONFECCOES LTDA - ME com o valor R$ 383,00.

 

    No dia 05/09/2018, às 09:15:05 horas, no lote (10) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: M - 64 cm comp., 110 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 05/09/2018, às 14:53:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 14:53:56 horas, no lote (10) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: M - 64 cm comp., 110 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: PORTAL SUPRI

DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 14/01/2019, às 08:57:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 08:57:43 horas, no lote (10) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta
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(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: M - 64 cm comp., 110 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 15/01/2019, às 10:09:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2019, às 10:09:05 horas, no lote (10) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: M - 64 cm comp., 110 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 15/01/2019, às 10:09:05 horas, no lote (10) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: M - 64 cm comp., 110 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FRUGATTE E TROIA

CONFECCOES LTDA - ME com o valor R$ 766,00.

 

    No dia 05/09/2018, às 09:49:24 horas, no lote (11) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,
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com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: G - 65 cm comp., 116 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 14/01/2019, às 09:09:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 09:09:25 horas, no lote (11) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: G - 65 cm comp., 116 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 15/01/2019, às 10:09:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2019, às 10:09:19 horas, no lote (11) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: G - 65 cm comp., 116 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 15/01/2019, às 10:09:19 horas, no lote (11) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo
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e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: G - 65 cm comp., 116 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FRUGATTE E TROIA

CONFECCOES LTDA - ME com o valor R$ 1.685,20.

 

    No dia 05/09/2018, às 09:50:02 horas, no lote (12) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

A QUEM SE DESTINA: Supervisores

TAMANHO: GG - 66 cm comp., 126 cm cintura. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 14/01/2019, às 09:09:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 09:09:47 horas, no lote (12) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

A QUEM SE DESTINA: Supervisores

TAMANHO: GG - 66 cm comp., 126 cm cintura. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia

15/01/2019, às 10:09:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2019, às 10:09:31 horas, no lote (12) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.
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Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

A QUEM SE DESTINA: Supervisores

TAMANHO: GG - 66 cm comp., 126 cm cintura. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem

intenção de recurso.

 

    No dia 15/01/2019, às 10:09:31 horas, no lote (12) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

A QUEM SE DESTINA: Supervisores

TAMANHO: GG - 66 cm comp., 126 cm cintura. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FRUGATTE E TROIA CONFECCOES

LTDA - ME com o valor R$ 689,40.

 

    No dia 05/09/2018, às 09:45:44 horas, no lote (13) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: EG - 69 cm comp., 135 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 05/09/2018, às 14:54:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/09/2018, às 14:54:19 horas, no lote (13) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e
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nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: EG - 69 cm comp., 135 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: PORTAL SUPRI

DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 14/01/2019, às 09:10:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/01/2019, às 09:10:57 horas, no lote (13) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: EG - 69 cm comp., 135 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico

favorável. No dia 15/01/2019, às 10:09:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2019, às 10:09:39 horas, no lote (13) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: EG - 69 cm comp., 135 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer

técnico favorável e sem intenção de recurso.

 

    No dia 15/01/2019, às 10:09:39 horas, no lote (13) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.
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Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: EG - 69 cm comp., 135 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FRUGATTE E TROIA

CONFECCOES LTDA - ME com o valor R$ 306,40.

 

    No dia 05/09/2018, às 14:53:22 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (2)

- CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: G

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. O motivo da desclassificação foi: valor acima da média do estimado,

mesmo após negociação.

 

    No dia 05/09/2018, às 14:53:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (4)

- CAMISA DE BRIM

Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% poliéster e 67% algodão, manga longa, gola

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

vertical, mangas longas com bainha, um bolso chapado com cinco cantos na frente

esquerda de quem veste, costas em tecido único, aplicação de overlock nas bordas

desfiantes do tecido; aplicação de logotipo no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção,

identificação do tecido e do tamanho da peça.

Tamanho: XG

Destinam-se a atender as equipes de Agentes de Combate as Endemias que trabalham na

aplicação de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, como as equipes de bloqueio

de casos e de P.Es. O motivo da desclassificação foi: valor acima da média do estimado,

mesmo após negociação.

 

    No dia 05/09/2018, às 14:53:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (9)

- COLETE DE SUPERVISÃO
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Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: P - 62 cm comp., 106 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. O motivo da

desclassificação foi: valor acima da média do estimado, mesmo após negociação.

 

    No dia 05/09/2018, às 14:53:56 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, no lote

(10) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: M - 64 cm comp., 110 cm cintura

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. O motivo da

desclassificação foi: valor acima da média do estimado, mesmo após negociação.

 

    No dia 05/09/2018, às 14:54:19 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, no lote

(13) - COLETE DE SUPERVISÃO

Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster e 67% algodão, na cor verde floresta

(PANTONE 326 C), fechamento com zíper de encaixe tratorado, com elásticos nas costas,

com 04 bolsos, sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura do peito do lado esquerdo

e direito, com lapela e fechamento com botão de pressão, 02 bolsos inferiores grandes (20

cm x 25,5 cm), tipo cargo, lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper.

Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da Prefeitura no bolso superior esquerdo e

nas costas a descrição da supervisão e do Departamento, conforme solicitação do órgão.

TAMANHO: EG - 69 cm comp., 135 cm cintura.

Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de Combate as Endemias. O motivo da

desclassificação foi: valor acima da média do estimado, mesmo após negociação.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
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declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

GILDEONE SILVERIO DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

CLERLEIS RODRIGUES LOPES

Autoridade Competente

 

FABIANA FERNANDES MARTINS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
11.250.876/0001-02 CAMILA CRISTINA PEREIRA

08.108.696/0001-86 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME

10.460.635/0001-25 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - ME

26.583.427/0001-53 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO

19.611.064/0001-57 PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

25.391.645/0001-23 PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA
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