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Pregão Eletrônico

450107.142020 .4980 .4519 .3432104

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00014/2020 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 10 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 82/2020 de 17/06/2020, 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 050-42126/2019-93, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2020. Modo
de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de coletes de
identificação profissional para atender demanda das unidades da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito
Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.. 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: COLETE
Descrição Complementar: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar, sem mangas, com gola
padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL: Fechamento com zíper reforçado,
modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com fechamento com zíper; Na parte inferior
dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à direita, acima do bolso, velcro para fixação de
targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de altura; Na parte superior dois bolsos externos com
fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com
porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete;
NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor
designado por esta secretaria, para posterior confecção da demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do
termo de referência, (frontal e dorsal).6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho:
M:81 - G:143- GG:150 e XXGG:76.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 450 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 112,9000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,59

Aceito para: J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 41,0000 e a quantidade de 450 Unidade
.

Histórico
Item: 1 - COLETE

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
36.779.930/0001-32 J2 COMERCIO E

SERVICOS LTDA
Sim Sim 450 R$ 60,0000 R$ 27.000,0000 05/07/2020

11:14:47
Marca: J2 COMÉRCIO 
Fabricante: J2 COMÉRCIO 
Modelo / Versão: Colete de identificação profissional 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre, com as seguintes especificações e modelo Anexado: 1. Tecido ripstop, com 67%
poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL: - Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido;
- Na parte inferior dois bolsos internos com fechamento com zíper; - Na parte inferior dois bolsos externos com
fechamento com velcro; - Na parte superior à direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de
identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de altura; - Na parte superior dois bolsos externos com
fechamento com velcro; - Na parte superior à esquerda, acima do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio,
com porta caneta;Até 05 (cinco) dias após o Recebimento da Nota de Empenho a contratada deverá apresentar
01 (um) exemplar dos coletes para J2 COMÉRCIO R$ 60,00 R$ 27.000,00 aprovação por servidor designado por
esta secretaria, para posterior confecção da demanda solicitada. - Na parte superior Fita refle&#65533;va na cor
cinza com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292 3. PARTE DORSAL - Na
parte superior Fita refle&#65533;va na cor cinza com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete;
NORMA ABNT Nº 15.292. Alinhada com a parte frontal: - Inscrição na cor cinza: " SECRETARIA DE SEGURANÇA"
(em semicírculo) e "DISTRITO FEDERAL" (na horizontal), com 3,5X2 cm de tamanho cada letra, em letra
refletiva, fonte arial black, caixa alta. 4. Toda barra do colete com elástico franzido de 3cm de largura. 5. Consta
modelo no Anexo único deste termo de referência, (frontal e dorsal). 6. Para confecção fica estabelecido as
seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e XXGG:76.
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10.336.868/0001-10 ML BORDADOS
LTDA

Sim Sim 450 R$ 70,8000 R$ 31.860,0000 09/07/2020
13:30:39

Marca: ML BORDADOS 
Fabricante: ML BORDADOS 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL:
Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com
fechamento com zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à
direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de
altura; Na parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima
do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá
apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do termo de referência, (frontal e
dorsal).6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e
XXGG:76.

23.603.476/0001-12 ALFAIATARIA DE
UNIFORMES
EIRELI

Sim Sim 450 R$ 75,0000 R$ 33.750,0000 08/07/2020
16:20:09

Marca: ALFAIATARIA DE UNI 
Fabricante: ALFAIATARIA DE UNIFORMES 
Modelo / Versão: conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL:
Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com
fechamento com zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à
direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de
altura; Na parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima
do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá
apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do termo de referência, (frontal e
dorsal).6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e
XXGG:76.

17.231.920/0001-13 BELO BRASIL
UNIFORMES
LTDA

Sim Sim 450 R$ 92,0000 R$ 41.400,0000 07/07/2020
17:45:34

Marca: BELO BRASIL 
Fabricante: BELO BRASIL 
Modelo / Versão: BELO BRASIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL:
Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com
fechamento com zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à
direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de
altura; Na parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima
do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá
apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do termo de referência, (frontal e
dorsal).6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e
XXGG:76.

