ATA DA SESSÃO PÚBLICA D0 PREGÃO

/áqáãoDE
0
0

Éls.-

DependênciaMUNicipioDEIPUEl"-MUNICIPIODEIPUE'MS-(CE)\`Tfi7
Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE IPUEIRAS / N° Processo: 036/22-PE-DIV)

às 09:01 :01 horas do dia 20/06/2022 no endereço PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA
MATOS, 01, bairro CENTRO, da cidade de lpuEIRAS -CE, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão
N° Processo: 036/22-PE-DIV -2022/036/22-PE que tem por objeto AQUISIÇÃO DE
VESTUARIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,

0

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E GARIS, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE E MEIO
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1 ) -CAMISA GARI MANGA LONGA

Especificação : Camisa em malha em pv na cor azul, manga longa com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria
Fomocedor

Data-Hora

0

15/06/202215:25:47:715

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

20/06/2022 08: 19:28:761

lNDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO
VICIOSO -

06/202216:04:12:971

RENATA DA

lLVA SOARES

/06/2022 10:32:33:528 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS

R$ 13.800,00

R$ 45,00
16.500

75.000

Lote (2) -CAMISA MANGA CURTA GARI

Especificação : Camisa em malha brim , cor azul, manga curta com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de
lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria
ta-Hora
15/06/202215:25:47:715

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

20/06/2022 08:21 :09:068

lNDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO
VICIOSO -

1 7/06/2022 1

RENATA DA SILVA S

2022 1

R$ 120,00

ARES

2:33:528 DEBORA CRl THIANNE RODRIGUES DE ASSIS

Lote (3) - CALÇA EM BRIM GARl

20/06/2022

R$ 31.200,00

-
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Especificação : Calça de malha brim fino com elástico, cor azul faixa refle{iva
ABNT NBR 15.292

Fornecedor

Data-Hora
15/06/202215:25:47:715

20/06/2022 08:21 :39:910
2216:04:12:971

1 9/06/2

ÊR3u¥>/,,

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR
lNDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO

RENATA DA

OARES

DEBORA CRISTHIANNE R

R$ 30.300,00

R$ 125,00
15.000

UES DE ASSIS

75.000

Lote (4) - CHAPEU C/PROTETOR NUCA

Especificação : Chapéu C/ Protetor Nuca para Gari com siuk com emblema da Prefeitura de
lpueiras
Fornecedor

Data-Hora
15/06/2022 15:25:47:715

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

20/06/2022 08:21 :48:225

lNDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO
VICIOSO -

2022 1 :04:12:

R$ 10.740,00

R$ 49,00

RENATA DA SILVA SOARES

19/06/202210:32:33:528 DEBORA CR STHIANNE RODR

Lote (5) - ESCADA DE ALUMÍNIO.

Especificação : ESCADA DE ALUMÍNIO -extensi'vel 2 x 9 degraus 3,25 x 5,02 m 3 em 1
Fornecedor
15/06/2022 15:25:47:715

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

19/06/202210:32:33:528 DEBOFU CRISTHIANNE RODRI

Lote (6) -PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL 20 LITROS

0

Especificação : PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL 20 LITROS -Comprimento da
lança: 600mm, Comprimento da mangueira: 1350mm, Tanque: Capacidade: 20 litros Diâmetro do bocal: 140 mm -Material: Polietileno -Bomba -Tipo: Pistão duplo -Material:

Latão Pressão de trabalho (máxima): 100 psi (6.8 bar) Bico instalado: Volume da câmara:
600 ml.
Data-Hora
15/06/2022 15:59:37:338

Fornecedor
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

/202210:37:58:768 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES D

R$ 13.075,00

22.500

Lote (7) -NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO 6L

Especificação : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO 6L -Motor-2 tempos Cilindrada:

64,7 cc (cm3) Potência Máxima (hp/kw): 4,6 / 3,4 Rotação: (mínima) 2600 / (máxima) 7300*

Capacidade de tanque qui'mico (L): 6 Capacidade de tanque de combusti'vel (L): 2 Alcance
de nebulização vertical (m): 12,0 Alcance de nebulização horizontal (m): 18 Vazão do

líquido*: entre 30 e 250 ml/min Peso vazio / cheio (Kg): 11,5 / 19,0 Caixa de

550 x 400 x 590
Fornecedor
15/06/2022 15:59:37:338

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

19/06/20221

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS

:37:58:768

R$ 29.235,00
40.000

Lote (8) -CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM 100°/o ALGODÃO

Especificação : Calça confeccionada em brim 100% algodão, na cor CAQul, com cós, dois

bolsos traseiros e dois bolsos laterais. Conforme os modelos em anexo.

15/06/2022 15:59:37:338

20/06/2022 08:22: 19:853

06/2022 1
19/06/20221

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR
lNDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO
VICIOS

R$ 10.100.00

R$ 125,00

RENATA DA SILVA SOARE
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE A

20.000

Lote (9) - BOTA DE SEGURANÇA DE COURO CANO CURTO

Especificação : Bota de segurança de couro cano curto tipo botinha confeccionado em couro
legítimo, cano forrado e acolchoado com espuma e tecido, na parte frontal com biqueira de

plástico Solado de borracha resistente a alta temperatura (3002C) totalmente costurada na
planta do pé proporcionando maior conforto. Na cor PRETA. Tamanhos variados a ser
fornecidos pelo levantamento da secretaria de saúde.
cedor

Data-Hora
15/06/2022 15:59:37:338
20/06/2022 08:23: 11 :952

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
lNDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO
VICIOSO -

19/06/202210:37:58:768

RA CRISTHIANNE RODRIGUE

R$ 9.900,00
R$ 130,00

25.000

Lote (10) -BOLSA CONFECCIONADA COM LONA

Especificação : BOLSA CONFECcloNADA COM LONA locomotiva 100% algodão na cor

AMARELA, com tratamento impermeabilizante. Medindo 40cm de comprimento, 35cm de

altura e 20cm de largura, com divisórias internas no meio e com bolso frontal medindo 25cm
de comprimento,15cm de altura e O,5cm de largura, alça de nylon de 25mm de largura, fio

de mm Contorno de nylon de 20mm de largura e fio de 2mm. Regulador de altura de ferro no
fecho. Costura da bolsa em fio de nylon 60mm, com logotipo em silkscreen na parte frontal
da bolsa medindo 20xl7cm.

20/06/2022 08:23:23:905

lNDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO

Lote (11 ) -CHAPÉU SAFARl (ACE)

Especificação : CHAPÉU SAFARl (ACE) Agente Comunitário de Endemias, sendo na cor
Caqui, personalizado com o logotipo da Prefeitura Municipal de lpueiras na parte frontal,

com a escrita Secretaria de Saúde, abaixo do Brasão e na outra parte frontal do chapéu o
logotipo dos agentes de endemias.
cedor

Data-Hora
15/06/2022 15:44:28:946

20/06/2022 08:24:07:185

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

R$ 5.500,00

lNDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO

R$ 49,00

17/06/20221 :06:40:610 RENATA DA S LVA SOARE
6/202210:43:36:722 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE

Lote (12) -CAMISA MANGA CURTA (ACE)

Especificação : CAMISA MANGA CURTA (ACE) -na cor azul claro ? (ACE), com punho,

Malha PV (malha fria) com 67 % dos fios de poliéster e 33 % de viscose com gramatura de

160 g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro com proteção uvb, com logotipo
do ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retilínea 100% acri'Iica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo
levantamento da secretaria de saúde.
cedor

Data-Hora
15/06/2022 15:44:28:946

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

20/06/2022 08:24: 14:624

lNDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO
VICIOSO -

202216:06:40:610

19/06/2022 10:4

R$ 2.700,00

R$ 30,00

NATA DA SILVA SOARE
DEBORA CRl

ANNE RODRIGUES DE A

Lote (13) -CAMISA MANGA LONGA (ACE)

Especificação : CAMISA MANGA LONGA (ACE) -na cor azul -(ACE), cóm punho, Malha

PV (malha fria) com 67 % dos fios de poliéster e 33 % de viscose com gramatura de 160

g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro,com proteção uvb com logotipo do
ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retilínea 100% acri'lica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo

levantamento da secretaria de saúde.

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
15/06/202215:44:28:946 FERFU\MENTAS EIR

2o/o6/2o22

.

R$ 4.800,00

-'Jllllllllllllllllllllllllllllllllllll-IIE-J-
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20/06/2022 08:24:21 :672

Lote (14) -PESCA LARVA

Especificação : ".PESCA LARVA -Aro retangular de 100 x 100mm: confeccionado em

arame aço, cabo duplo: com aproximadamente 200 mm comprimento / extremidade com
dobra de 10mm, tela filó tipo coador: costurada no centro / presa ao aro e revestida com
mangueira de polietileno / dimensões 100 x 100 x 80 mm (c x 1 x p), filó -CORES

SORTIDAS"
Fornecedor

Data-Hora

19/06/202216:07:31 :878 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP

15/06/2022 15:44:28:946

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAME

R$ 3.300,00

RA CRISTH ANNE RODR GUES DE A

:36:722

Lote (15) -PICADEIRA DE FERRO

Especificação : PICADEIRA DE FERRO - Mahelo Pícolanos seguintes tamanhos: cabo com
21 cm e ponta com 13 cm.
cedor
L BOLSAS D

22 16:07:31 :878

RES DE CAMPOS LTDA - EPP

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
15/06/2022 15:44:28:946
FERRAMENTAS

/06/2022 1

:36:722

DEBORA CRl THIANNE

R$ 1.800,00

UES DE ASSIS

Lote (16) -BACIA DE PLÁSTICO.

Especificação : BACIA DE PLÁSTICO -Bacia plástica tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm

altura ? 500 ml ? cores sortidas
Fornocedor

Data-Hora
19/06/202

SAS DOR

:09:59:806

15/06/202215:52:36:731

/06/2022 1

MPOS LTD

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS E

DEBOFm

R$ 1.000,00

GUES DE AS

STHIANN

Lote (17) -LANTERNA.

