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Pregão Eletrônico

989073.372021 .16026 .4296 .3042033150

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00037/2021

 
Às 09:00 horas do dia 07 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO N° 927 DE 03 DE JANEIRO DE 2022 de
06/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº
10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 208/2021, para realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 00037/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de fardamento, objetivando atender as
demandas e necessidades da Guarda Municipal.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Fardamento / Acessório
Descrição Complementar: Fardamento / Acessório Material: Nylon Injetadoduas Camadas De Fita De 40mm Em
Poli , Tipo: Cinto Tipo Bdu. Na Cor Verde Oliva ,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 205 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.150,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: MANDALA CONFECCOES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 4.305,0000 .

Item: 2
Descrição: Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta
Descrição Complementar: CONJUNTO DE FARDAMENTO OPERACIONAL - Descrição completa consta no Anexo I -
Proposta de Preços.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.920,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: MANDALA CONFECCOES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2.799,0000 e com valor negociado a
R$ 2.798,9600 .

Item: 3
Descrição: Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta
Descrição Complementar: CONJUNTO DE FARDAMENTO DE PASSEIO - Descrição completa consta no Anexo I -
Proposta de Preços.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 364 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 119.938,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: MANDALA CONFECCOES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 106.999,0000 e com valor negociado
a R$ 106.997,8000 .

Histórico
Item: 1 - Fardamento / Acessório

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

03.669.730/0001-78 PRISCILLA
MALHAS LTDA

Sim Sim 205 R$ 29,0000 R$ 5.945,0000 06/12/2021
20:11:23

Marca: PRISCILLA MALHAS 
Fabricante: MIGUEL HERNANDES 
Modelo / Versão: GMD 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CINTO DE NYLON E FIVELA DE INOX Cinto de
nylon com fivela ?O cinto de nylon deverá ser em fita de nylon de 3,5cm de largura por 1,40 metros de
comprimento, na cor azul marinho, não podendo ser tingido; ?Deverá possuir fivela de inox personalizada,
escrito GM na parte frontal, com travamento através de pino transversal corrediço; ?A fivela será fixada à
fita, por meio de dispositivo dentado basculante que permita sua remoção e ajuste; ?Ambas as
extremidades da fita de nylon deverão ter suas pontas cortadas “a quente”, causando um ligeiro
derretimento, e consequentemente junção das fibras; ?Em uma das extremidades, haverá ponteira do
mesmo material e acabamento da fivela, fixada de maneira definitiva à fita do cinto. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.658.825/0001-66 MANDALA
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 205 R$ 29,5000 R$ 6.047,5000 04/12/2021
12:16:35

Marca: PROPRIA 
Fabricante: MANDALA CONFECÇÕES 
Modelo / Versão: GUARDA MUNICIPAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CINTO DE NYLON E FIVELA DE INOX Cinto de
nylon com fivela O cinto de nylon deverá ser em fita de nylon de 3,5cm de largura por 1,40 metros de
comprimento, na cor azul marinho, não podendo ser tingido; Deverá possuir fivela de inox personalizada,
escrito GM na parte frontal, com travamento através de pino transversal corrediço; A fivela será fixada à
fita, por meio de dispositivo dentado basculante que permita sua remoção e ajuste; Ambas as
extremidades da fita de nylon deverão ter suas pontas cortadas “a quente”, causando um ligeiro
derretimento, e consequentemente junção das fibras; Em uma das extremidades, haverá ponteira do
mesmo material e acabamento da fivela, fixada de maneira definitiva à fita do cinto. CONFORME EDITAL E
SEUS ANEXOS. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.344.612/0001-06 YVU
INDUSTRIA
DE
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 205 R$ 30,0000 R$ 6.150,0000 03/12/2021
15:02:19

Marca: PROPRIA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: NACIONAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO CINTO DE NYLON E FIVELA DE INOX CONJUNTO
CINTO DE NYLON E FIVELA DE INOX - Cinto de nylon com fivela ?O cinto de nylon deverá ser em fita de
nylon de 3,5cm de largura por 1,40 metros de comprimento, na cor azul marinho, não podendo ser tingido;
?Deverá possuir fivela de inox personalizada, escrito GM na parte frontal, com travamento através de pino
transversal corrediço; ?A fivela será fixada à fita, por meio de dispositivo dentado basculante que permita
sua remoção e ajuste; ?Ambas as extremidades da fita de nylon deverão ter suas pontas cortadas “a
quente”, causando um ligeiro derretimento, e consequentemente junção das fibras; ?Em uma das
extremidades, haverá ponteira do mesmo material e acabamento da fivela, fixada de maneira definitiva à
fita do cinto. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.835.661/0001-25 NM
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 205 R$ 50,0000 R$ 10.250,0000 03/12/2021
16:35:07

Marca: Cima 
Fabricante: Habib Decoraçoes 
Modelo / Versão: CINTO DE NYLON E FIVELA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARDAMENTO / ACESSÓRIO, TIPO CINTO TIPO BDU. NA COR
VERDE OLIVA, MATERIAL NYLON INJETADODUAS CAMADAS DE FITA DE 40MM EM POL I 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.250,0000 03.835.661/0001-25 07/12/2021 09:00:09:260
R$ 6.150,0000 14.344.612/0001-06 07/12/2021 09:00:09:260
R$ 6.047,5000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:00:09:260
R$ 5.945,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:00:09:260
R$ 5.940,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:07:41:510
R$ 5.900,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:13:47:147
R$ 5.899,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:14:04:533
R$ 5.800,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:14:32:627
R$ 5.500,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:15:27:820
R$ 5.485,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:15:51:843
R$ 5.300,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:16:02:440
R$ 5.280,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:17:16:853
R$ 5.200,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:17:51:567
R$ 5.199,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:18:33:300
R$ 5.000,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:18:47:327
R$ 4.988,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:20:20:177
R$ 4.500,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:20:37:040
R$ 4.487,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:21:53:810
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R$ 4.300,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:22:09:440
R$ 4.305,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:22:31:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/12/2021
09:05:10 Item aberto.

Encerramento 07/12/2021
09:24:32 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

07/12/2021
09:24:32 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/12/2021
09:53:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor PRISCILLA MALHAS LTDA, CNPJ/CPF:
03.669.730/0001-78.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/12/2021
10:07:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRISCILLA MALHAS LTDA,
CNPJ/CPF: 03.669.730/0001-78.

Recusa de
proposta

11/01/2022
09:11:01

Recusa da proposta. Fornecedor: PRISCILLA MALHAS LTDA, CNPJ/CPF: 03.669.730/0001-
78, pelo melhor lance de R$ 4.300,0000. Motivo: Desclassificada, pois não atendeu aos
requisitos da amostra, conforme relatório técnico anexo aos autos.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/01/2022
09:41:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor MANDALA CONFECCOES EIRELI, CNPJ/CPF:
24.658.825/0001-66.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

11/01/2022
11:07:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANDALA CONFECCOES
EIRELI, CNPJ/CPF: 24.658.825/0001-66.