10.214.272/0001-48 EDYTUDO
COMERCIO DE
FERRAGENS E
VARIEDADES
LTDA

Sim Sim 450 R$ 100,0000 R$ 45.000,0000 09/07/2020
14:51:49

Marca: EDYTUDO 
Fabricante: EDYTUDO 
Modelo / Versão: EDYTUDO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre: Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; PARTE FRONTAL: - Fechamento
com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; - Na parte inferior dois bolsos internos com fechamento
com zíper; - Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; - Na parte superior à direita,
acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de altura; - Na
parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; - Na parte superior à esquerda, acima do bolso,
brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta; - Na parte superior Fita refletiva na cor cinza com
4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292 PARTE DORSAL - Na parte
superior Fita refletiva na cor cinza com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº
15.292. Alinhada com a parte frontal: - Inscrição na cor cinza: " SECRETARIA DE SEGURANÇA" (em semicírculo)
e "DISTRITO FEDERAL" (na horizontal), com 3,5X2 cm de tamanho cada letra, em letra refletiva, fonte arial
black, caixa alta. Toda barra do colete com elástico franzido de 3cm de largura. Para confecção fica estabelecido
as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e XXGG:76.

18.111.373/0001-03 FARBRINDES
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 450 R$ 100,0000 R$ 45.000,0000 10/07/2020
09:28:22

Marca: FB 
Fabricante: FB 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL:
Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com
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fechamento com zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à
direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de
altura; Na parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima
do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá
apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do termo de referência, (frontal e
dorsal).6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e
XXGG:76.

28.029.188/0001-10 CRISTIANE
FERREIRA DOS
SANTOS
60262920395

Sim Sim 450 R$ 110,0000 R$ 49.500,0000 10/07/2020
09:02:39

Marca: MS 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: Colete de identificação profissional, na cor azul 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL:
Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com
fechamento com zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à
direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de
altura; Na parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima
do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá
apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do termo de referência, (frontal e
dorsal).6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e
XXGG:76.

06.786.973/0001-84 RODRIGO
AUGUSTO
RODRIGUES

Sim Sim 450 R$ 120,0000 R$ 54.000,0000 10/07/2020
07:27:29

Marca: tigare 
Fabricante: tigare uniformes 
Modelo / Versão: coletes 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL:
Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com
fechamento com zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à
direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de
altura; Na parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima
do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte

08.968.649/0001-02 PETTER
COMERCIO DE
EPI´S EIRELI

Sim Sim 450 R$ 139,0000 R$ 62.550,0000 09/07/2020
15:25:08

Marca: Petter Uniformes 
Fabricante: Petter Uniformes 
Modelo / Versão: Colete 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre, com as seguintes especificações e modelo anexado: 1. Tecido ripstop, com 67%
poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL: - Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido;
- Na parte inferior dois bolsos internos com fechamento com zíper; - Na parte inferior dois bolsos externos com
fechamento com velcro; - Na parte superior à direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de
identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de altura; - Na parte superior dois bolsos externos com
fechamento com velcro; - Na parte superior à esquerda, acima do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio,
com porta caneta;Até 05 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho a contratada deverá apresentar
01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para posterior
confecção da demanda solicitada. - Na parte superior Fita refletiva na cor cinza com 4cm de largura, ligando uma
lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292 3. PARTE DORSAL - Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. Alinhada com a parte
frontal: - Inscrição na cor cinza: " SECRETARIA DE SEGURANÇA" (em semicírculo) e "DISTRITO FEDERAL" (na
horizontal), com 3,5X2 cm de tamanho cada letra, em letra refle&#1048991;va, fonte arial black, caixa alta. 4.
Toda barra do colete com elástico franzido de 3cm de largura. 5. Consta modelo no Anexo único deste termo de
referência, (frontal e dorsal). 6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quan&#1048991;dades por
tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e XXGG:76.