Especificação : LANTERNA - Corpo injetado em plástico revestido com borracha. 3

lâmpadas de LED 3,2 ? 4,5 V. Lente em policarbonato.
Fornecedor

Data-Hora
202216:0
15/06/202215:52:36:731

/202210:5

W. L. 8

LSAS DORES DE CAMPOS LTDA -EP

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR
RA CRI THIANNE R

R$ 6.400,00

DRIGUES DE A

Lote (18) -ESCALA MÉTRICA.
1

___._.----

`

20/06/2022

8
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Especificação : ESCALA METRICA -de plástica branca 02m máx.
Fornecedor

a-Hora

AS DORES DE CAMPOS LTDA -EPP

06/202216:09:
15/06/202215:52:36:731

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTA

202210:50:19:983

RISTHIANNE RODRIGUES DE AS

R$ 2.500,00

Lote (19) -CAMISA SIMPLES (ACS)

Especificação : Camisa manga curta confeccionada em malha pv - na composição 75°/o
poliéster, 33% viscose em fio 30/1, com gramatura de 160/m2, com gola redonda, cores
variadas, pintura frente e verso (serigrafia), conforme projeto em anexo. Tamanhos variados

conforme levantamento a ser feito pela secretaria de saúde
Fornecedor

Data-Hora
15/06/202215:52:36:731

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS E

20/06/2022 08:25:28:579

lNDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO
VICIOSO -

202216:07:16:58

19/06/202210:

: 19:983

RENAT

R$ 5.400,00

R$ 25,00

LVA SOARES

DEBORA CR

ANNE RODR GUES DE ASS

Lote (20) -MÁSCARA FACIAL FULL FACE 02 FILTROS

Especificação : MÁSCARA FACIAL FULL FACE 02 FILTROS

cedor

Data-Hora
15/06/202215:52:36:731

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

R$ 10.410,00

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE A

06/2022 1

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

0

Lote(1)-CAMISAGARIMANGALONGA
Especificação : Camisa em malha em pv na cor azul, manga longa com punho, com faixa

refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria
Forn®

Data-Hora
20/06/2022

9:21 :49: 189

15/06/2022 15:25:47:715

/06/2022 10:32:

RENATA DA Sl LVAS

ARES

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR
DEBORA CRISTH

E RODRIGUES DE AS

R$ 13.800,00

75.000

Lote (2) -CAMISA MANGA CURTA GARI

Especificação : Camisa em malha brim , cor azul, manga curta compunho, com faixa

Fornecodor

Data-Hor
9:19:44:091

RENATA DA SILVA SOA

20/06/2022 09: 14:03:726 DEBORA CRISTHIANNE R
15/06/2022 15:25:47:715

DRIGUES DE ASSIS

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

R$ 31.200,00

Lote (3) -CALÇA EM BRIM GARI

Especificação : Calça de malha brim fino com elástico, cor azul faixa refletiva cor cinza
ABNT NBR 15.292

mecedor

Data-Hora
20/06/2022 09:22:46:700 RENATA DA

®

Lance

lLVA SOARES

20/06/2022 09: 14:39:412

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS

15/06/2022 15:25:47:715

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS El

30.200

R$ 30.300,00

Lote(4)-CHAPÉUC/PROTETORNUCA
Especificação : Chapéu C/ Protetor Nuca para Gari com siuk com emblema da Prefeitura de
lpueiras
Fornoc
19/06/2022 10:32:

/06/2022 09:22:25:411
15/06/202215:25:47:715

Lance

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
RENATA DA SILVA SOARES

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

R$ 10.740,00

Lote (5) -ESCADA DE ALUMÍNIO.

Especificação : ESCADA DE ALUMINIO -extensível 2 x 9 degraus 3,25 x 5,02 m 3 em 1
Fornecedor
20/06/2022 09:24:34:008

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

20/06/2022 09:09:17:333 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSI

Lance
R$ 12.800,00
13.100

Lote (6) -PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL 20 LITROS

Especificação : PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL 20 LITROS -Comprimento da

lança: 600mm, Comprimento da mangueira: 1350mm, Tanque: Capacidade: 20 litros Diâmetro do bocal: 140 mm -Material: Polietileno -Bomba -Tipo: Pistão duplo -Material:

Latão Pressão de trabalho (máxima): 100 psi (6.8 bar) Bico instalado: Volume da câmara:
600 ml.
a-Hora

Fornecedor

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
20/0Ô/2022 09:23:37:036
FERRAMENTAS EIR
19/06/202210:37:58:76

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS

R$ 12.675,00

F,s.-,í(

gá`€g2ü-ó_õÉ4`/e,;flà;}|
Especificação : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO 6L - Motor- 2 temp`qs Cilin

64,7 cc (cm3) Potência Máxima (hp/kw): 4,6 / 3,4 Rotação: (mínima) 2600 / (máximq;t

Capacidade de tanque qui'mico (L): 6 Capacidade de tanque de combustível (L): 2 Alcance
de nebulização vertical (m): 12,0 Alcance de nebulização horizontal (m): 18 Vazão do
líquido*: entre 30 e 250 ml/min Peso vazio / cheio (Kg): 11,5 / 19,0 Caixa de despacho (mm):

550 x 400 x 590
Fornecedor

Data-Hora
20/06/2022 09:25:52:243
210:37:58:768

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTA
DRIGUES DE ASSIS

DEBORA CRISTHIAN

Lance
R$ 28.900,00
40.000

Lote (8) -CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM 100% ALGODÃO

Especificação : Calça confeccionada em brim 100% algodão, na cor CAQul, com cÓs, dois

0

bolsos traseiros e dois bolsos laterais. Conforme os modelos em anexo.
Fornocedor

Data-Hora
20/06/2022

:24:40: 103

Lanc®

RENATA DA SILVA SOA

15/06/2022 15:59:37:338

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTA

19/06/2022 10:

DEBORA CRISTH lANNE R

UES DE ASSIS

R$ 10.100,00

20.000

Lote (9) -BOTA DE SEGURANÇA DE COURO CANO CURTO

Especificação : Bota de segurança de couro cano curto tipo botinha confeccionado em couro

legítimo, cano forrado e acolchoado com espuma e tecido, na parte frontal com biqueira de

plástico Solado de borracha resistente a alta temperatura (3002C) totalmente costurada na
planta do pé proporcionando maior conforto. Na cor PRETA. Tamanhos variados a ser
fornecidos pelo levantamento da secretaria de saúde.
rnecedor
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
20/06/2022 09:27:02:810 FERFUMENTAS EIR
10:37:5

Lance
R$ 8.000.00

RISTH ANNE

Lote (10) -B0LSA CONFECCIONADA COM LONA

Especificação : BOLSA CONFECCIONADA COM LONA locomotiva 100% algodão na cor

AMARELA, com tratamento impermeabilizante. Medindo 40cm de comprimento, 35cm de
altura e 20cm de largura, com divisórias internas no meio e com bolso frontal medindo 25cm

de comprimento,15cm de altura e O,5cm de largura, alça de nylon de 25mm de largura, fio

de mm Contorno de nylon de 20mm de largura e fio de 2mm. Regulador de altura de ferro no

fecho. Costura da bolsa em fio de nylon 60mm, com logotipo em silkscreen na parte frontal
da bolsa medindo 20xl7cm.

Lance
/2022 09:58:43:482 RENATA DA SILVA S ARES

20/06/2022 09:37:03:002

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

R$ 5.400,00

6/2022 09:36:32:127 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS

Lote (12) -CAMISA MANGA CURTA (ACE)

Especificação : CAMISA MANGA CURTA (ACE) -na cor azul claro ? (ACE), com punho,

Malha PV (malha fria) com 67 % dos fios de poliéster e 33 % de viscose com gramatura de
160 g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro com proteção uvb, com logotipo
do ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retilínea 100% acrílica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo
levantamento da secretaria de saúde.

15/06/2022 15:44:28:946

Lance

cedor

Data-Hor

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTA

R$ 2.700,00

RENATA DA Sl

06/202210:43:36:722 DEBORA

THIANNE RODRIGUES DE ASSIS

Lote (13) -CAMISA MANGA LONGA (ACE)

Especificação : CAMISA MANGA LONGA (ACE) -na cor azul -(ACE), com punho, Malha

PV (malha fria) com 67 % dos fios de poliéster e 33 °/o de viscose com gramatura de 160

g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro,com proteção uvb com logotipo do
ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retilínea 100°/o acri'Iica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo
levantamento da secretaria de saúde.
Lance

Fornecedor
20/06/2

9:51 :09:467

15/06/2022 15:44:28:946

RENATA DA SILVA SOARES
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

19/06/2022 10:43:36:722 DEBOFU CRISTHIA

Lote(i4)-PESCALARVA

20/06/2022

R$ 4.800,00

UES DE ASSIS

/ /
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Especificação : ''.PESCA LARVA -Aro retangular de 100 x 100mm: co

ionad

arame aço, cabo duplo: com aproximadamente 200 mm comprimento / extrem
dobra de 10mm, tela filó tipo coador: costurada no centro / presa ao aro e revesti
mangueira de polietileno / dimensões 100 x 100 x 80 mm (c x 1 x p), filó -CORES

SORTIDAS"
Fornecedor
20/06/2022 0 :57:16:839 W. L. BOL AS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP
20/06/2022 09:56:48:821

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

ES DE A

FU CRISTHIANN

202210:43:36:722

R$ 3.000,00
15.000

Lote (15) -PICADEIRA DE FERRO

Especificação : PICADEIRA DE FERRO - Martelo Pícolanos seguintes tamanhos: cabo com
21 cm e ponta com 13 cm.
Fornecedor

Data-Hora
BOLSAS DORE

2022 09:56:54:306
20/06/2022 09:54:41 :754

E CAMPOS LTDA - EPP

E P BARB0SA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

19/06/202210:43:36:722 DEBORA CRISTHIANNE RODRl

R$ 1.700,00

UES DE ASSIS

Lote (16) - BACIA DE PLÁSTICO.