Aceite de
proposta

24/01/2022
09:18:23

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANDALA CONFECCOES EIRELI, CNPJ/CPF:
24.658.825/0001-66, pelo melhor lance de R$ 4.305,0000.

Habilitação de
fornecedor

24/01/2022
09:47:41

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MANDALA CONFECCOES EIRELI, CNPJ/CPF:
24.658.825/0001-66, pelo melhor lance de R$ 4.305,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
03.669.730/0001-78 PRISCILLA

MALHAS LTDA
Sim Sim 8 R$ 360,0000 R$ 2.880,0000 06/12/2021

20:11:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE FARDAMENTO DE PASSEIO Conjunto de
Fardamento composto por uma camisa meia manga, uma camisa manga longa e duas calças de passeio e
com os seguintes requisitos: Camisa meia manga: ?Camisa de tecido tricoline com algodão, poliéster e
elastano na cor azul celeste; ?Costas com pala de 11cm de altura a partir da costura do degolo, formando
três arcos em toda a extensão das costas; ?Aberta na frente ao meio em toda extensão, com carcela dupla
de 3,5cm de largura, com pesponto simples nas extremidades, abotoada por uma ordem de cinco botões
de matéria plástica, transparente, ficando o primeiro à 30mm acima da linha das pestanas do bolso, o
último à altura do quadril e os demais equidistantes; ?Externamente, na frente à parte superior, dois
bolsos, aplicados à altura do tórax, de forma retangular, tendo no sentido vertical uma prega, em forma de
macho, 40mm de largura, equidistantes dos lados. Os bolsos possuem os ângulos inferiores chanfrados
inclusive da tampa 10mm no sentido horizontal e 10mm no sentido vertical, nas dimensões de 130mm x
150mm (molde masculino) e 120mm x 140mm (molde feminino) nos mesmos sentidos e fechados por
pestanas de entretela 100% algodão colante com gramatura 120g/m2 e acabamento firme, também em
forma retangular, com dimensões de 130mm x 50mm (molde masculino) e 120mm x 50mm (molde
feminino), fechado por um botão de matéria plástica, transparente; Gola entretelada, colarinho tipo
esporte, com entretela 100% algodão colante com gramatura 120g/m2 e acabamento firme. Mangas
curtas, com bainha de 25mm, no lado esquerdo: bandeira do Município de Dourados nas cores
características, bordada, forrada, retangular, com acabamento overlocada, 7cm na base e 5cm de altura
(molde masculino) e 8cm na base e 6cm de altura (molde feminino), costurada no centro da manga, na
parte externa, 50cm abaixo da costura superior da manga. A ?abertura central, a gola, os bolsos, as
pestanas e machos serão pespontados nas suas extremidades. Caseados verticais. O bolso esquerdo terá,
no seu lado direito, uma abertura de 3cm travetado para colocação de caneta, de forma embutida; ?
Platinas: será costurada uma parte do mesmo tecido e mesma cor, de forma pentagonal, fixada na costura
das mangas, a altura dos ombros, com entretela 100% algodão colante com gramatura 120g/m2 e
acabamento firme, com 50mm de largura na base (parte fixa) e 45mm na extremidade (parte solta), com
120mm de comprimento, terminando em ângulo obtuso, com pesponto simples em caseado no sentido
longitudinal à 10mm da extremidade, onde será abotoada por um botão de matéria plástica, transparente;
estas medidas são para o nº 40 e as demais variando de acordo com o tamanho da camisa; Camisa manga
longa: ?Camisa de tecido tricoline com algodão, poliéster e elastano na cor azul celeste; ?Costas com pala
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de 11cm de altura a partir da costura do degolo, formando três arcos em toda a extensão das costas; ?
Aberta na frente ao meio em toda extensão, com carcela dupla de 3,5cm de largura, com pesponto simples
nas extremidades, abotoada por uma ordem de cinco botões de matéria plástica, transparente, ficando o
primeiro à 30mm acima da linha das pestanas do bolso, o último à altura do quadril e os demais
equidistantes; ?Externamente, na frente à parte superior, dois bolsos, aplicados à altura do tórax, de forma
retangular, tendo no sentido vertical uma prega, em forma de macho, 40mm de largura, equidistantes dos
lados. Os bolsos possuem os ângulos inferiores chanfrados inclusive da tampa 10mm no sentido horizontal
e 10mm no sentido vertical, nas dimensões de 130mm x 150mm (molde masculino) e 120mm x 140mm
(molde feminino) nos mesmos sentidos e fechados por pestanas de entretela 100% algodão colante com
gramatura 120g/m2 e acabamento firme, também em forma retangular, com dimensões de 130mm x
50mm (molde masculino) e 120mm x 50mm (molde feminino), fechado por um botão de matéria plástica,
transparente; ?Gola entretelada, colarinho tipo esporte, com entretela 100% algodão colante com
gramatura 120g/m2 e acabamento firme. Mangas curtas, com bainha de 25mm, no lado esquerdo:
bandeira do Município de Dourados nas cores características, bordada, forrada, retangular, com
acabamento overlocada, 7cm na base e 5cm de altura (molde masculino) e 8cm na base e 6cm de altura
(molde feminino), costurada no centro da manga, na parte externa, 50cm abaixo da costura superior da
manga. A abertura central, a gola, os bolsos, as pestanas e machos serão pespontados nas suas
extremidades. Caseados verticais. O bolso esquerdo terá, no seu lado direito, uma abertura de 3cm
travetado para colocação de caneta, de forma embutida; Platinas: será costurada uma parte do mesmo
tecido e mesma cor, de forma pentagonal, fixada na costura das mangas, a altura dos ombros, com
entretela 100% algodão colante com gramatura 120g/m2 e ?acabamento firme, com 50mm de largura na
base (parte fixa) e 45mm na extremidade (parte 
Porte da empresa: ME/EPP