28.640.562/0001-19 L N INDUSTRIA E
COMERCIO DE
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 450 R$ 140,0000 R$ 63.000,0000 09/07/2020
14:22:04

Marca: L N 
Fabricante: L N 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL:
Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com
fechamento com zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à
direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de
altura; Na parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima
do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá
apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do termo de referência, (frontal e
dorsal).6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e
XXGG:76. Conforme o edital e seus anexos.
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14.694.208/0001-62 GIVANILDO DA
FONSECA LIMA

Sim Sim 450 R$ 145,0000 R$ 65.250,0000 09/07/2020
00:08:56

Marca: PIHT CONFECÇÕES 
Fabricante: PCHT CONFECÇÕES 
Modelo / Versão: TÁTICO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL:
Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com
fechamento com zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à
direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de
altura; Na parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima
do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá
apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do termo de referência, (frontal e
dorsal).6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e
XXGG:76.

10.242.466/0001-57 GHC UNIFORMES
PROFISSIONAIS
LTDA

Sim Sim 450 R$ 150,0000 R$ 67.500,0000 08/07/2020
16:16:10

Marca: GHC 
Fabricante: GHC UNIFORMES 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de idenficação profissional, na cor azul marinho militar, sem
mangas, com gola padre, com as seguintes especificações e modelo anexado: 1. Tecido ripstop, com 67%
poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL: - Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido;
- Na parte inferior dois bolsos internos com fechamento com zíper; - Na parte inferior dois bolsos externos com
fechamento com velcro; - Na parte superior à direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de
idenficação medindo 10 cm de largura e 5 cm de altura; - Na parte superior dois bolsos externos com fechamento
com velcro; - Na parte superior à esquerda, acima do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta
caneta;Até 05 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho a contratada deverá apresentar 01 (um)
exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para posterior confecção da
demanda solicitada. - Na parte superior Fita refleva na cor cinza com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra
do colete; NORMA ABNT Nº 15.292 3. PARTE DORSAL - Na parte superior Fita refleva na cor cinza com 4cm de
largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. Alinhada com a parte frontal: - Inscrição
na cor cinza: " SECRETARIA DE SEGURANÇA" (em semicírculo) e "DISTRITO FEDERAL" (na horizontal), com
3,5X2 cm de tamanho cada letra, em letra refleva, fonte arial black, caixa alta. 4. Toda barra do colete com
elásco franzido de 3cm de largura. 5. Consta modelo no Anexo único deste termo de referência, (frontal e dorsal).
6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quandades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e XXGG:76.

27.931.325/0001-44 NOVO BRASIL
COMERCIO E
REPRESENTACAO
EIRELI

Sim Sim 450 R$ 150,0000 R$ 67.500,0000 09/07/2020
22:38:09

Marca: NB 
Fabricante: NB 
Modelo / Versão: COLETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: olete de identificação profissional, na cor azul marinho militar, sem
mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL: Fechamento
com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com fechamento com
zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à direita, acima do
bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de altura; Na parte
superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima do bolso, brasão
da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza com 4cm de
largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá apresentar 01 (um)
exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para posterior confecção da
demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do termo de referência, (frontal e dorsal).6. Para confecção
fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e XXGG:76.

05.162.027/0001-02 MANA RIO
CONFECCOES,
COMERCIO,
SERVICOS E
MATERIAS DE B

Sim Sim 450 R$ 150,0000 R$ 67.500,0000 09/07/2020
23:40:53

Marca: DIDANNA 
Fabricante: MANA RIO CONFECCOES 
Modelo / Versão: UNIFORME 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL:
Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com
fechamento com zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à
direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de
altura; Na parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima
do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá
apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do termo de referência, (frontal e
dorsal).6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e
XXGG:76.

26.283.545/0001-46 ELIZABETE DE
JESUS BENEDITO

Sim Sim 450 R$ 155,0000 R$ 69.750,0000 09/07/2020
13:56:28

Marca: Veste Bem Brasília 
Fabricante: Veste Bem Brasilia 
Modelo / Versão: colete 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
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sem mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL:
Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com
fechamento com zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à
direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de
altura; Na parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima
do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá
apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do termo de referência, (frontal e
dorsal).6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e
XXGG:76.