Especificação : BACIA DE PLÁSTICO -Bacia plástica tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm

altura ? 500 ml ? cores sortidas
Data-Ho
9:53:26:387 W. L. BOLSA

DORES DE CAMPOS LTDA -EPP

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
20/06/2022 09:53:58:585
FERRAMENTAS EIR
/06/2022 10:50: 19:

DEBOFU CRIST lANNE RODRIGUES DE ASsl

R$ 900,00
10.000

Lote (17) -LANTERNA.

Especificação : LANTERNA - Corpo injetado em plástico revestido com borracha. 3
lâmpadas de LED 3,2 ? 4,5 V. Lente em policarbonato.
Fornec
20/06/2022 1
20/06/2022 09:57:52:756
2022 09:36: 12:728

BOLSAS D

AMPOS LTDA -EPP

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR
RA CRISTHIANNE RODRl

R$ 4.800,00

UES DE ASSIS

Lote (18) -ESCALA MÉTRICA.

Especificação : ESCALA MÉTRICA -de plástica branca 02m máx.
Lance

Lote (19) -CAMISA SIMPLES (ACS)

Sqo

Especificação : Camisa manga curta confeccionada em malha pv - na com

nda`r`ç9:r;¥-``
poliéster, 33% viscose em fio 30/1, com gramatura de 160/m2, com gola redo\
variadas, pintura frente e verso (serigrafia), conforme projeto em anexo. Tamanhos Vafiados`
conforme levantamento a ser feito pela secretaria de saúde
Lance

Data-Hora
15/06/202215:52:36:731

2022 1

:07:16:

2210:50:19:983

E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERFUMENTAS EIR
RENATA DA SILVA

R$ 5.400,00

OARES

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS

Lote (20) -MÁSCARA FACIAL FULL FACE 02 FILTROS

Especificação : MÁSCARA FACIAL FULL FACE 02 FILTROS
ta-Hora
20/06/2022 09:57:20: 134
6/202210:50:19:9

Forn®cedor
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR

R$ 10.000,00

DEBOFU\ CRISTHIANNE RODR GUES DE ASSIS

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 20/06/2022, às 09:26:31 horas, no lote (1 ) -CAMISA GARI MANGA LONGA

Especificação : Camisa em malha em pv na cor azul, manga longa com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022, às 10:12:46 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 20/06/2022, às 10:12:46 horas, no lote (1 ) -CAMISA GARI MANGA LONGA

Especificação : Camisa em malha em pv na cor azul, manga longa com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador - LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor: RENATA DA SILVA SOARES. No dia

;,goãiUÂ'"''-!Qvo

Í,:,s.-)
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No dia 20/06/2022, às 15:15:29 horas, no lote (1 ) -CAMISA GARI MANGA L

Especificação : Camisa em malha em pv na oor azul, manga longa com pun
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria - a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em
conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:03:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:03:26 horas, no lote (1 ) -CAMISA GARI MANGA LONGA

Especificação : Camisa em malha em pv na cor azul, manga longa com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria - a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do

lnstrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu,
Lucas Matos de Abreu Oliveira, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:03:26 horas, no lote (1 ) -CAMISA GARI MANGA LONGA

Especificação : Camisa em malha em pv na cor azul, manga longa com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de
lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria -

pelo critério de menor preço,

foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E P BARBOSA COMERCIO DE
MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR com o valor R$ 13.800,00.

No dia 20/06/2022, às 09:24:38 horas, no lote (2) -CAMISA MANGA CURTA GARI

Especificação : Camisa em malha brim , cor azul, manga curta com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022, às 10:12:57 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 20/06/2022, às 10:12:57 horas, no lote (2) -CAMISA MANGA CURTA GARI

Especificação : Camisa em malha brim , cor azul, manga curta com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador - LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor: RENATA DA SILVA SOARES. No dia

ííéoãpU€L'C'>.vQ3
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refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador - LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor: DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE
ASSIS. No dia 20/06/2022, às 15:15:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:15:37 horas, no lote (2) -CAMISA MANGA CURTA GARI

Especificação : Camisa em malha brim , cor azul, manga curta com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria - a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em
conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:03:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:03:43 horas, no lote (2) -CAMISA MANGA CURTA GARI

Especificação : Camisa em malha brim , cor azul, manga curta com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do

lnstrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu,
Lucas Matos de Abreu Oliveira, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:03:43 horas, no lote (2) -CAMISA MANGA CURTA GARI

Especificação : Camisa em malha brim , cor azul, manga curta com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria -

pelo critério de menor preço,

foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E P BARBOSA COMERCIO DE
MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR com o valor R$ 31.200,00.

No dia 20/06/2022, às 09:27:21 horas, no lote (3) -CALÇA EM BRIM GARI

Especificação : Calça de malha brim fino com elástico, cor azul faixa refletiva cor cinza

ABNT NBR 15.292 -a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração
foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No dia
20/06/2022, às 10:13:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 10:13:09 horas, no lote (3) -CALÇA EM BRIM GARl

Especificação : Calça de malha brim fino com elástico, cor azul faixa refletiv

•\
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ABNT NBR 15.292 -a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
foi o seguinte: 0 coordenador -LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA -desclassifi`Cot]-c}

fornecedor: RENATA DA SILVA SOARES. No dia 20/06/2022, às 13:31 :05 horas, a situação
do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 13:31 :05 horas, no lote (3) -CALÇA EM BRIM GARI

Especificação : Calça de malha brim fino com elástico, cor azul faixa refletiva cor cinza

ABNT NBR 15.292 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração
foi o seguinte: 0 coordenador -LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA -desclassificou o
fornecedor: DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS. No dia 20/06/2022, às
15:15:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:15:46 horas, no lote (3) -CALÇA EM BRIM GARI

Especificação : Calça de malha brim fino com elástico, cor azul faixa refletiva cor cinza

ABNT NBR 15.292 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da

alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformdade com o edital e com a
lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:03:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:03:57 horas, no lote (3) -CALÇA EM BRIM GARI

Especificação : Calça de malha brim fino com elástico. cor azul faixa refletiva cor cinza

ABNT NBR 15.292 -a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração

foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocatório e legislação

pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Lucas Matos de Abreu Oliveira,
adjudico o presente lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:03:57 horas, no lote (3) -CALÇA EM BRIM GARI

Especificação : Calça de malha brim fino com elástico, cor azul faixa refletiva cor cinza
ABNT NBR 15.292 -

pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR

com o valor R$ 30.300,00.

No dia 20/06/2022, às 09:25:23 horas, no lote (4) -CHAPÉU C/PROTETOR NUCA

Especificação : Chapéu C/ Protetor Nuca para Gari com siuk com emblema da Prefeitura de
lpueiras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022,
às 13:31 :12 horas, a situação do lote foi finalizada.

/0
No dia 20/06/2022, às 13:31 :12 horas, no lote (4) -CHAPÉU C/PROTETOR NQBA
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seguinte: 0 coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o
fornecedor: DEB0RA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS. No dia 20/06/2022, às
13:32:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 13:32:14 horas, no lote (4) -CHAPÉU C/PROTETOR NUCA

Especificação : Chapéu C/ Protetor Nuca para Gari com siuk com emblema da Prefeitura de
lpueiras - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: 0 coordenador -LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA -desclassificou o

fornecedor: RENATA DA SILVA SOARES. No dia 20/06/2022, às 15:15:55 horas, a situação
do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:15:55 horas, no lote (4) -CHAPEU C/PROTETOR NUCA

Especificação : Chapéu C/ Protetor Nuca para Gari com siuk com emblema da Prefeitura de
lpueiras - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi

o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei,

declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:04:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:04:14 horas, no lote (4) -CHAPÉU C/PROTETOR NUCA

Especificação : Chapéu C/ Protetor Nuca para Gari com siuk com emblema da Prefeitura de
lpueiras - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocatório e legislação pertinente

e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Lucas Matos de Abreu Oliveira, adjudico o
presente lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:04:14 horas, no lote (4) -CHAPÉU C/PROTETOR NUCA

Especificação : Chapéu C/ Protetor Nuca para Gari com siuk com emblema da Prefeitura de
lpueiras -

pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR com o valor
RS ,0.740,00.

No dia 20/06/2022, às 09:28:47 horas, no lote (5) - ESCADA DE ALUMINIO.

Especificação : ESCADA DE ALUMÍNIO -extensível 2 x 9 degraus 3.25 x 5,02 m 3 em 1 - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022, às

ffÊZ7é'}7à7o\

No dia 20/06/2022, às 15:16:16 horas, no lote (5) -ESCADA DE ALUMINIO.
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Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:04:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:04:35 horas, no lote (5) -ESCADA DE ALUMÍNlo.

Especificação : ESCADA DE ALUMÍNIO -extensível 2 x 9 degraus 3,25 x 5,02 m 3 em 1 - a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:

Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocatório e legislação pertinente e

cumpridas todas as fases anteriores, eu, Lucas Matos de Abreu Oliveira, adjudico o presente
lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:04:35 horas, no lote (5) -ESCADA DE ALUMÍNIO.

Especificação : ESCADA DE ALUMÍNlo -extensível 2 x 9 degraus 3,25 x 5,02 m 3 em 1 -

pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E P
BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR com o valor R$ 12.799,95.