24.658.825/0001-66 MANDALA
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 363,0000 R$ 2.904,0000 04/12/2021
12:16:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE FARDAMENTO DE PASSEIO Conjunto de
Fardamento composto por uma camisa meia manga, uma camisa manga longa e duas calças de passeio e
com os seguintes requisitos: Camisa meia manga: Camisa de tecido tricoline com algodão, poliéster e
elastano na cor azul celeste; Costas com pala de 11cm de altura a partir da costura do degolo, formando
três arcos em toda a extensão das costas; Aberta na frente ao meio em toda extensão, com carcela dupla
de 3,5cm de largura, com pesponto simples nas extremidades, abotoada por uma ordem de cinco botões
de matéria plástica, transparente, ficando o primeiro à 30mm acima da linha das pestanas do bolso, o
último à altura do quadril e os demais equidistantes; Externamente, na frente à parte superior, dois bolsos,
aplicados à altura do tórax, de forma retangular, tendo no sentido vertical uma prega, em forma de macho,
40mm de largura, equidistantes dos lados. Os bolsos possuem os ângulos inferiores chanfrados inclusive
da tampa 10mm no sentido horizontal e 10mm no sentido vertical, nas dimensões de 130mm x 150mm
(molde masculino) e 120mm x 140mm (molde feminino) nos mesmos sentidos e fechados por pestanas de
entretela 100% algodão colante com gramatura 120g/m2 e acabamento firme, também em forma
retangular, com dimensões de 130mm x 50mm (molde masculino) e 120mm x 50mm (molde feminino),
fechado por um botão de matéria plástica, transparente; Gola entretelada, colarinho tipo esporte, com
entretela 100% algodão colante com gramatura 120g/m2 e acabamento firme. Mangas curtas, com bainha
de 25mm, no lado esquerdo: bandeira do Município de Dourados nas cores características, bordada,
forrada, retangular, com acabamento overlocada, 7cm na base e 5cm de altura (molde masculino) e 8cm
na base e 6cm de altura (molde feminino), costurada no centro da manga, na parte externa, 50cm abaixo
da costura superior da manga. A abertura central, a gola, os bolsos, as pestanas e machos serão
pespontados nas suas extremidades. Caseados verticais. O bolso esquerdo terá, no seu lado direito, uma
abertura de 3cm travetado para colocação de caneta, de forma embutida; Platinas: será costurada uma
parte do mesmo tecido e mesma cor, de forma pentagonal, fixada na costura das mangas, a altura dos
ombros, com entretela 100% algodão colante com gramatura 120g/m2 e acabamento firme, com 50mm de
largura na base (parte fixa) e 45mm na extremidade (parte solta), com 120mm de comprimento,
terminando em ângulo obtuso, com pesponto simples em caseado no sentido longitudinal à 10mm da
extremidade, onde será abotoada por um botão de matéria plástica, transparente; estas medidas são para
o nº 40 e as demais variando de acordo com o tamanho da camisa; Camisa manga longa: Camisa de
tecido tricoline com algodão, poliéster e elastano na cor azul celeste; Costas com pala de 11cm de altura a
partir da costura do degolo, formando três arcos em toda a extensão das costas; Aberta na frente ao meio
em toda extensão, com carcela dupla de 3,5cm de largura, com pesponto simples nas extremidades,
abotoada por uma ordem de cinco botões de matéria plástica, transparente, ficando o primeiro à 30mm
acima da linha das pestanas do bolso, o último à altura do quadril e os demais equidistantes;
Externamente, na frente à parte superior, dois bolsos, aplicados à altura do tórax, de forma retangular,
tendo no sentido vertical uma prega, em forma de macho, 40mm de largura, equidistantes dos lados. Os
bolsos possuem os ângulos inferiores chanfrados inclusive da tampa 10mm no sentido horizontal e 10mm
no sentido vertical, nas dimensões de 130mm x 150mm (molde masculino) e 120mm x 140mm (molde
feminino) nos mesmos sentidos e fechados por pestanas de entretela 100% algodão colante com
gramatura 120g/m2 e acabamento firme, também em forma retangular, com dimensões de 130mm x
50mm (molde masculino) e 120mm x 50mm (molde feminino), fechado por um botão de matéria plástica,
transparente; Gola entretelada, colarinho tipo esporte, com entretela 100% algodão colante com
gramatura 120g/m2 e acabamento firme. Mangas curtas, com bainha de 25mm, no lado esquerdo:
bandeira do Município de Dourados nas cores características, bordada, forrada, retangular, com
acabamento overlocada, 7cm na base e 5cm de altura (molde masculino) e 8cm na base e 6cm de altura
(molde feminino), costurada no centro da manga, na parte externa, 50cm abaixo da costura superior da
manga. A abertura central, a gola, os bolsos, as pestanas e machos serão pespontados nas suas
extremidades. Caseados verticais. O bolso esquerdo terá, no seu lado direito, uma abertura de 3cm
travetado para colocação de caneta, de forma embutida; Platinas: será costurada uma parte do mesmo
tecido e mesma cor, de forma pentagonal, fixada na costura das mangas, a altura dos ombros, com
entretela 100% algodão colante com gramatura 120g/m2 e acabamento firme, com 50mm de largura na
base. CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.344.612/0001-06 YVU
INDUSTRIA
DE
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 365,0000 R$ 2.920,0000 03/12/2021
14:59:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE FARDAMENTO DE PASSEIO CONJUNTO DE
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FARDAMENTO DE PASSEIO Conjunto de Fardamento composto por uma camisa meia manga, uma camisa
manga longa e duas calças de passeio e com os seguintes requisitos: Camisa meia manga: ? Camisa de
tecido tricoline com algodão, poliéster e elastano na cor azul celeste; ?Costas com pala de 11cm de altura
a partir da costura do degolo, formando três arcos em toda a extensão das costas; ?Aberta na frente ao
meio em toda extensão, com carcela dupla de 3,5cm de largura, com pesponto simples nas extremidades,
abotoada por uma ordem de cinco botões de matéria plástica, transparente, ficando o primeiro à 30mm
acima da linha das pestanas do bolso, o último à altura do quadril e os demais equidistantes; ?
Externamente, na frente à parte superior, dois bolsos, aplicados à altura do tórax, de forma retangular,
tendo no sentido vertical uma prega, em forma de macho, 40mm de largura, equidistantes dos lados. Os
bolsos possuem os ângulos inferiores chanfrados inclusive da tampa 10mm no sentido horizontal e 10mm
no sentido vertical, nas dimensões de 130mm x 150mm (molde masculino) e 120mm x 140mm (molde
feminino) nos mesmos sentidos e fechados por pestanas de entretela 100% algodão colante com
gramatura 120g/m2 e acabamento firme, também em forma retangular, com dimensões de 130mm x
50mm (molde masculino) e 120mm x 50mm (molde feminino), fechado por um botão de matéria plástica,
transparente; Gola entretelada, colarinho tipo esporte, com entretela 100% algodão colante com
gramatura 120g/m2 e acabamento firme. Mangas curtas, com bainha de 25mm, no lado esquerdo:
bandeira do Município de Dourados nas cores características, bordada, forrada, retangular, com
acabamento overlocada, 7cm na base e 5cm de altura (molde masculino) e 8cm na base e 6cm de altura
(molde feminino), costurada no centro da manga, na parte externa, 50cm abaixo da costura superior da
manga. A ? abertura central, a gola, os bolsos, as pestanas e machos serão pespontados nas suas
extremidades. Caseados verticais. O bolso esquerdo terá, no seu lado direito, uma abertura de 3cm
travetado para colocação de caneta, de forma embutida; ?Platinas: será costurada uma parte do mesmo
tecido e mesma cor, de forma pentagonal, fixada na costura das mangas, a altura dos ombros, com
entretela 100% algodão colante com gramatura 120g/m2 e acabamento firme, com 50mm de largura na
base (parte fixa) e 45mm na extremidade (parte solta), com 120mm de comprimento, terminando em
ângulo obtuso, com pesponto simples em caseado no sentido longitudinal à 10mm da extremidade, onde
será abotoada por um botão de matéria plástica, transparente; estas medidas são para o nº 40 e as
demais variando de acordo com o tamanho da camisa; Camisa manga longa: ?Camisa de tecido tricoline
com algodão, poliéster e elastano na cor azul celeste; ?Costas com pala de 11cm de altura a partir da
costura do degolo, formando três arcos em toda a extensão das costas; ?Aberta na frente ao meio em toda
extensão, com carcela dupla de 3,5cm de largura, com pesponto simples nas extremidades, abotoada por
uma ordem de cinco botões de matéria plástica, transparente, ficando o primeiro à 30mm acima da linha
das pestanas do bolso, o último à altura do quadril e os demais equidistantes; ?Externamente, na frente à
parte superior, dois bolsos, aplicados à altura do tórax, de forma retangular, tendo no sentido vertical uma
prega, em forma de macho, 40mm de largura, equidistantes dos lados. Os bolsos possuem os ângulos
inferiores chanfrados inclusive da tampa 10mm no sentido horizontal e 10mm no sentido vertical, nas
dimensões de 130mm x 150mm (molde masculino) e 120mm x 140mm (molde feminino) nos mesmos
sentidos e fechados por pestanas de entretela 100% algodão colante com gramatura 120g/m2 e
acabamento firme, também em forma retangular, com dimensões de 130mm x 50mm (molde masculino) e
120mm x 50mm (molde feminino), fechado por um botão de matéria plástica, transparente; ?Gola
entretelada, colarinho tipo esporte, com entretela 100% algodão colante com gramatura 120g/m2 e
acabamento firme. Mangas curtas, com bainha de 25mm, no lado esquerdo: bandeira do Município de
Dourados nas cores características, bordada, forrada, retangular, com acabamento overlocada, 7cm na
base e 5cm de altura (molde masculino) e 8cm na base e 6cm de altura (molde feminino), costurada no
centro da manga, na parte externa, 50cm abaixo da costura superior da manga. A abertura central, a gola,
os bolsos, as pestanas e machos serão pespontados nas suas extremidades. Caseados verticais. O bolso
esquerdo terá, no seu lado direito, uma abertura de 3cm travetado para colocação de caneta, de forma
embutida; Platinas: será costurada uma parte do mesmo tecido e mesma cor, de forma pentagonal, fixada
na costura das mangas, a altura dos ombros, com entretela 100% algodão colante com gramatura
120g/m2 e ?acabamento firme, com 50mm de largura na base (parte fixa) e 45mm na extremidade (parte
solta), com 120mm... 
Porte da empresa: ME/EPP