17.112.678/0001-69 T.C.G. FONSECA
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 450 R$ 157,0000 R$ 70.650,0000 09/07/2020
23:51:56

Marca: TCG 
Fabricante: T.C.G. FONSECA CONFECCOES 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL:
Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com
fechamento com zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à
direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de
altura; Na parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima
do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá
apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do termo de referência, (frontal e
dorsal).6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e
XXGG:76.

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 450 R$ 180,0000 R$ 81.000,0000 09/07/2020
17:40:35

Marca: DOUBLESEG 
Fabricante: DOUBLESEG 
Modelo / Versão: IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre, com as seguintes especificações e modelo anexado: 1. Tecido ripstop, com 67%
poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL: - Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido;
- Na parte inferior dois bolsos internos com fechamento com zíper; - Na parte inferior dois bolsos externos com
fechamento com velcro; - Na parte superior à direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de
iden&#1048991;ficação medindo 10 cm de largura e 5 cm de altura; - Na parte superior dois bolsos externos
com fechamento com velcro; - Na parte superior à esquerda, acima do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de
raio, com porta caneta;Até 05 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho a contratada deverá
apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. - Na parte superior Fita refle&#1048991;va na cor cinza com 4cm de
largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292 3. PARTE DORSAL - Na parte superior Fita
refle&#1048991;va na cor cinza com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº
15.292. Alinhada com a parte frontal: - Inscrição na cor cinza: " SECRETARIA DE SEGURANÇA" (em semicírculo)
e "DISTRITO FEDERAL" (na horizontal), com 3,5X2 cm de tamanho cada letra, em letra refle&#1048991;va, fonte
arial black, caixa alta. 4. Toda barra do colete com elás&#1048991;co franzido de 3cm de largura. 5. Consta
modelo no Anexo único deste termo de referência, (frontal e dorsal). 6. Para confecção fica estabelecido as
seguintes quan&#1048991;dades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e XXGG:76.

18.386.337/0001-44 SILVENINA
UNIFORMES
LTDA

Sim Sim 450 R$ 185,0000 R$ 83.250,0000 09/07/2020
16:24:03

Marca: SILVENINA 
Fabricante: SILVENINA 
Modelo / Versão: SILVENINA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL:
Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com
fechamento com zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à
direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de
altura; Na parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima
do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá
apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do termo de referência, (frontal e
dorsal).6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e
XXGG:76.

08.084.695/0001-49 ELLEN MOALLEM
& CIA LTDA

Sim Sim 450 R$ 200,0000 R$ 90.000,0000 08/07/2020
17:06:00

Marca: santanense 
Fabricante: Habib decorações 
Modelo / Versão: Colete 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre. 1. Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL:
Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido; Na parte inferior dois bolsos internos com
fechamento com zíper; Na parte inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à
direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de
altura; Na parte superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; Na parte superior à esquerda, acima
do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta. Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. A contratada deverá
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apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. Consta modelo no Anexo único do termo de referência, (frontal e
dorsal).6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e
XXGG:76.

09.430.460/0001-24 CONFECCOES
L.C. - EIRELI

Sim Sim 450 R$ 200,0000 R$ 90.000,0000 09/07/2020
16:36:09

Marca: LC 
Fabricante: CONFECCOES LC 
Modelo / Versão: PRÓPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Colete de iden&#64257;cação pro&#64257;ssional, na cor azul
marinho militar, sem mangas, com gola padre, com as seguintes especi&#64257;cações e modelo anexado: 1.
Tecido ripstop, com 67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL: - Fechamento com zíper reforçado,
modelo jacaré, na cor do tecido; - Na parte inferior dois bolsos internos com fechamento com zíper; - Na parte
inferior dois bolsos externos com fechamento com velcro; - Na parte superior à direita, acima do bolso, velcro
para &#64257;xação de targeta de iden&#64257;cação medindo 10 cm de largura e 5 cm de altura; - Na parte
superior dois bolsos externos com fechamento com velcro; - Na parte superior à esquerda, acima do bolso,
brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio, com porta caneta;Até 05 (cinco) dias após o recebimento da Nota de
Empenho a contratada deverá apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado
por esta secretaria, para posterior confecção da demanda solicitada. - Na parte superior Fita re&#64258;eva na
cor cinza com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292 3. PARTE DORSAL -
Na parte superior Fita re&#64258;eva na cor cinza com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete;
NORMA ABNT Nº 15.292. Alinhada com a parte frontal: - Inscrição na cor cinza: "" SECRETARIA DE
SEGURANÇA"" (em semicírculo) e ""DISTRITO FEDERAL"" (na horizontal), com 3,5X2 cm de tamanho cada letra,
em letra re&#64258;eva, fonte arial black, caixa alta. 4. Toda barra do colete com elásco franzido de 3cm de
largura. 5. Consta modelo no Anexo único deste termo de referência, (frontal e dorsal). 6. Para confecção
&#64257;ca estabelecido as seguintes quandades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e XXGG:76. "