No dia 20/06/2022, às 09:27:52 horas, no lote (6) - PULVERIZADOR MANUAL TIP0

COSTAL 20 LITROS
Especificação : PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL 20 LITROS -Comprimento da

lança: 600mm, Comprimento da mangueira: 1350mm, Tanque: Capacidade: 20 litros Diãmetro do bocal: 140 mm -Material: Polietileno -Bomba -Tipo: Pistão duplo -Material:

0

Latão Pressão de trabalho (máxima): 100 psi (6.8 bar) Bico instalado: Volume da câmara:

600 ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022,
às 15:16:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:16:25 horas, no lote (6) -PULVERIZADOR MANUAL TIPO

COSTAL 20 LITROS
Especificação : PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL 20 LITROS -Comprimento da

lança: 600mm, Comprimento da mangueira: 1350mm, Tanque: Capacidade: 20 litros Diâmetro do bocal: 140 mm -Material: Polietileno -Bomba -Tipo: Pistão duplo -Material:

Latão Pressão de trabalho (máxima): 100 psi (6.8 bar) Bico instalado: Volume da câmara:

600 ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi

o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei,

declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
1}_
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lote. No dia 20/06/2022, às 16:04:50 horas, a situação do lote foi finalizada.
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Nodia20/06/2022,àsl60450horas,nolote(6)-PULVERIZADORMANÚÀti£,ç=:;7
COSTAL 20 LITROS
Especificação : PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL 20 LITROS -Comprimento da
lança: 600mm, Comprimento da mangueira: 1350mm, Tanque: Capacidade: 20 litros Diâmetro do bocal: 140 mm -Material: Polietileno -Bomba -Tipo: Pistão duplo -Material:

Latão Pressão de trabalho (máxima): 100 psi (6.8 bar) Bico instalado: Volume da câmara:

600 ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o

seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocatório e legislação pertinente

e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Lucas Matos de Abreu Oliveira, adjudico o
presente lote à licitante.

0

No dia 20/06/2022, às l6:04:50 horas, no lote (6) -PULVERIZADOR MANUAL TIPO
COSTAL 20 LITROS
Especificação : PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL 20 LITROS -Comprimento da

lança: 600mm, Comprimento da mangueira: 1350mm, Tanque: Capacidade: 20 Iitros Diâmetro do bocal: 140 mm -Material: Polietileno -Bomba -Tipo: Pistão duplo -Material:

Latão Pressão de trabalho (máxima): 100 psi (6.8 bar) Bico instalado: Volume da câmara:
600 ml. -

pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR com o valor
R$ 12.675,00.

No dia 20/06/2022, às 09:29:37 horas, no lote (7) - NEBULIZADOR COSTAL
MOTORIZADO 6L
Especificação : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO 6L - Motor-2 tempos Cilindrada:

0

64,7 cc (cm3) Potência Máxima (hp/kw): 4,6 / 3,4 Rotação: (mínima) 2600 / (máxima) 7300*
Capacidade de tanque qui'mico (L): 6 Capacidade de tanque de combustível (L): 2 Alcance
de nebulização vertical (m): 12,0 Alcance de nebulização horizontal (m): 18 Vazão do
líquido*: entre 30 e 250 ml/min Peso vazio / cheio (Kg): 11,5 / 19,0 Caixa de despacho (mm):

550 x 400 x 590 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi
o seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022,
às 15:16:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:16:40 horas, no lote (7) -NEBULIZADOR COSTAL
MOTORIZADO 6L

Especificação : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO 6L -Motor-2 tempos Cilindrada:

64,7 cc (cm3) Potência Máxima (hp/kw): 4,6 / 3,4 Rotação: (mi'nima) 2600 / (máxima) 7300*

Capacidade de tanque químico (L): 6 Capacidade de tanque de combustível (L): 2 Alcance
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550 x 400 x 590 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0\`

alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a
lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERclo DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:05:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:05:12 horas, no lote (7) -NEBULIZADOR COSTAL

MOTORIZADO 6L
Especificação : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO 6L -Motor-2 tempos Cilindrada:

64,7 cc (cm3) Potência Máxima (hp/kw): 4,6 / 3,4 Rotação: (mínima) 2600 / (máxima) 7300*

Capacidade de tanque químjco (L): 6 Capacidade de tanque de combustível (L): 2 Alcance
de nebulização vertical (m): 12,0 Alcance de nebulização horizontal (m): 18 Vazão do

®

Iíquido*: entre 30 e 250 ml/min pesovazio/cheio (Kg): 11,5/ 19,O caixa de despacho (mm):
550 x 400 x 590 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi

o seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocatório e legislação

pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Lucas Matos de Abreu Oliveira,
adjudico o presente lote à licitante.
No dia 20/06/2022, às 16:05:12 horas, no lote (7) -NEBULIZADOR COSTAL

MOTORIZADO 6L
Especificação : NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO 6L -Motor-2 tempos Cilindrada:

64,7 cc (cm3) Potência Máxima (hp/kw): 4,6 / 3,4 Rotação: (mínima) 2600 / (máxima) 7300*

Capacidade de tanque químico (L): 6 Capacidade de tanque de combustível (L): 2 Alcance
de nebulização vertical (m): 12,0 Alcance de nebulização horizontal (m): 18 Vazão do

0

líquido*: entre 30 e 250 ml/min Peso vazio / cheio (Kg): 11,5 / 19,0 Caixa de despacho (mm):

550 x 400 x 590 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR com o valor
R$ 28.900,00.

No dia 20/06/2022, às 09:28:25 horas, no lote (8) - CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM

iooo/oALGODÃO

Especificação : Calça confeccionada em brim 100% algodão, na cor CAQUI, com cÓs, dois

bolsos traseiros e dois bolsos laterais. Conforme os modelos em anexo. - a situação do lote

foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022, às 10:13:36 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 10:13:36 horas, no lote (8) -CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM

boisos traseiros e dois bolsos laterais. Conforme os modelos em anexo. - a situaôã
foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador -`LIJ®ASC:
MATOS DE ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor: RENATA DA SILVA SOARES.
No dia 20/06/2022, às 15:16:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:16:50 horas, no lote (8) -CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM

100% ALGODÃO

Especificação : Calça confeccionada em brim 100% algodão, na cor CAQul, com cÓs, dois

bolsos traseiros e dois bolsos laterais. Conforme os modelos em anexo. - a situação do lote
foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo,

estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:05:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:05:30 horas, no lote (8) -CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM

ioo°/oALGODÃO

Especificação : Calça confeccionada em brim 100% algodão, na cor CAQul, com cÓs, dois

bolsos traseiros e dois bolsos laterais. Conforme os modelos em anexo. - a situação do lote
foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os

requisitos do lnstrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases
anteriores, eu, Lucas Matos de Abreu Oliveira, adjudico o presente lote à licitante.
No dia 20/06/2022, às 16:05:30 horas, no lote (8) -CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM

100% ALGODÃO

Especificação : Calça confeccionada em brim 100% algodão, na cor CAQul, com cós, dois
bolsos traseiros e dois bolsos laterais. Conforme os modelos em anexo. - pelo critério de
menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E P BARBOSA

COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR com o valor R$ 10.100,00.

No dia 20/06/2022, às 09:31 :32 horas, no lote (9) - BOTA DE SEGURANÇA DE COURO

CANO CURTO

Especificação : Bota de segurança de couro cano curto tipo botinha confeccionado em couro
legítimo, cano forrado e acolchoado com espuma e tecido, na parte frontal com biqueira de

plástico Solado de borracha resistente a alta temperatura (3002C) totalmente costurada na
planta do pé proporcionando maior conforto. Na cor PRETA. Tamanhos variados a ser
fornecidos pelo levantamento da secretaria de saúde. - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022, às 15:16:57 horas, a situação do lote foi

No dia 20/06/2022, às 15:16:57 horas, no lote (9) -BOTA DE SEGURANÇA

CAN0 CURTO
Especificação : Bota de segurança de couro cano curto tipo botinha confeccionado em couró
legítimo, cano forrado e acolchoado com espuma e tecido, na parte frontal com biqueira de

plástico Solado de borracha resistente a alta temperatura (3002C) totalmente costurada na
planta do pé proporcionando maior conforto. Na cor PRETA. Tamanhos variados a ser
fornecidos pelo levantamento da secretaria de saúde. - a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em
conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:05:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

0

No dia 20/06/2022, às l6:05:46 horas, no lote (9) -BOTA DE SEGURANÇA DE COURO
CANO CURTO
Especificação : Bota de segurança de couro cano curto tipo botinha confeccionado em couro
legítimo, cano forrado e acolchoado com espuma e tecido, na parte frontal com biqueira de

plástico Solado de borracha resistente a alta temperatura (3002C) totalmente costurada na
planta do pé proporcionando maior conforto. Na cor PRETA. Tamanhos variados a ser
fornecidos pelo levantamento da secretaria de saúde. - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do

lnstrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu,
Lucas Matos de Abreu Oliveira, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:05:46 horas, no lote (9) -BOTA DE SEGURANÇA DE COURO

CANO CURTO

Especificação : Bota de segurança de couro cano curto tipo botinha confeccionado em couro
legítimo, cano forrado e acolchoado com espuma e tecido, na parte frontal eom biqueira de

plástico Solado de borracha resistente a alta temperatura (3002C) totalmente costurada na
planta do pé proporcionando maior conforto. Na cor PRETA. Tamanhos variados a ser
fornecidos pelo levantamento da secretaria de saúde. - pelo critério de menor preço, foi
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E P BARBOSA COMERCIO DE
MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR com o valor R$ 8.000,00.