03.835.661/0001-25 NM
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 8 R$ 500,0000 R$ 4.000,0000 03/12/2021
16:35:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE FARDAMENTO OPERACIONAL - Descrição
completa consta no Anexo I - Proposta de Preços. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.000,0000 03.835.661/0001-25 07/12/2021 09:00:09:260
R$ 2.920,0000 14.344.612/0001-06 07/12/2021 09:00:09:260
R$ 2.904,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:00:09:260
R$ 2.880,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:00:09:260
R$ 2.879,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:13:28:700
R$ 2.850,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:13:38:440
R$ 2.875,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:14:53:900
R$ 2.870,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:15:20:347
R$ 2.845,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:15:34:037
R$ 2.800,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:17:19:897
R$ 2.799,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:18:02:867
R$ 2.600,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:18:12:357

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações
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Abertura 07/12/2021
09:05:11

Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

07/12/2021
09:20:13 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 07/12/2021
09:20:13 Item encerrado.

Recusa de
proposta

11/01/2022
09:11:09

Recusa da proposta. Fornecedor: PRISCILLA MALHAS LTDA, CNPJ/CPF: 03.669.730/0001-78,
pelo melhor lance de R$ 2.600,0000. Motivo: Desclassificada, pois não atendeu aos requisitos
da amostra, conforme relatório técnico anexo aos autos.

Aceite de
proposta

24/01/2022
09:25:37

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANDALA CONFECCOES EIRELI, CNPJ/CPF:
24.658.825/0001-66, pelo melhor lance de R$ 2.799,0000 e com valor negociado a R$
2.798,9600. Motivo: Valor negociado, conforme proposta atualizada.

Habilitação de
fornecedor

24/01/2022
09:47:51

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MANDALA CONFECCOES EIRELI, CNPJ/CPF:
24.658.825/0001-66, pelo melhor lance de R$ 2.799,0000 e com valor negociado a R$
2.798,9600.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
24.658.825/0001-66 MANDALA

CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 364 R$ 320,0000 R$ 116.480,0000 04/12/2021
12:16:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE FARDAMENTO OPERACIONAL Conjunto de
Fardamento composto por uma calça operacional, uma camisa de combate e um boné com os seguintes
requisitos: Calça Operacional: Confeccionada em tecido Rip Stop, na cor azul marinho noite, composição
67% poliéster e 33% algodão, com gramatura mínima de 210 g/m² (+/- 5%), proteção solar UPF 50+ e
proteção antimosquito; Reforço do mesmo tecido em costura matelassê nas pernas dianteiras abaixo do
joelho e reforços em meia lua do mesmo tecido em costura matelassê na junção traseira e na frente até a
altura do zíper; Cós postiço com 4,0 cm de largura entretelado e enchance traseira, com fechamento através
de botão resistente na cor preta e vista embutida com zíper de metal; 7 (sete) passantes travetados com
largura de 2,5cm inseridos na parte inferior do cós, sendo que 1 (um) passante deve ser alinhado com a
costura traseira e o restante igualmente espaçados; 2 (dois) bolsos frontais travetados embutidos com
abertura de 18cm tipo faca e forro interno; 2 (dois) bolsos fole nas laterais das pernas medindo 18,5cm de
largura e 19,5cm de comprimento com tampa e fechamento, velcro macho e velcro fêmea do fechamento na
cor azul marinho, medindo 4cm de largura e 2cm de comprimento e puxador do velcro preto; Acima dos
bolsos laterais, possuirá 2 (dois) bolsos embutidos com forro interno, tendo como base inferior a distância
entre a costura lateral e o final do bolso lateral na parte interna da calça, e possuindo 16cm de comprimento.
Camisa de Combate: Tronco em malha na cor mais próxima possível do azul marinho noite; Corpo com
design fit – rente ao corpo - com malha PV 67% poliéster e 33% viscose que facilita a transpiração na região
do tórax, abdômen e abaixo dos braços; Frente com abertura fechada por zíper de 12cm que termina na
extremidade inferior da gola; Comprimento do corpo deverá ter no mínimo de 60cm (para o menor tamanho
da tabela de medidas); No lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser bordado o Brasão da
Guarda Municipal (disponibilizado pela instituição) nas medidas 8,5cm de largura e 8,5cm de comprimento;
No lado direito de quem veste deverá ser bordado o nome, na cor amarelo ouro, fonte Arial Black e tamanho
36, com a tipagem sanguínea na mesma fonte e em cor vermelha na frente do nome; Nas mangas e gola o
tecido é o Rip-stop, composto 67% Poliéster e 33% algodão na cor azul marinho noite; Gola alta (tipo
padre), medindo 3cm de largura fixada direto ao corpo da peça, dublado acabamento interno entretela; A
manga estende-se para o colarinho (RAGLÃ), no mínimo 70cm de comprimento incluindo o punho (para o
menor tamanho da tabela de medidas), em formato afunilado; Punho de 4cm; Lapela de 9cm de
comprimento e 4cm de largura, partindo da linha do dedo polegar, com fechamento de dentro para fora, com
velcro macho azul marinho de alta qualidade fixado na lapela medindo 3cm de largura e 7,5cm de
comprimento, com velcro fêmea de alta qualidade fixado no punho 2cm após o início da lapela, com 3cm de
largura e 18cm de comprimento; Na manga esquerda deverá ser fixado 24cm abaixo da gola, 1 (um) bolso
de 18cm de largura e 18cm de comprimento, com zíper de nylon na lateral interna medindo 16cm; Na parte
superior do bolso da manga esquerda deverá ter uma abertura de 3cm travetado para colocação de caneta,
de forma embutida; Em cima do bolso deverá ser pregada a Bandeira de Dourados, bordada, medindo 5cm
de largura e 7cm comprimento; Na manga direita deverá ser pregada 24cm abaixo da gola a tarja GMD,
bordada, tamanho 13,5cm de comprimento e 5,8cm de largura, em fonte two col athletic, na cor amerelo
ouro; Nas costas da camiseta deverá estar escrito na cor amarelo ouro, com 14cm de largura e 26,5cm de
comprimento Guarda Municipal Dourados - MS na fonte two col athletic. Tanto a calça operacional quanto a
camisa de combate deverão ser disponibilizadas com moldes femininos e masculinos e tamanhos que vão do
EPP ao EXG (para a camisa de combate) e do 36 ao 56 (para a calça operacional). Boné: Confeccionado em
mesmo tecido da calça operacional, constitui-se de copa, forro, emblema e pala; A copa é formada por 6
(seis) peças em tecido, formando uma elipse para o topo, onde se encontram com um botão envolto no
mesmo tecido, possuindo 1 (um) furo pequeno em cada peça de tecido para melhor transpiração; A copa é
totalmente forrada; A copa e o forro são unidos de tal maneira que os acabamentos não fiquem aparentes; O
emblema disposto na parte frontal, centralizado acima da pala, corresponde ao brasão da Guarda Municipal
de Dourados, que deverá ser bordado na copa; Possuirá 1 (uma) bandeira do município de Dourados-MS na
lateral direita e 1 (uma) bandeira do estado do Mato Grosso do Sul na lateral esquerda, bordadas em
tamanho de 5cm de comprimento e 3,5cm largura; A pala, em tecido duplo, tem no seu interior uma alma de
polietileno com 0,8mm de espessura; CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.344.612/0001-06 YVU
INDUSTRIA

Sim Sim 364 R$ 329,5000 R$ 119.938,0000 03/12/2021
14:59:06
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DE
CONFECCOES
EIRELI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE FARDAMENTO OPERACIONAL CONJUNTO DE
FARDAMENTO OPERACIONAL Conjunto de Fardamento composto por uma calça operacional, uma camisa de
combate e um boné com os seguintes requisitos: Calça Operacional: ?Confeccionada em tecido Rip Stop, na
cor azul marinho noite, composição 67% poliéster e 33% algodão, com gramatura mínima de 210 g/m² (+/-
5%), proteção solar UPF 50+ e proteção antimosquito; ?Reforço do mesmo tecido em costura matelassê nas
pernas dianteiras abaixo do joelho e reforços em meia lua do mesmo tecido em costura matelassê na junção
traseira e na frente até a altura do zíper; ?Cós postiço com 4,0 cm de largura entretelado e enchance
traseira, com fechamento através de botão resistente na cor preta e vista embutida com zíper de metal; ?7
(sete) passantes travetados com largura de 2,5cm inseridos na parte inferior do cós, sendo que 1 (um)
passante deve ser alinhado com a costura traseira e o restante igualmente espaçados; ?2 (dois) bolsos
frontais travetados embutidos com abertura de 18cm tipo faca e forro interno; ?2 (dois) bolsos fole nas
laterais das pernas medindo 18,5cm de largura e 19,5cm de comprimento com tampa e fechamento, velcro
macho e velcro fêmea do fechamento na cor azul marinho, medindo 4cm de largura e 2cm de comprimento e
puxador do velcro preto; ?Acima dos bolsos laterais, possuirá 2 (dois) bolsos embutidos com forro interno,
tendo como base inferior a distância entre a costura lateral e o final do bolso lateral na parte interna da
calça, e possuindo 16cm de comprimento. Camisa de Combate: ?Tronco em malha na cor mais próxima
possível do azul marinho noite; ?Corpo com design fit – rente ao corpo - com malha PV 67% poliéster e 33%
viscose que facilita a transpiração na região do tórax, abdômen e abaixo dos braços; ?Frente com abertura
fechada por zíper de 12cm que termina na extremidade inferior da gola; ?Comprimento do corpo deverá ter
no mínimo de 60cm (para o menor tamanho da tabela de medidas); ?No lado esquerdo de quem veste, na
altura do peito, deverá ser bordado o Brasão da Guarda Municipal (disponibilizado pela instituição) nas
medidas 8,5cm de largura e 8,5cm de comprimento; No lado direito de quem veste deverá ser bordado o
nome, na cor ?amarelo ouro, fonte Arial Black e tamanho 36, com a tipagem sanguínea na mesma fonte e
em cor vermelha na frente do nome; ?Nas mangas e gola o tecido é o Rip-stop, composto 67% Poliéster e
33% algodão na cor azul marinho noite; ?Gola alta (tipo padre), medindo 3cm de largura fixada direto ao
corpo da peça, dublado acabamento interno entretela; ?A manga estende-se para o colarinho (RAGLÃ), no
mínimo 70cm de comprimento incluindo o punho (para o menor tamanho da tabela de medidas), em formato
afunilado; ?Punho de 4cm; ?Lapela de 9cm de comprimento e 4cm de largura, partindo da linha do dedo
polegar, com fechamento de dentro para fora, com velcro macho azul marinho de alta qualidade fixado na
lapela medindo 3cm de largura e 7,5cm de comprimento, com velcro fêmea de alta qualidade fixado no
punho 2cm após o início da lapela, com 3cm de largura e 18cm de comprimento; ?Na manga esquerda
deverá ser fixado 24cm abaixo da gola, 1 (um) bolso de 18cm de largura e 18cm de comprimento, com zíper
de nylon na lateral interna medindo 16cm; ?Na parte superior do bolso da manga esquerda deverá ter uma
abertura de 3cm travetado para colocação de caneta, de forma embutida; ?Em cima do bolso deverá ser
pregada a Bandeira de Dourados, bordada, medindo 5cm de largura e 7cm comprimento; ?Na manga direita
deverá ser pregada 24cm abaixo da gola a tarja GMD, bordada, tamanho 13,5cm de comprimento e 5,8cm
de largura, em fonte two col athletic, na cor amerelo ouro; ?Nas costas da camiseta deverá estar escrito na
cor amarelo ouro, com 14cm de largura e 26,5cm de comprimento Guarda Municipal Dourados - MS na fonte
two col athletic. Tanto a calça operacional quanto a camisa de combate deverão ser disponibilizadas com
moldes femininos e masculinos e tamanhos que vão do EPP ao EXG (para a camisa de combate) e do 36 ao
56 (para a calça operacional). Boné: ?Confeccionado em mesmo tecido da calça operacional, constitui-se de
copa, forro, emblema e pala; ?A copa é formada por 6 (seis) peças em tecido, formando uma elipse para o
topo, onde se encontram com um botão envolto no mesmo tecido, possuindo 1 (um) furo pequeno em cada
peça de tecido para melhor transpiração; ?A copa é totalmente forrada; ?A copa e o forro são unidos de tal
maneira que os acabamentos não fiquem aparentes; ?O emblema disposto na parte frontal, centralizado
acima da pala, corresponde ao brasão da Guarda Municipal de Dourados, que deverá ser bordado na copa; ?
Possuirá 1 (uma) bandeira do município de Dourados-MS na lateral direita e 1 (uma) bandeira do estado do
Mato Grosso do Sul na lateral esquerda, bordadas em tamanho de 5cm de comprimento e 3,5cm largura; ?A
pala, em tecido duplo, tem no seu interior uma alma de polietileno com 0,8mm de espessura; ?Na parte
traseira deverá possuir fivela... 
Porte da empresa: ME/EPP