19.435.739/0001-54 VINNY E PAULO
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 450 R$ 300,0000 R$ 135.000,0000 10/07/2020
08:24:44

Marca: VINNY E PAULO 
Fabricante: VINNY E PAULO 
Modelo / Versão: Colete 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de identificação profissional, na cor azul marinho militar,
sem mangas, com gola padre, com as seguintes especificações e modelo anexado: 1. Tecido ripstop, com 67%
poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL: - Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do tecido;
- Na parte inferior dois bolsos internos com fechamento com zíper; - Na parte inferior dois bolsos externos com
fechamento com velcro; - Na parte superior à direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de
identificação medindo 10 cm de largura e 5 cm de altura; - Na parte superior dois bolsos externos com
fechamento com velcro; - Na parte superior à esquerda, acima do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de raio,
com porta caneta; Até 05 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho a contratada deverá apresentar
01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para posterior
confecção da demanda solicitada. - Na parte superior Fita refletiva na cor cinza com 4cm de largura, ligando uma
lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292 3. PARTE DORSAL - Na parte superior Fita refletiva na cor cinza
com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292. Alinhada com a parte
frontal: - Inscrição na cor cinza: " SECRETARIA DE SEGURANÇA" (em semicírculo) e "DISTRITO FEDERAL" (na
horizontal), com 3,5X2 cm de tamanho cada letra, em letra refletiva, fonte arial black, caixa alta. 4. Toda barra
do colete com elástico franzido de 3cm de largura. 5. Consta modelo no Anexo único deste termo de referência,
(frontal e dorsal). 6. Para confecção fica estabelecido as seguintes quantidades por tamanho: M:81 - G:143-
GG:150 e XXGG:76.

15.449.518/0001-84 AAZ COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 450 R$ 500,0000 R$ 225.000,0000 10/07/2020
08:16:26