No dia 20/06/2022, às 09:32:29 horas, no lote (10) -BOLSA CONFECCIONADA COM
LONA

Especificação : BOLSA CONFECCIONADA COM LONA locomotiva 100% algodão na cor

AMARELA, com tratamento impermeabilizante. Medindo 40cm de comprimento, 35cm de
altura e 20cm de largura, com divisórias internas no meio e com bolso frontal medindo 25cm

de mm Contorno de nylon de 20mm de largura e fio de 2mm. Regulador de altur

fecho. Costura da bolsa em fio de nylon 60mm, com logotipo em silkscreen na p\a
da bolsa medindo 20xl7cm. - a situação do lote foi aiterada para: arrematado. o riL`otiõsbsàÊ

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servjdor: pxloaop00003_multisalas-03. No
dia 20/06/2022, às 13:32:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 13:32:42 horas, no lote (10) -BOLSA CONFECCIONADA COM
LONA

Especificação : BOLSA CONFECCIONADA COM LONA locomotiva 100% algodão na cor

AMARELA, com tratamento impermeabilizante. Medindo 40cm de comprimento, 35cm de
altura e 20cm de largura, com divisórias internas no meio e com bolso frontal medindo 25cm

de comprimento,15cm de altura e O,5cm de largura, alça de nylon de 25mm de largura, fio

de mm Contorno de nylon de 20mm de largura e fio de 2mm. Regulador de altura de ferro no
fecho. Costura da bolsa em fio de nylon 60mm, com logotipo em silkscreen na parte frontal

da bolsa medindo 20xl7cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: 0 coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA desclassificou o fornecedor: W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP. No dia
20/06/2022, às 13:34:07 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 20/06/2022, às 13:34:07 horas, no lote (10) -BOLSA CONFECCIONADA COM
LONA

Especificação : B0LSA CONFECCIONADA COM LONA locomotiva 100% algodão na cor

AMARELA, com tratamento impermeabilizante. Medindo 40cm de comprimento, 35cm de
altura e 20cm de largura, com divisórias internas no meio e com bolso frontal medindo 25cm

de comprimento,15cm de altura e O,5cm de largura, alça de nylon de 25mm de largura, fio

de mm Contorno de nylon de 20mm de largura e fio de 2mm. Regulador de altura de ferro no
fecho. Costura da bolsa em fio de nylon 60mm, com logotipo em silkscreen na parte frontal

da bolsa medindo 20xl7cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: 0 coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA desclassificou o fornecedor: RENATA DA SILVA SOARES. No dia 20/06/2022, às 15:17:16

horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:17:16 horas, no lote (10) -BOLSA CONFECCIONADA COM

LONA

Especificação : BOLSA CONFECCIONADA COM LONA locomotiva 100°/o algodão na cor

AMARELA, com tratamento impermeabilizante. Medindo 40cm de comprimento, 35cm de

altura e 20cm de largura, com divisórias internas no meio e com bolso frontal medindo 25cm
de comprimento,15cm de altura e O,5cm de largura, alça de nylon de 25mm de largura, fio

de mm Contorno de nylon de 20mm de largura e fio de 2mm. Regulador de altura de ferro no
fecho. Costura da bolsa em fio de nylon 60mm, com logotipo em silkscreen na parte frontal
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e com a lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:06:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:06:04 horas, no lote (10) -BOLSA CONFECCIONADA COM
LONA

Especificação : BOLSA CONFECCIONADA COM LONA locomotiva 100% algodão na cor

AMARELA, com tratamento impermeabilizante. Medindo 40cm de comprimento, 35cm de
altura e 20cm de largura, com divisórias internas no meio e com bolso frontal medindo 25cm

de comprimento,15cm de altura e O,5cm de largura, alça de nylon de 25mm de largura, fio

de mm Contorno de nylon de 20mm de largura e fio de 2mm. Regulador de altura de ferro no
fecho. Costura da bolsa em fio de nylon 60mm, com logotipo em silkscreen na parte frontal
da bolsa medindo 20xl7cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da

alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocatório e

legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Lucas Matos de Abreu
Oliveira, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:06:04 horas, no lote (10) -B0LSA CONFECCIONADA COM
LONA

Especificação : BOLSA CONFECcloNADA COM LONA locomotiva 100% algodão na cor

AMARELA, com tratamento impermeabilizante. Medindo 40cm de comprimento, 35cm de

altura e 20cm de largura, com divisórias internas no meio e com bolso frontal medindo 25cm
de comprimento,15cm de altura e O,5cm de largura, alça de nylon de 25mm de largura, fio

de mm Contorno de nylon de 20mm de largura e fio de 2mm. Regulador de altura de ferro no
fecho. Costura da bolsa em fio de nylon 60mm, com logotipo em silkscreen na parte frontal
da bolsa medindo 20xl7cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote
da licitação á empresa E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR
com o valor R$ 10.000,00.

No dia 20/06/2022, às 10:00:47 horas, no lote (11 ) -CHAPÉU SAFARl (ACE)

Especificação : CHAPÉU SAFARl (ACE) Agente Comunitário de Endemias, sendo na cor
Caqui, personalizado com o logotipo da Prefeitura Municipal de lpueiras na parte frontal,

com a escrita Secretaria de Saúde, abaixo do Brasão e na outra parte frontal do chapéu o
logotipo dos agentes de endemias. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0
motivo

da

alteração

foi

o

seguinte:

Atualização

efetuada

-

servidor:

pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022, às 10:13:58 horas, a situação do lote foi

No dia 20/06/2022, às 10:13:58 horas, no lote (11 ) -CHAPEU SAFARl (ACE)

Especificação : CHAPEU SAFARl (ACE) Agente Comunitário de Endemias, s
Caqui, personalizado com o logotipo da Prefeitura Municipal de lpueiras na partéíronta+.

com a escrita Secretaria de Saúde, abaixo do Brasão e na outra parte frontal do chapéu o
logotipo dos agentes de endemias. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0
motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador -LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA desclassificou o fornecedor: RENATA DA SILVA SOARES. No dia 20/06/2022, às 15:17:34
horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:17:34 horas, no lote (11 ) -CHAPÉU SAFARl (ACE)

Especificação : CHAPÉU SAFARI (ACE) Agente Comunitário de Endemias, sendo na cor
Caqui, personalizado com o logotipo da Prefeitura Municipal de lpueiras na parte frontal,

com a escrita Secretaria de Saúde, abaixo do Brasão e na outra parte frontal do chapéu o
logotipo dos agentes de endemias. -

a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em
conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:06:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:06:34 horas, no lote (11 ) -CHAPÉU SAFARl (ACE)

Especificação : CHAPÉU SAFARl (ACE) Agente Comunitário de Endemias, sendo na cor
Caqui, personalizado com o logotipo da Prefeitura Municipal de lpueiras na parte frontal,

com a escrita Secretaria de Saúde, abaixo do Brasão e na outra parte frontal do chapéu o
logotipo dos agentes de endemias. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0
motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento

Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Lucas Matos
de Abreu Oliveira, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:06:34 horas, no lote (11 ) -CHAPÉU SAFARl (ACE)

Especificação : CHAPÉU SAFARl (ACE) Agente Comunitário de Endemias, sendo na cor
Caqui, personalizado com o logotipo da Prefeitura Municipal de lpueiras na parte frontal,

com a escrita Secretaria de Saúde, abaixo do Brasão e na outra parte frontal do chapéu o
logotipo dos agentes de endemias. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto
do lote da licitação á empresa E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR com o valor R$ 5.400,00.

No dia 20/06/2022, às 10:03:11 horas, no lote (12) -CAMISA MANGA CURTA (ACE)

Especificação : CAMISA MANGA CURTA (ACE) - na cor azul claro ? (ACE), com punho,

PO

confeccionada em máquina retilínea 100% acri`Iica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos Pel'oc
levantamento da secretaria de saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0
motivo

da

alteração

foi

o

seguinte:

Atualização

efetuada

-

servidor:

pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022, às 15:17:44 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:17:44 horas, no lote (12) -CAMISA MANGA CURTA (ACE)

Especificação : CAMISA MANGA CURTA (ACE) -na cor azul claro ? (ACE), com punho,

Malha PV (malha fria) com 67 % dos fios de poliéster e 33 °/o de viscose com gramatura de

160 g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro com proteção uvb, com logotipo
do ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retilínea 100% acri'lica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo
levantamento da secretaria de saúde. - a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em
conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:06:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:06:47 horas, no lote (12) -CAMISA MANGA CURTA (ACE)

Especificação : CAMISA MANGA CURTA (ACE) -na cor azul claro ? (ACE), com punho,

Malha PV (malha fria) com 67 % dos fios de poliéster e 33 % de viscose com gramatura de

160 g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro com proteção uvb, com logotipo
do ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retilínea 100% acri'lica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo
levantamento da secretaria de saúde. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0
motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento

Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Lucas Matos
de Abreu Oliveira, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:06:47 horas, no lote (12) -CAMISA MANGA CURTA (ACE)

Especificação : CAMISA MANGA CURTA (ACE) -na cor azul claro ? (ACE), com punho,

Malha PV (malha fria) com 67 °/o dos fios de poliéster e 33 % de viscose com gramatura de

160 g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro com proteção uvb, com logotipo
do ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retilínea 100°/o acrílica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo

Ievantamento da secretaria de saúde. - pelo critério de menor preço, foi adjudic
do lote da licitação á empresa E P BARBOSA COMERCIO DE MA

'0

FERRAMENTAS EIR com o valor R$ 2.700,00.

