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PREGÃO ELETRÔNICO

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

Pregão Eletrônico   Nº 00014/2020(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

36.779.930/0001-32 - J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 COLETE Unidade 450 R$ 112,9000 R$ 41,0000 R$ 18.450,0000
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�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�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.

Total do Fornecedor: R$ 18.450,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 18.450,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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