03.669.730/0001-78 PRISCILLA
MALHAS
LTDA

Sim Sim 364 R$ 329,5000 R$ 119.938,0000 06/12/2021
20:11:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE FARDAMENTO OPERACIONAL Conjunto de
Fardamento composto por uma calça operacional, uma camisa de combate e um boné com os seguintes
requisitos: Calça Operacional: ?Confeccionada em tecido Rip Stop, na cor azul marinho noite, composição
67% poliéster e 33% algodão, com gramatura mínima de 210 g/m² (+/- 5%), proteção solar UPF 50+ e
proteção antimosquito; ?Reforço do mesmo tecido em costura matelassê nas pernas dianteiras abaixo do
joelho e reforços em meia lua do mesmo tecido em costura matelassê na junção traseira e na frente até a
altura do zíper; ?Cós postiço com 4,0 cm de largura entretelado e enchance traseira, com fechamento
através de botão resistente na cor preta e vista embutida com zíper de metal; ?7 (sete) passantes travetados
com largura de 2,5cm inseridos na parte inferior do cós, sendo que 1 (um) passante deve ser alinhado com a
costura traseira e o restante igualmente espaçados; ?2 (dois) bolsos frontais travetados embutidos com
abertura de 18cm tipo faca e forro interno; ?2 (dois) bolsos fole nas laterais das pernas medindo 18,5cm de
largura e 19,5cm de comprimento com tampa e fechamento, velcro macho e velcro fêmea do fechamento na
cor azul marinho, medindo 4cm de largura e 2cm de comprimento e puxador do velcro preto; ?Acima dos
bolsos laterais, possuirá 2 (dois) bolsos embutidos com forro interno, tendo como base inferior a distância
entre a costura lateral e o final do bolso lateral na parte interna da calça, e possuindo 16cm de comprimento.
Camisa de Combate: ?Tronco em malha na cor mais próxima possível do azul marinho noite; ?Corpo com
design fit – rente ao corpo - com malha PV 67% poliéster e 33% viscose que facilita a transpiração na região
do tórax, abdômen e abaixo dos braços; ?Frente com abertura fechada por zíper de 12cm que termina na
extremidade inferior da gola; ?Comprimento do corpo deverá ter no mínimo de 60cm (para o menor
tamanho da tabela de medidas); ?No lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, deverá ser bordado o
Brasão da Guarda Municipal (disponibilizado pela instituição) nas medidas 8,5cm de largura e 8,5cm de
comprimento; No lado direito de quem veste deverá ser bordado o nome, na cor ?amarelo ouro, fonte Arial
Black e tamanho 36, com a tipagem sanguínea na mesma fonte e em cor vermelha na frente do nome; ?Nas
mangas e gola o tecido é o Rip-stop, composto 67% Poliéster e 33% algodão na cor azul marinho noite; ?
Gola alta (tipo padre), medindo 3cm de largura fixada direto ao corpo da peça, dublado acabamento interno
entretela; ?A manga estende-se para o colarinho (RAGLÃ), no mínimo 70cm de comprimento incluindo o
punho (para o menor tamanho da tabela de medidas), em formato afunilado; ?Punho de 4cm; ?Lapela de
9cm de comprimento e 4cm de largura, partindo da linha do dedo polegar, com fechamento de dentro para
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fora, com velcro macho azul marinho de alta qualidade fixado na lapela medindo 3cm de largura e 7,5cm de
comprimento, com velcro fêmea de alta qualidade fixado no punho 2cm após o início da lapela, com 3cm de
largura e 18cm de comprimento; ?Na manga esquerda deverá ser fixado 24cm abaixo da gola, 1 (um) bolso
de 18cm de largura e 18cm de comprimento, com zíper de nylon na lateral interna medindo 16cm; ?Na parte
superior do bolso da manga esquerda deverá ter uma abertura de 3cm travetado para colocação de caneta,
de forma embutida; ?Em cima do bolso deverá ser pregada a Bandeira de Dourados, bordada, medindo 5cm
de largura e 7cm comprimento; ?Na manga direita deverá ser pregada 24cm abaixo da gola a tarja GMD,
bordada, tamanho 13,5cm de comprimento e 5,8cm de largura, em fonte two col athletic, na cor amerelo
ouro; ?Nas costas da camiseta deverá estar escrito na cor amarelo ouro, com 14cm de largura e 26,5cm de
comprimento Guarda Municipal Dourados - MS na fonte two col athletic. Tanto a calça operacional quanto a
camisa de combate deverão ser disponibilizadas com moldes femininos e masculinos e tamanhos que vão do
EPP ao EXG (para a camisa de combate) e do 36 ao 56 (para a calça operacional). Boné: ?Confeccionado em
mesmo tecido da calça operacional, constitui-se de copa, forro, emblema e pala; ?A copa é formada por 6
(seis) peças em tecido, formando uma elipse para o topo, onde se encontram com um botão envolto no
mesmo tecido, possuindo 1 (um) furo pequeno em cada peça de tecido para melhor transpiração; ?A copa é
totalmente forrada; ?A copa e o forro são unidos de tal maneira que os acabamentos não fiquem aparentes;
?O emblema disposto na parte frontal, centralizado acima da pala, corresponde ao brasão da Guarda
Municipal de Dourados, que deverá ser bordado na copa; ?Possuirá 1 (uma) bandeira do município de
Dourados-MS na lateral direita e 1 (uma) bandeira do estado do Mato Grosso do Sul na lateral esquerda,
bordadas em tamanho de 5cm de comprimento e 3,5cm largura; ?A pala, em tecido duplo, tem no seu
interior uma alma de polietileno com 0,8mm de espessura; ?Na part 
Porte da empresa: ME/EPP