No dia 20/06/2022, às 09:54:59 horas, no lote (13) -CAMISA MANGA LONGA
Especificação : CAMISA MANGA LONGA (ACE) -na cor azul -(ACE), com punh

PV (malha fria) com 67 % dos fios de poliéster e 33 °/o de viscose com gramatura de 160

g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro,com proteção uvb com logotipo do
ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retilínea 100% acrílica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo
levantamento da secretaria de saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0
motivo

da

alteração

foi

o

seguinte:

Atualização

efetuada

-

servidor:

pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022, às 10:14:10 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 20/06/2022, às 10:14:10 horas, no lote (13) -CAMISA MANGA LONGA (ACE)

Especificação : CAMISA MANGA LONGA (ACE) -na cor azul -(ACE), com punho, Malha

PV (malha fria) com 67 °/o dos fios de poliéster e 33 % de viscose com gramatura de 160

g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro,com proteção uvb com logotipo do
ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retili'nea 100% acri'lica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo
levantamento da secretaria de saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0
motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador -LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA desclassificou o fornecedor: RENATA DA SILVA SOARES. No dia 20/06/2022, às 15:18:00
horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:18:00 horas, no lote (13) -CAMISA MANGA LONGA (ACE)

Especificação : CAMISA MANGA LONGA (ACE) -na cor azul -(ACE), com punho, Malha

PV (malha fria) com 67 % dos fios de poliéster e 33 % de viscose com gramatura de 160

g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro,com proteção uvb com logotipo do
ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retilínea 100% acrílica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo
levantamento da secretaria de saúde. - a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em

conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente

No dia 20/06/2022, às 16:07:28 horas, no lote (13) -CAMISA MANGA

Especificação : CAMISA MANGA LONGA (ACE) -na cor azul -(ACE), com pu

PV (malha fria) com 67 % dos fios de poliéster e 33 % de viscose com gramatu

g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro,com proteção uvb com logotipo do
ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retilínea 100% acrílica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo
levantamento da secretaria de saúde. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0
motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento

Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Luca§ Matos
de Abreu Oliveira, adjudico o presente lote à licitante,

0

No dia 20/06/2022, às l6:07:28 horas, no lote (13) -CAMISA MANGA LONGA (ACE)
Especificação : CAMISA MANGA LONGA (ACE) -na cor azul -(ACE), com punho, Malha

PV (malha fria) com 67 °/o dos fios de poliéster e 33 % de viscose com gramatura de 160

g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro,com proteção uvb com logotipo do
ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retilínea 100°/o acrílica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo
levantamento da secretaria de saúde. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto
do lote da licitação á empresa E P BARBOSA COMERclo DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS EIR com o valor R$ 4.800,00.

No dia 20/06/2022, às 09:59:26 horas, no lote (14) -PESCA LARVA

Especificação : ''.PESCA LARVA -Aro retangular de 100 x 100mm: confeccionado em

0

arame aço, cabo duplo: com aproximadamente 200 mm comprimento / extremidade com
dobra de 10mm, tela filó tipo coador: costurada no centro / presa ao aro e revestida com
mangueira de polietileno / dimensões 100 x 100 x sO mm (c x 1 x p), filó -CORES

SORTIDAS" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada ~ servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022,
às 13:33:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 13:33:10 horas, no lote (14) -PESCA LARVA

Especificação : ".PESCA LARVA -Aro retangular de 100 x 100mm: confeccionado em

arame aço, cabo duplo: com aproximadamente 200 mm comprimento / extremidade com
dobra de 10mm, tela filó tipo coador: costurada no centro / presa ao aro e revestida com
mangueira de polietileno / dimensões 100 x 100 x 80 mm (c x 1 x p), filó -CORES

SORTIDAS" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: 0 coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o
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fornecedor: W. L. B0LSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP. No dia 20
15:18:08 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 20/06/2022, às l5:18:08 horas, no lote (14) -PESCA LARVA

0\

\\

Especificação : ".PESCA LARVA -Aro retangular de 100 x 100mm: confeccb

arame aço, cabo duplo: com aproximadamente 200 mm comprimento / extremidade com
dobra de 10mm, tela filó tipo coador: costurada no centro / presa ao aro e revestida com
mangueira de polietileno / dimensões 100 x 100 x 80 mm (c x 1 x p), filó -CORES

SORTIDAS" -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da

alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em eonformidade com o edital e com a

lei, declararemos esta
E P BARB0SA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:07:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:07:44 horas, no lote (14) -PESCA LARVA

Especificação : ".PESCA LARVA -Aro retangular de 100 x 100mm: confeccionado em

arame aço, cabo duplo: com aproximadamente 200 mm comprimento / extremidade com
dobra de 10mm, tela filó tipo coador: costurada no centro / presa ao aro e revestida com
mangueira de polietileno / dimensões 100 x 100 x 80 mm (c x 1 x p), filó -CORES

SORTIDAS" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocatório e legislação pertinente

e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Lucas Matos de Abreu Oliveira, adjudico o
presente lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:07:44 horas, no lote (14) -PESCA LARVA

Especificação : ".PESCA LARVA -Aro retangular de 100 x 100mm: confeccionado em

arame aço, cabo duplo: com aproximadamente 200 mm comprimento / extremidade com
dobra de 10mm, tela filó tipo coador: costurada no centro / presa ao aro e revestida com
mangueira de polietileno / dimensões 100 x 100 x 80 mm (c x 1 x p), filó -CORES

SORTIDAS" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR com o valor
R$ 3.000,00.

No dia 20/06/2022, às 09:58:29 horas, no lote (15) -PICADEIRA DE FERR0

Especificação : PICADEIRA DE FERRO - Martelo PÍcolanos seguintes tamanhos: cabo com

21 cm e ponta com 13 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No
dia 20/06/2022, às 13:33:15 horas, a situação do lote foi fina[izada.

Especificação : PICADEIRA DE FERRO -Martelo Pi'colanos seguintes

LaaT:dn:&;tg:àãi,)

21 cm e ponta com 13 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. +`ç) moti

alteração foi o segujnte: 0 coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU ó"ÁE
desclassificou o fornecedor: W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP. No dia
20/06/2022, às 15:18:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:18:18 horas, no lote (15) -PICADEIRA DE FERRO

Especificação : PICADEIRA DE FERRO -Martelo Pícolanos seguintes tamanhos: cabo com

21 cm e ponta com 13 cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0
motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital

e com a lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:08:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:08:04 horas, no lote (15) -PICADEIRA DE FERRO

Especificação : PICADEIRA DE FERRO -Martelo Pi'colanos seguintes tamanhos: cabo com

21 cm e ponta com 13 cm. -a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da

alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocatório e

legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Lucas Matos de Abreu
Oliveira, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:08:04 horas, no lote (15) -PICADEIRA DE FERRO

Especificação : PICADEIRA DE FERRO - Martelo Pícolanos seguintes tamanhos: cabo com
21 cm e ponta com 13 cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação á empresa E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR
com o valor R$ 1.700,00.

No dia 20/06/2022, às 09:54:35 horas, no lote (16) -BACIA DE PLÁSTICO.

Especificação : BACIA DE PLÁSTICO -Bacia plástica tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm

altura ? 500 ml ? cores sortidas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo
da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No
dia 20/06/2022, às 13:33:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 13:33:20 horas, no lote (16) -BACIA DE PLÁSTICO.

Especificação : BACIA DE PLÁSTICO -Bacia plástica tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm

altura ? 500 ml ? cores sortidas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo
da alteração foi o seguinte: 0 coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA desclassificou o fornecedor: W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP. No dia
20/06/2022, às 15:18:26 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 20/06/2022, às 15:18:26 horas, no lote (16) -BACIA DE PLÁSTICO.

Especificação : BACIA DE PLÁSTICO -Bacia plástica tamanho 15 cm diâm

altura ? 500 ml ? cores sortidas - a situação do lote foi alterada para: declarado

motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o e-d-itãr

e com a lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:08:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:08:20 horas, no lote (16) -BACIA DE PLÁSTICO.

Especificação : BACIA DE PLÁSTICO -Bacia plástica tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm

altura ? 500 ml ? cores sortidas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo
da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocatório e

legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Lucas Matos de Abreu
Oliveira, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:08:20 horas, no lote (16) -BACIA DE PLÁSTICO.

Especificação : BACIA DE PLÁSTICO -Bacia plástica tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm

altura ? 500 ml ? cores sortidas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do
lote da licitação á empresa E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS
EIR com o valor R$ 900,00.

No dia 20/06/2022, às 10:02:06 horas, no lote (17) -LANTERNA.

Especificação : LANTERNA - Corpo injetado em plástico revestido com borracha. 3
lâmpadas de LED 3,2 ? 4,5 V. Lente em policarbonato. - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022, às 13:33:26 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 20/06/2022, às 13:33:26 horas, no lote (17) - LANTERNA.

Especificação : LANTERNA - Corpo injetado em plástico revestido com borracha. 3

Iâmpadas de LED 3,2 ? 4,5 V. Lente em policarbonato. - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador - LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS
LTDA -EPP. No dia 20/06/2022, às 15:18:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:18:40 horas, no lote (17) -LANTERNA.

Especificação : LANTERNA - Corpo injetado em plástico revestido com borracha. 3
lâmpadas de LED 3,2 ? 4,5 V. Lente em policarbonato. - a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em

EPBARBoSAC0MERC,oDEMAQU,NASEFERRAMENTASE,Rvencedora;£#D::nití:,^;p;à\`
lote. No dia 20/06/2022, às 16:08:32 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 20/06/2022, às 16:08:32 horas, no lote (17) -LANTERNA.

Especificação : LANTERNA - Corpo injetado em plástico revestido com borracha. 3

lâmpadas de LED 3,2 ? 4,5 V. Lente em policarbonato. - a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do

lnstrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu,
Lucas Matos de Abreu Oliveira, adjudíoo o presente lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:08:32 horas, no lote (17) -LANTERNA.

Especificação : LANTERNA - Corpo injetado em plástico revestido com borracha. 3
lâmpadas de LED 3,2 ? 4,5 V. Lente em policarbonato. - pelo critério de menor preço, foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E P BARBOSA COMERCIO DE
MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR com o valor R$ 4.800,00.

No dia 20/06/2022, às 10:03:25 horas, no lote (18) -ESCALA METRICA.

Especificação : ESCALA MÉTRICA - de plástica branca 02m máx. - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022, às 15:18:49 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:18:49 horas, no lote (18) -ESCALA MÉTRICA.