Marca: PANNO 
Fabricante: PANNO 
Modelo / Versão: PANNO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de iden&#1048991;ficação profissional, na cor azul marinho
militar, sem mangas, com gola padre, com as seguintes especificações e modelo anexado: 1. Tecido ripstop, com
67% poliéster e 33% algodão; 2. PARTE FRONTAL: - Fechamento com zíper reforçado, modelo jacaré, na cor do
tecido; - Na parte inferior dois bolsos internos com fechamento com zíper; - Na parte inferior dois bolsos externos
com fechamento com velcro; - Na parte superior à direita, acima do bolso, velcro para fixação de targeta de
iden&#1048991;ficação medindo 10 cm de largura e 5 cm de altura; - Na parte superior dois bolsos externos
com fechamento com velcro; - Na parte superior à esquerda, acima do bolso, brasão da SSPDF, medindo 4 cm de
raio, com porta caneta;Até 05 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho a contratada deverá
apresentar 01 (um) exemplar dos coletes para aprovação por servidor designado por esta secretaria, para
posterior confecção da demanda solicitada. - Na parte superior Fita refle&#1048991;va na cor cinza com 4cm de
largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº 15.292 3. PARTE DORSAL - Na parte superior Fita
refle&#1048991;va na cor cinza com 4cm de largura, ligando uma lateral a outra do colete; NORMA ABNT Nº
15.292. Alinhada com a parte frontal: - Inscrição na cor cinza: " SECRETARIA DE SEGURANÇA" (em semicírculo)
e "DISTRITO FEDERAL" (na horizontal), com 3,5X2 cm de tamanho cada letra, em letra refle&#1048991;va, fonte
arial black, caixa alta. 4. Toda barra do colete com elás&#1048991;co franzido de 3cm de largura. 5. Consta
modelo no Anexo único deste termo de referência, (frontal e dorsal). 6. Para confecção fica estabelecido as
seguintes quan&#1048991;dades por tamanho: M:81 - G:143- GG:150 e XXGG:76.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 500,0000 15.449.518/0001-84 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 300,0000 19.435.739/0001-54 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 200,0000 09.430.460/0001-24 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 200,0000 08.084.695/0001-49 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 185,0000 18.386.337/0001-44 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 180,0000 03.466.646/0001-57 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 157,0000 17.112.678/0001-69 10/07/2020 09:30:14:327
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R$ 155,0000 26.283.545/0001-46 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 150,0000 10.242.466/0001-57 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 150,0000 05.162.027/0001-02 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 150,0000 27.931.325/0001-44 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 145,0000 14.694.208/0001-62 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 140,0000 28.640.562/0001-19 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 139,0000 08.968.649/0001-02 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 120,0000 06.786.973/0001-84 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 110,0000 28.029.188/0001-10 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 100,0000 18.111.373/0001-03 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 100,0000 10.214.272/0001-48 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 92,0000 17.231.920/0001-13 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 75,0000 23.603.476/0001-12 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 70,8000 10.336.868/0001-10 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 60,0000 36.779.930/0001-32 10/07/2020 09:30:14:327
R$ 69,9000 10.336.868/0001-10 10/07/2020 09:46:02:397
R$ 150,0000 26.283.545/0001-46 10/07/2020 09:46:18:237
R$ 59,3900 08.968.649/0001-02 10/07/2020 09:46:37:380
R$ 91,4000 10.242.466/0001-57 10/07/2020 09:46:52:000
R$ 100,0000 26.283.545/0001-46 10/07/2020 09:46:52:213
R$ 79,9000 28.029.188/0001-10 10/07/2020 09:47:14:627
R$ 80,0000 26.283.545/0001-46 10/07/2020 09:47:25:340
R$ 58,3900 27.931.325/0001-44 10/07/2020 09:48:57:430
R$ 58,8000 10.336.868/0001-10 10/07/2020 09:49:06:083
R$ 75,9000 18.111.373/0001-03 10/07/2020 09:49:14:330
R$ 60,0000 26.283.545/0001-46 10/07/2020 09:50:04:317
R$ 57,8000 10.336.868/0001-10 10/07/2020 09:50:06:837
R$ 57,0000 26.283.545/0001-46 10/07/2020 09:50:21:463
R$ 56,4100 10.336.868/0001-10 10/07/2020 09:50:42:583
R$ 65,9000 28.029.188/0001-10 10/07/2020 09:52:10:870
R$ 90,0000 14.694.208/0001-62 10/07/2020 09:52:11:663
R$ 80,0000 03.466.646/0001-57 10/07/2020 09:52:22:193
R$ 70,0000 06.786.973/0001-84 10/07/2020 09:53:24:943
R$ 89,9000 19.435.739/0001-54 10/07/2020 09:53:39:030
R$ 99,9900 18.386.337/0001-44 10/07/2020 09:54:05:697
R$ 74,9000 10.242.466/0001-57 10/07/2020 09:54:06:870
R$ 55,5000 27.931.325/0001-44 10/07/2020 09:54:45:760
R$ 55,7000 28.640.562/0001-19 10/07/2020 09:54:47:317
R$ 54,8900 28.640.562/0001-19 10/07/2020 09:55:00:553
R$ 89,0000 14.694.208/0001-62 10/07/2020 09:55:16:447
R$ 54,2000 17.231.920/0001-13 10/07/2020 09:55:17:800
R$ 53,2000 28.640.562/0001-19 10/07/2020 09:55:28:740
R$ 74,0000 17.112.678/0001-69 10/07/2020 09:55:28:920
R$ 54,0800 10.336.868/0001-10 10/07/2020 09:55:34:510
R$ 54,1900 26.283.545/0001-46 10/07/2020 09:55:37:470
R$ 52,0000 08.968.649/0001-02 10/07/2020 09:55:51:910
R$ 53,1900 26.283.545/0001-46 10/07/2020 09:55:58:283
R$ 53,0000 27.931.325/0001-44 10/07/2020 09:56:04:430
R$ 75,0000 10.214.272/0001-48 10/07/2020 09:56:20:993
R$ 51,1500 17.231.920/0001-13 10/07/2020 09:56:30:317
R$ 149,9900 15.449.518/0001-84 10/07/2020 09:57:19:897
R$ 50,0000 27.931.325/0001-44 10/07/2020 09:57:39:367
R$ 51,1000 26.283.545/0001-46 10/07/2020 09:57:49:830
R$ 49,4000 17.231.920/0001-13 10/07/2020 09:58:03:143
R$ 48,6000 08.968.649/0001-02 10/07/2020 09:59:08:477
R$ 49,3900 26.283.545/0001-46 10/07/2020 09:59:13:563
R$ 48,0000 27.931.325/0001-44 10/07/2020 09:59:41:537
R$ 47,4000 17.231.920/0001-13 10/07/2020 09:59:55:820
R$ 48,5000 26.283.545/0001-46 10/07/2020 10:00:12:670
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R$ 47,5000 26.283.545/0001-46 10/07/2020 10:01:36:767
R$ 46,5000 27.931.325/0001-44 10/07/2020 10:02:29:340
R$ 45,8000 08.968.649/0001-02 10/07/2020 10:04:04:390
R$ 45,0000 27.931.325/0001-44 10/07/2020 10:05:26:763
R$ 45,7900 26.283.545/0001-46 10/07/2020 10:05:36:543
R$ 44,4000 08.968.649/0001-02 10/07/2020 10:07:21:187
R$ 43,0000 27.931.325/0001-44 10/07/2020 10:09:16:447
R$ 44,5000 26.283.545/0001-46 10/07/2020 10:10:26:993
R$ 70,0000 23.603.476/0001-12 10/07/2020 10:12:01:537
R$ 42,3000 36.779.930/0001-32 10/07/2020 10:12:20:380
R$ 41,6000 08.968.649/0001-02 10/07/2020 10:14:15:443
R$ 41,0000 36.779.930/0001-32 10/07/2020 10:15:38:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 10/07/2020
09:45:47 Item Aberto.