03.835.661/0001-25 NM
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 364 R$ 500,0000 R$ 182.000,0000 03/12/2021
16:35:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE FARDAMENTO DE PASSEIO - Descrição
completa consta no Anexo I - Proposta de Preços. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 182.000,0000 03.835.661/0001-25 07/12/2021 09:00:09:260
R$ 119.938,0000 14.344.612/0001-06 07/12/2021 09:00:09:260
R$ 119.938,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:00:09:260
R$ 116.480,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:00:09:260

* R$ 116,0000 14.344.612/0001-06 07/12/2021 09:05:54:357
R$ 115.900,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:06:14:043
R$ 115.400,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:12:34:830
R$ 115.999,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:13:48:580
R$ 115.300,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:14:12:347
R$ 115.000,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:14:52:663
R$ 115.998,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:15:57:540
R$ 114.999,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:17:19:810
R$ 114.998,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:18:48:377
R$ 114.800,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:19:59:243
R$ 114.000,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:21:05:050
R$ 113.900,0000 14.344.612/0001-06 07/12/2021 09:21:41:203
R$ 113.999,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:21:42:167
R$ 113.899,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:21:50:397
R$ 113.500,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:21:54:647
R$ 113.229,4800 14.344.612/0001-06 07/12/2021 09:22:06:127
R$ 113.499,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:22:06:440
R$ 113.000,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:22:17:430
R$ 112.999,0000 14.344.612/0001-06 07/12/2021 09:22:38:627
R$ 112.500,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:22:47:000
R$ 112.989,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:22:49:307
R$ 112.499,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:23:02:250
R$ 112.498,0000 14.344.612/0001-06 07/12/2021 09:23:10:577
R$ 112.000,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:23:11:033
R$ 111.999,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:23:21:857
R$ 111.900,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:23:32:067
R$ 111.899,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:23:42:210
R$ 111.800,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:23:54:843
R$ 111.799,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:24:13:190
R$ 111.700,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:24:23:397
R$ 111.698,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:24:39:347
R$ 111.600,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:24:46:523
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R$ 111.599,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:25:11:210
R$ 111.000,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:25:18:023
R$ 110.988,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:25:34:120
R$ 110.900,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:25:42:737
R$ 110.899,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:26:07:370
R$ 110.800,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:26:17:910
R$ 110.787,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:27:03:013
R$ 110.500,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:27:05:873
R$ 110.499,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:28:22:437
R$ 110.400,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:28:25:590
R$ 110.398,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:28:39:473
R$ 110.000,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:28:44:163
R$ 109.985,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:29:11:850
R$ 109.500,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:29:21:400
R$ 109.499,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:29:34:143
R$ 109.200,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:29:42:597
R$ 109.199,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:29:56:980
R$ 109.000,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:30:04:983
R$ 108.999,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:30:16:687
R$ 108.000,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:30:25:340
R$ 107.987,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:30:34:687
R$ 107.900,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:30:44:063
R$ 107.899,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:30:51:037
R$ 107.800,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:30:59:830
R$ 107.799,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:31:05:990
R$ 107.500,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:31:12:627
R$ 107.499,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:31:21:993
R$ 107.200,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:31:25:863
R$ 107.380,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:31:33:460
R$ 107.000,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:32:00:743
R$ 106.999,0000 24.658.825/0001-66 07/12/2021 09:32:24:903
R$ 106.500,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:32:34:017
R$ 106.000,0000 03.669.730/0001-78 07/12/2021 09:34:29:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/12/2021
09:05:12 Item aberto.

Exclusão de
lance

07/12/2021
09:21:14 Exclusão do lance no valor de R$ 116,0000.

Encerramento 07/12/2021
09:36:30 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

07/12/2021
09:36:30 Encerrada etapa aberta do item.

Recusa de
proposta

11/01/2022
09:12:09

Recusa da proposta. Fornecedor: PRISCILLA MALHAS LTDA, CNPJ/CPF: 03.669.730/0001-78,
pelo melhor lance de R$ 106.000,0000. Motivo: Desclassificada, pois não atendeu aos
requisitos da amostra, conforme relatório técnico anexo aos autos.

Aceite de
proposta

24/01/2022
09:19:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANDALA CONFECCOES EIRELI, CNPJ/CPF:
24.658.825/0001-66, pelo melhor lance de R$ 106.999,0000 e com valor negociado a R$
106.997,8000. Motivo: Valor negociado, conforme proposta atualizada.

Habilitação de
fornecedor

24/01/2022
09:48:01

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MANDALA CONFECCOES EIRELI, CNPJ/CPF:
24.658.825/0001-66, pelo melhor lance de R$ 106.999,0000 e com valor negociado a R$
106.997,8000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 07/12/2021 A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
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09:00:09 automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 3 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre

08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos.
Mantenham-se conectados.

Sistema 07/12/2021
09:00:10

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos.
Mantenham-se conectados.

Sistema 07/12/2021
09:00:11

A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos.
Mantenham-se conectados.

Sistema 07/12/2021
09:00:12

A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos.
Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 07/12/2021
09:02:21

Bom dia, declaro à sessão aberta. Vale ressaltar que as especificações dos serviços
estão discriminadas no anexo I do edital, e deverão ser respeitadas na entrega,

conforme item 1.1.2 do edital.
Pregoeiro 07/12/2021

09:02:46
Desta forma, as descrições dos produtos do sistema, não devem ser consideradas.