Especificação : ESCALA MÉTRICA - de plástica branca 02m máx. - a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo,

estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:08:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:08:48 horas, no lote (18) -ESCALA METRICA.

Especificação : ESCALA MÉTRICA -de plástica branca 02m máx. - a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os

requisitos do lnstrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases
anteriores, eu, Lucas Matos de Abreu Oliveira, adjudico o presente lote à licitante.
No dia 20/06/2022, às 16:08:48 horas, no lote (18) -ESCALA MÉTRICA.

Especificação : ESCALA MÉTRICA -de plástica branca 02m máx. - pelo critério de menor

preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E P BARBOSA COMERCIO
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No dia 20/06/2022, às 09:59:56 horas, no lote (19) -CAMISA SIMPLES (AC

Especificação : Camisa manga curta confeccionada em malha pv -na co mb`Qsicão 75%
poliéster, 33% viscose em fio 30/1, com gramatura de i6o/m2, com goia redoh`da,RÜBr/Êasvariadas, pintura frente e verso (serigrafia), conforme projeto em anexo. Tamanhos variados

conforme levantamento a ser feito pela secretaria de saúde - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualízação efetuada - servidor:
pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022, às 15:19:00 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:19:00 horas, no lote (19) -CAMISA SIMPLES (ACS)

Especificação : Camisa manga curta confeccionada em malha pv - na composição 75%
poliéster, 33°/o viscose em fio 30/1, com gramatura de 160/m2, com gola redonda, cores
variadas, pintura frente e verso (serigrafia), conforme projeto em anexo. Tamanhos variados

conforme levantamento a ser feito pela secretaria de saúde - a situação do lote foi alterada
para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo
em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:09:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:09:08 horas, no lote (19) -CAMISA SIMPLES (ACS)

Especificação : Camisa manga curta confeccionada em malha pv - na composição 75°/o
poliéster, 33% viscose em fio 30/1, com gramatura de 160/m2, com gola redonda, cores
variadas, pintura frente e verso (serigrafia), conforme projeto em anexo. Tamanhos variados

conforme levantamento a ser feito pela secretaria de saúde - a situação do lote foi alterada
para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do
lnstrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu,
Lucas Matos de Abreu Oliveira, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 20/06/2022, às 16:09:08 horas, no lote (19) -CAMISA SIMPLES (ACS)

Especificação : Camisa manga curta confeccionada em malha pv - na composição 75%
poliéster, 33% viscose em fio 30/1, com gramatura de 160/m2, com gola redonda, cores
variadas, pintura frente e verso (serigrafia), conforme projeto em anexo. Tamanhos variados

conforme levantamento a ser feito pela secretaria de saúde - pelo critério de menor preço,
foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E P BARB0SA COMERCIO DE
MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR com o valor R$ 5.400,00.

No dia 20/06/2022, às 10:04:24 horas, no lote (20) -MÁSCARA FACIAL FULL FACE 02

FILTROS
Especificação : MÁSCARA FACIAL FULL FACE 02 FILTROS -

a situação do lote foi

servidor: pxloaop00003_multisalas-03. No dia 20/06/2022, às 15:19:22
lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 15:19:22 horas, no lote (20) -MÁSCARA FACIAL
FILTROS

Especificação : MASCARA FACIAL FULL FACE 02 FILTROS -

a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo,

estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
E P BARB0SA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR vencedora do presente
lote. No dia 20/06/2022, às 16:09:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/06/2022, às 16:09:31 horas, no lote (20) -MÁSCARA FACIAL FULL FACE 02
FILTROS

0

Especificação : MÁSCARA FACIAL FULL FACE 02 FILTROS -a situação do lotefoi
alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os

requisitos do lnstrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases
anteriores, eu, Lucas Matos de Abreu Oliveira, adjudico o presente lote à licitante.
No dia 20/06/2022, às 16:09:31 horas, no lote (20) -MÁSCARA FACIAL FULL FACE 02
FILTROS

Especificação : MÁSCARA FACIAL FULL FACE 02 FILTROS - pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E P BARBOSA COMERclo DE
MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR com o valor R$ 9.999,90.

No dia 20/06/2022, às 08:19:28 horas, o Pregoeiro da licjtação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou a proposta do fornecedor -lNDUSTRIA E COMERCIO

o
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refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria. 0 motivo da desclassificação foi: A

empresa é declarada desclassificada por ofertar lance unitário do item, em desacordo com o
item 5.1.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/06/2022, às 08:21 :09 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou a proposta do fornecedor -INDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO -, no lote (2) -CAMISA MANGA CURTA GARI

Especificação : Camisa em malha brim , cor azul, manga curta com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria. 0 motivo da desclassificação foi: A

item 5.1.1 do instrumento convocatório.
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ABREU OLIVEIRA -desclassificou a proposta do fornecedor -lNDUSTRIA E COMERcloDE CONFECCAO ESTILO VICIOSO -, no lote (3) -CALÇA EM BRIM GARI

Especificação : Calça de malha brim fino com elástico, cor azul faixa refletiva cor cinza

ABNT NBR 15.292. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada
por ofertar lance unitário do item, em desacordo com o Ítem 5.1.1 do instrumento
convocatório.

No dia 20/06/2022, às 08:21 :48 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou a proposta do fornecedor -INDUSTRIA E COMERCIO

DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO -, no lote (4) -CHAPÉU C/PROTETOR NUCA

Especificação : Chapéu C/ Protetor Nuca para Gari com siuk com emblema da Prefeitura de
lpueiras. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por ofertar
lance unitário do item, em desacordo com o item 5.1.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/06/2022, às 08:22:19 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou a proposta do fornecedor -lNDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO -, no lote (8) -CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM

100% ALGODÃO

Especificação : Calça confeccionada em brim 100% algodão, na cor CAQul, com cós, dois

bolsos traseiros e dois bolsos laterais. Conforme os modelos em anexo. 0 motivo da
desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por ofertar lance unitário do
item, em desacordo com o item 5.1.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/06/2022, às 08:23:11 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou a proposta do fornecedor -lNDUSTRIA E COMERCIO

DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO -, no lote (9) -B0TA DE SEGURANÇA DE COURO

CANO CURTO

Especificação : Bota de segurança de couro cano curto tipo botinha confeccionado em couro
legi'timo, cano forrado e acolchoado com espuma e tecido, na parte frontal com biqueira de

plástico Solado de borracha resistente a alta temperatura (3002C) totalmente costurada na
planta do pé proporcionando maior conforto. Na cor PRETA. Tamanhos variados a ser
fornecidos pelo levantamento da secretaria de saúde. 0 motivo da desclassificação foi: A

empresa é declarada desclassificada por ofertar lance unitário do item, em desacordo com o
item 5.1.1 do instrumento convocatório.
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altura e 20cm de largura, com divisórias internas no meio e com bolso frontal medindo 25cm
de comprimento,15cm de altura e O,5cm de largura, alça de nylon de 25mm de largura, fio

de mm Contorno de nylon de 20mm de largura e fio de 2mm. Regulador de altura de ferro no
fecho. Costura da bolsa em fio de nylon 60mm, com logotipo em silkscreen na parte frontal

da bolsa medindo 20xl7cm. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada
desclassificada por ofertar lance unitário do item, em desacordo com o item 5.1.1 do
instrumento convocatório.

No dia 20/06/2022, às 08:24:07 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou a proposta do fornecedor -lNDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO -, no lote (11 ) -CHAPÉU SAFARl (ACE)

Especificação : CHAPÉU SAFARl (ACE) Agente Comunitário de Endemias, sendo na cor
Caqui, personalizado com o logotipo da Prefeitura Municipal de lpueiras na parte frontal,

com a escrita Secretaria de Saúde, abaixo do Brasão e na outra parte frontal do chapéu o
logotipo dos agentes de endemias. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada
desclassificada por ofertar lance unitário do item, em desacordo com o item 5.1.1 do
instrumento convocatório.

No dia 20/06/2022, às 08:24:14 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou a proposta do fornecedor -lNDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECCAO ESTIL0 VICIOSO -, no lote (12) -CAMISA MANGA CURTA (ACE)

Especificação : CAMISA MANGA CURTA (ACE) -na cor azul claro ? (ACE). com punho,

Malha PV (malha fria) com 67 % dos fios de poliéster e 33 % de viscose com gramatura de

160 g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro com proteção uvb, com logotipo
do ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retilínea 100% acrílica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo
levantamento da secretaria de saúde. 0 motívo da desclassificação foi: A empresa é
declarada desclassificada por ofertar lance unitário do item, em desacordo com o item 5.1.1
do instrumento convocatório.

No dia 20/06/2022, às 08:24:21 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou a proposta do fornecedor -lNDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO -, no lote (13) -CAMISA MANGA LONGA (ACE)

Especificação : CAMISA MANGA LONGA (ACE) -na cor azul -(ACE), com punho, Malha
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g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro,com proteção uvb óóEffi
ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de
confeccionada em máqujna retilínea 100% acrílica, com largura de 3,Ocm naF

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo
levantamento da secretaria de saúde. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é
declarada desclassificada por ofertar lance unitário do item, em desacordo com o item 5.1.1
do instrumento convocatório.