Encerrado 10/07/2020
10:17:40 Item encerrado.

Sorteio eletrônico 10/07/2020
10:17:40

Item teve empate real para o valor 200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

10/07/2020
10:52:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 36.779.930/0001-32.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

10/07/2020
11:48:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J2 COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.779.930/0001-32.

Aceite 10/07/2020
13:12:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 36.779.930/0001-32, pelo melhor lance de R$ 41,0000.

Habilitado 10/07/2020
13:14:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA -
CNPJ/CPF: 36.779.930/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 10/07/2020
09:30:26

Bom dia, senhores licitantes!

Pregoeiro 10/07/2020
09:30:37

Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 14/2020-SSPDF.

Pregoeiro 10/07/2020
09:31:02

Atenção para os avisos:

Pregoeiro 10/07/2020
09:31:17

Após o encerramento da fase de lances as empresas provisoriamente vencedoras dos
ITENS deverão enviar no anexo do sistema a PROPOSTA DE PREÇOS atualizada em

conformidade com o valor negociado ou o último lance ofertado, conforme item 13.2.
do Edital.

Pregoeiro 10/07/2020
09:31:46

SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
CORRIGIDA COM O PREÇO FINAL, DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE HABILITAÇÃO,
SE HOUVER, NO ANEXO DO SISTEMA, CONTADOS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O
SISTEMA ENVIAR A MENSAGEM CONVOCANDO A(S) EMPRESA(S) DETENTORA(S) DO

MENOR PREÇO.
Pregoeiro 10/07/2020

09:32:15
Se necessário, a licitante poderá solicitar prorrogação de prazo neste chat, desde que
esteja dentro do prazo concedido. Caso o chat não esteja aberto, a licitante deverá

fazer contato no telefone: (61) 3441-8824, solicitando a este pregoeiro a abertura do
chat.