No dia 20/06/2022, às 08:25:28 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou a proposta do fornecedor -lNDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO -, no lote (19) -CAMISA SIMPLES (ACS)

Especificação : Camisa manga curta confeccionada em malha pv - na composição 75%
poliéster, 33°/o viscose em fio 30/1, com gramatura de 160/m2, com gola redonda, cores
variadas, pintura frente e verso (serigrafia), conforme projeto em anexo. Tamanhos variados

conforme levantamento a ser feito pela secretaria de saúde. 0 motivo da desclassificação
foi: A empresa é declarada desclassificada por ofertar lance unitário do item, em desacordo
com o item 5.1.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/06/2022, às 10:12:46 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU 0LIVEIRA -desclassificou o fornecedor -RENATA DA SILVA SOARES, no lote (1 ) CAMISA GARI MANGA LONGA

Especificação : Camisa em malha em pv na cor azul, manga longa com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria. 0 motivo da desclassificação foi: A

empresa é declarada desclassificada por não anexar documentação de habilitação no
sistema licitacoes-e, em desacordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.
No dia 20/06/2022, às 10:12:57 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE

ABREU 0LIVEIRA -desclassificou o fornecedor -RENATA DA SILVA SOARES, no lote (2) CAMISA MANGA CURTA GARI

Especificação : Camisa em malha brim , cor azul, manga curta com punho, com faixa
refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da prefeitura de

lpueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria. 0 motivo da desclassificação foi: A

empresa é declarada desclassificada por não anexar documentação de habilitação no
sistema licitacoes-e, em desacordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.
No dia 20/06/2022, às 10:13:08 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE

ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor -RENATA DA SILVA SOARES, no lote (3) CALÇA EM BRIM GARI

Especificação : Calça de malha brim fino com elástico, cor azul faixa refletiva cor cinza

ABNT NBR 15.292. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desi

ssificada

por não anexar documentação de habilitação no sistema licitacoes-e, em desac\
item 5.2 do instrumento convocatório.
No dia 20/06/2022, às 10:13:36 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor -RENATA DA SILVA SOARES, no lote (8) CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM 100% ALGODÃO

Especificação : Calça confeccionada em brim 100% algodão, na cor CAQul, com cÓs, dois

bolsos traseiros e dois bolsos laterais. Conforme os modelos em anexo. 0 motivo da

desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não anexar documentação
de habilitação no sistema licitacoes-e, em desacordo com o item 5.2 do instrumento
convocatório.

No dia 20/06/2022, às 10:13:58 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor - RENATA DA SILVA SOARES, no lote (11 )
-CHAPÉU SAFARl (ACE)

Especificação : CHAPÉU SAFARI (ACE) Agente Comunitário de Endemias, sendo na cor
Caqui, personalizado com o logotipo da Prefeitura Municipal de lpueiras na parte frontal,

com a escrita Secretaria de Saúde, abaixo do Brasão e na outra parte frontal do chapéu o
logotipo dos agentes de endemias. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada
desclassificada por não anexar documentação de habilitação no sistema licitacoes-e, em
desacordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.
No dia 20/06/2022, às 10:14:10 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor -RENATA DA SILVA SOARES, no lote (13)
-CAMISA MANGA LONGA (ACE)

0

Especificação : CAMISA MANGA LONGA (ACE) -na cor azul -(ACE), com punho, Malha

PV (malha fria) com 67 % dos fios de poliéster e 33 °/o de viscose com gramatura de 160

g/m2, gola redonda com acabamentos em azul escuro,com proteção uvb com logotipo do
ACE ? Agente comunitário de Endemias (frente costa) e logotipo da prefeitura de lpueiras
confeccionada em máquina retilínea 100% acri.Iica, com largura de 3,Ocm na cor azul

escuro, conforme os modelos em anexo. Tamanhos variados a ser fornecidos pelo
levantamento da secretaria de saúde. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é
declarada desclassificada por não anexar documentação de habilitação no sistema
licitacoes-e, em desacordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.
No dia 20/06/2022, às 13:30:56 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor -DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES
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refletiva cor cinza ABNT NBR 15.292, gola redonda e siuk do emblema da p

Ipueiras. Tamanhos a ser definido pela secretaria. 0 motivo da desclassificà`ção fo

empresa é declarada inabilitada pois não apresentou declaração de conhecimento `de
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os parâmetros, ainda, vale consta que a empresa apresentou certidão especifica do estado

do Rio Grande do Norte, devendo ser emitida também do Estado do Ceará, pois não temos
nem como analisar se foi entregue todas as alterações/consolidação ou não. Vale consta,
ainda, que, mesmo não sendo critério de inabilitação, porém a empresa apresentou certidão
FGTS vencida.

No dia 20/06/2022, às 13:31 :04 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor -DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES
DE ASSIS, no lote (3) -CALÇA EM BRIM GARI

Especificação : Calça de malha brim fino com elástico, cor azul faixa refletiva cor cinza

ABNT NBR 15.292. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada inabilitada pois

não apresentou declaração de conhecimento de todos os parâmetros, ainda, vale consta
que a empresa apresentou certidão especifica do estado do Rio Grande do Norte, devendo
ser emitida também do Estado do Ceará, pois não temos nem como analisar se foi entregue
todas as alterações/consolidação ou não. Vale consta, ainda, que, mesmo não sendo critério
de inabilitação, porém a empresa apresentou certidão FGTS vencida.
No dia 20/06/2022, às 13:31 :11 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor -DEB0RA CRISTHIANNE RODRIGUES

DE ASSIS, no lote (4) - CHAPÉU C/PROTETOR NUCA

Especificação : Chapéu C/ Protetor Nuca para Gari com siuk com emblema da Prefeitura de
lpueiras. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada inabilitada pois não

apresentou declaração de conhecimento de todos os parâmetros, ainda, vale consta que a
empresa apresentou certidão especifica do estado do Rio Grande do Norte, devendo ser
emitida também do Estado do Ceará, pois não temos nem como analisar se foi entregue

todas as alterações/consolidação ou não. Vale consta, ainda, que, mesmo não sendo critério
de inabilitação, porém a empresa apresentou certidão FGTS vencida.
No dia 20/06/2022, às 13:32:14 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE

ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor - RENATA DA SILVA SOARES, no lote (4) -

CHAPÉU C/PROTETOR NUCA

Especificação : Chapéu C/ Protetor Nuca para Gari com siuk com emblema da Prefeitura de

lpueiras. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não

anexar documentação de habilitação no sistema licitacoes-e, em desacordo com o item 5.2
do instrumento convocatório.

CAMPOS

ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor -W. L. BOLSAS DORES
LTDA -EPP, no lote (10) -BOLSA CONFECCIONADA COM LONA
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Especificação : BOLSA CONFECCIONADA COM LONA locomotiva 100% al odão n

AMARELA, com tratamento impermeabilizante. Medindo 40cm de comprimen

altura e 20cm de largura, com divisórias internas no meio e com bolso frontal medindo 25Cih

de comprimento,15cm de altura e O,5cm de largura, alça de nylon de 25mm de largura, fio

de mm Contorno de nylon de 20mm de largura e fio de 2mm. Regulador de altura de ferro no
fecho. Costura da bolsa em fio de nylon 60mm, com logotipo em silkscreen na parte frontal

da bolsa medindo 20xl7cm. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada

desclassificada por não apresentar Certidão Específica, em desacordo com o item 9.6 do
instrumento convocatório.

No dia 20/06/2022, às 13:33:10 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor -W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS
LTDA -EPP, no lote (14) -PESCA LARVA

Especificação : ".PESCA LARVA -Aro retangular de 100 x 100mm: confeccionado em

arame aço, cabo duplo: com aproximadamente 200 mm comprimento / extremidade com
dobra de 10mm, tela filó tipo coador: costurada no centro / presa ao aro e revestida com
mangueira de polietileno / dimensões 100 x 100 x 80 mm (c x 1 x p), filó -CORES

SORTIDAS''. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por
não apresentar Certidão Específica, em desacordo com o item 9.6 do instrumento
convocatório.

No dia 20/06/2022, às 13:33:15 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor -W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS
LTDA -EPP, no lote (15) -PICADEIRA DE FERRO
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Especificação : PICADEIRA DE FERRO - Martelo PÍcolanos seguintes tamanhos: cabo com

21 cm e ponta com 13 cm. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada

desclassificada por não apresentar Certidão Específica, em desacordo com o item 9.6 do
instrumento convocatório.

No dia 20/06/2022, às 13:33:20 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor -W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS
LTDA -EPP, no lote (16) -BACIA DE PLÁSTICO.

Especificação : BACIA DE PLÁSTICO -Bacia plástica tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm

altura ? 500 ml ? cores sortidas. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada

desclassificada por não apresentar Certidão Específica, em desacordo com o item 9.6 do
instrumento convocatório.

ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor -W. L. BOLSAS DOREsj
LTDA -EPP, no lote (17) -LANTERNA.
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Especificação : LANTERNA - Corpo injetado em plástico revestido com bQH

lâmpadas de LED 3,2 ? 4,5 V. Lente em policarbonato. 0 motivo da

empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica, em desacordo
com o item 9.6 do instrumento convocatório.
No dia 20/06/2022, às 13:34:07 horas, o Pregoeiro da licitação -LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA -desclassificou o fornecedor -RENATA DA SILVA SOARES, no lote (10)
-BOLSA CONFECCIONADA COM LONA

Especificação : BOLSA CONFECCIONADA COM LONA locomotiva 100% algodão na cor

AMARELA, com tratamento impermeabilizante. Medindo 40cm de comprimento, 35cm de
altura e 20cm de largura, com divisórias internas no meio e com bolso frontal medjndo 25cm

®

de comprimento,15cm de altura e O,5cm de largura, alça de nylon de 25mm de largura, fio

de mm Contorno de nylon de 20mm de largura e fio de 2mm. Regulador de altura de ferro no
fecho. Costura da bolsa em fio de nylon 60mm, com logotipo em silkscreen na parte frontal

da bolsa medindo 20xl7cm. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada

desclassificada por não anexar documentação de habilitação no sistema licitacoes-e, em
desacordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoejro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo jnformações
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CAMILA DE SOUSA CUNHA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:
25.066.930/0002-50 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
26.393.102/0001-08 E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR
15.234.948/0001-89 lNDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO -

35.365.376/0001-84 RENATA DA SILVA SOARES

06.150.919/000148 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA -EPP