Pregoeiro 10/07/2020
09:32:42

Não serão conhecidos os documentos de habilitação e a proposta de preços se enviadas
por e-mail. Por gentileza, enviem exclusivamente no ANEXO DO SISTEMA quando forem

convocados. Durante o prazo para envio dos documentos, o anexo será aberto tantas
vezes for necessário.

Pregoeiro 10/07/2020
09:34:23

Destaco que O acompanhamento das mensagens para o desenvolvimento das fases da
licitação é de total e exclusiva responsabilidade das licitantes, sob pena de perda de
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro ou

sistema, conforme item 10.4 do edital.
Pregoeiro 10/07/2020

09:41:26
Leiam atentamente aos avisos e em instantes iniciaremos a etapa de lances

Pregoeiro 10/07/2020
09:45:47

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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Sistema 10/07/2020
10:17:40

O item 1 está encerrado.

Sistema 10/07/2020
10:17:40

O item 1 teve empate real para o valor 200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 10/07/2020

10:17:41
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.

Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 10/07/2020
10:36:29

Para J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - os senhores são vencedores provisórios do item
1. O produto ofertado atende todas as especificações do Edital? É possível conceder um

desconto?
Pregoeiro 10/07/2020

10:52:01
Para J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - Peço, por gentileza, que envie junto com a
proposta de preços ATUALIZADA, a documentação complementar: declaração de
sustentabilidade ambiental exigida no subitem 13.4, “g” (modelo no Anexo III ao
Edital) e a Declaração para fins do disposto no Decreto Distrital nº 39.860/2019,

conforme subitem 13.4, “h” (modelo no anexo IV ao edital).
Sistema 10/07/2020

10:52:28
Senhor fornecedor J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.779.930/0001-32,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
36.779.930/0001-

32
10/07/2020
11:01:21

Bom dia! O prazo para o envio da proposta, será de 2 horas?

Pregoeiro 10/07/2020
11:05:52

Para J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - Isso, conforme comunicado no início da sessão.
Por favor, se atentem ao envio das declarações complementares.

36.779.930/0001-
32

10/07/2020
11:06:57

Sr. Pregoeiro, nossos produtos correspondem a todas as referências do edital. Não será
possível fornecer desconto.

Pregoeiro 10/07/2020
11:09:52

Para J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ok. O senhor já foi convocado para envio do
anexo. Informo que será descontado do prazo o horário de almoço (12h às 13h).

Sistema 10/07/2020
11:48:19

Senhor Pregoeiro, o fornecedor J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
36.779.930/0001-32, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 10/07/2020
13:08:37

Boa tarde a todos. Daremos continuidade ao certame

Pregoeiro 10/07/2020
13:13:34

Senhores Licitantes, faremos aceitação da proposta de preços e a habilitação da
empresa classificada quando será aberto o prazo para manifestar intenção de recursos,

na forma do item 16 do edital
Sistema 10/07/2020

13:14:17
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 10/07/2020

13:14:40
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/07/2020 às

13:35:00.
Pregoeiro 10/07/2020

13:39:42
Considerando que não houve registro de intenção de recurso, declaro a empresa J2

Comércio, a qual ofertou o menor preço, vencedora do item único e adjudico o objeto
do certame a ela, conforme consta na ata da sessão pública.

Pregoeiro 10/07/2020
13:40:01

Não será necessário o envio dos documentos originais, visto que os documentos já
inseridos no anexo do sistema Comprasnet serão juntados ao processo no SEI-GDF.

Pregoeiro 10/07/2020
13:40:11

Está encerrada a sessão.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 10/07/2020
13:14:17 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

10/07/2020
13:14:40

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/07/2020 às
13:35:00.

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 13:40 horas do dia 10 de julho de 2020,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JEANE ROLEMBERG DIAS MACHADO GONCALVES 
Pregoeiro Oficial

GABRIELLA ALVES DA CUNHA
Equipe de Apoio

GEOVAN PERES MONTEIRO
Equipe de Apoio
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AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA
Equipe de Apoio
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