Ao encaminhar proposta devem conter os descritivos do anexo I.
Pregoeiro 07/12/2021

09:03:28
6.8. A licitante será responsável por todas as informações prestadas na sua

proposta, sujeitando-se às penalidades legais caso essas informações venham a
induzir o(a) pregoeiro(a) em erro de julgamento

Pregoeiro 07/12/2021
09:04:07

Deixo registrado no início da sessão, para que as empresas tenham ciência dos
lances ofertados e caso ABANDONEM O CERTAME, NÃO ENVIANDO PROPOSTA OU
DOCUMENTAÇÃO, estará sujeito a APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS,

CONFORME ITEM 8.3.10 DO EDITAL.
Pregoeiro 07/12/2021

09:05:06
Sendo assim, peço que as empresas tenham responsabilidade ao participar, pois

este processo necessita de celeridade e é de suma importância para o Órgão.
Esclareço que, o valor do item deverá respeitar duas casas decimais, conforme item

6.2.1. do edital.
Sistema 07/12/2021

09:05:10
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/12/2021
09:05:11

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/12/2021
09:05:12

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 07/12/2021
09:08:27

6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente na execução do objeto e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da licitação e a manutenção destas condições

durante a vigência do Contrato, responsabilizando-se integralmente com todos os
custos de preparação e apresentação de sua proposta.

Sistema 07/12/2021
09:20:13

O item 2 está encerrado.

Sistema 07/12/2021
09:21:14

O lance no valor de R$ 116,0000 do item 3 foi excluído por este pregoeiro por ter
sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o

lance.
Sistema 07/12/2021

09:24:32
O item 1 está encerrado.

Sistema 07/12/2021
09:36:30

O item 3 está encerrado.

Sistema 07/12/2021
09:36:37

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

Pregoeiro 07/12/2021
09:37:36

Informo que iniciarei análise da classificação e cálculo para aplicação de local e
regional conforme item 4.2.2.1 inciso II, peço que as empresas fiquem atentas para

convocação. Pois será concedido prazo de 10 min para resposta.
Pregoeiro 07/12/2021

09:42:13
Após análise, informo que nenhuma empresa se enquadrou na aplicação local.

Pregoeiro 07/12/2021
09:42:56

Dando prosseguimento, iniciarei a negociação/negociação da proposta.

Pregoeiro 07/12/2021
09:44:27

Para PRISCILLA MALHAS LTDA - Bom dia! A empresa foi arrematante dos itens 1,2 e
3, tem interesse em melhorar as ofertas?

03.669.730/0001-
78

07/12/2021
09:45:57

Bom dia, os valores ofertados já estão justos.

Pregoeiro 07/12/2021
09:48:54

Para PRISCILLA MALHAS LTDA - Informo que os itens 2 e 3 o valor unitário resulta
acima de 4 casas decimais, sendo assim devera ser adequado para duas casas

decimais, conforme item 6.2.1 do edital. Item 1 valor unitário R$ 20,97 (total R$
4.298,85) e item 02 R$ 291,20 (total R$ 105.996,80)

Pregoeiro 07/12/2021
09:49:27

Para PRISCILLA MALHAS LTDA - Ok?

03.669.730/0001-
78

07/12/2021
09:50:04

certo, vamos atualizar

Pregoeiro 07/12/2021
09:52:03

Para PRISCILLA MALHAS LTDA - Ok.



24/01/2022 09:26 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 11/13

Sistema 07/12/2021
09:53:12

Senhor fornecedor PRISCILLA MALHAS LTDA, CNPJ/CPF: 03.669.730/0001-78,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 07/12/2021
09:54:20

Para PRISCILLA MALHAS LTDA - Convoco a empresa para encaminhar proposta
corrigida com os itens arrematados, no modelo do anexo I, pois há declarações e

descritivos dos produtos que são necessárias constar. Concedo prazo de DUAS
HORAS, conforme item 7.4.13. do edital.

Sistema 07/12/2021
10:07:07

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRISCILLA MALHAS LTDA, CNPJ/CPF:
03.669.730/0001-78, enviou o anexo para o ítem 1.

03.669.730/0001-
78

07/12/2021
10:11:39

Enviamos a proposta completa

Pregoeiro 07/12/2021
10:16:54

Para PRISCILLA MALHAS LTDA - Conforme item 7.4.13 inciso II, do Edital, solicito
que a empresa encaminhe as amostras. Esclareço que a amostra está sendo

solicitada para a primeira classificada nos lances, e não conforme item 6 do Termo
de Referência, anexo III, visto que houve um mero erro material, prevalecendo o

texto do edital conforme item 20.15.
Pregoeiro 07/12/2021

10:17:28
Para PRISCILLA MALHAS LTDA - Vale ressaltar que as amostras, deverão ser

encaminhadas, num prazo de 07 (sete) dias úteis, contados da data da convocação.
Conforme item 6.3 do anexo III.

Pregoeiro 07/12/2021
10:17:38

Para PRISCILLA MALHAS LTDA - Para comprovação da tempestividade do prazo das
amostras, deverão ser entregues diretamente no seguinte endereço, abaixo

relacionado, sendo posteriormente entregues por esta comissão para avaliação.
Pregoeiro 07/12/2021

10:18:06
Para PRISCILLA MALHAS LTDA - À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL/CAM-BLOCO “F”
RUA CORONEL PONCIANO, Nº 1.700- PARQUE DOS JEQUITIBÁS DOURADOS – MS
CEP: 79830-220 PREGÃO ELETRÔNICO N º 36 / 2 0 2 1 (RAZÃO SOCIAL OU NOME

COMERCIAL DA LICITANTE)
Pregoeiro 07/12/2021

10:19:01
Para PRISCILLA MALHAS LTDA - Caso for encaminhar via correios, solicito que
encaminhe no e-mail, abaixo, o código de rastreamento das amostras, após

postagem. pregao@dourados.ms.gov.br
03.669.730/0001-

78
07/12/2021
10:21:49

Ok, vamos providenciar as amostras e entregar conforme solicitado.

Pregoeiro 07/12/2021
10:21:59

Sendo assim, declaro sessão SUSPENSA, para análise das amostras, conforme item
7.4.13.1. O retorno da sessão será comunicado após recebimento do Laudo Técnico,
com prazo de até 24hs antes, via chat. Peço atenção das empresas e que estejam

online.
Pregoeiro 06/01/2022

10:14:51
Bom dia, informo que o retorno da sessão para declarar o resultados da análise das
amostras e demais fases do certame, será no dia 11/01/2022 às 09 horas (Horário

de Brasília).
Pregoeiro 11/01/2022

08:59:31
Bom dia, declaro à sessão reaberta.

Pregoeiro 11/01/2022
09:00:06

Vale ressaltar que o certame retornou apenas nesta data, tendo em vista que o
Órgão entrou em recesso do dia 23/12/2021 ao 03/01/2022, ademais a Comissão

de Licitação foi publicada na data 06/01/2022, desta forma, podendo dar
continuidade nos processos a partir desta data.

Pregoeiro 11/01/2022
09:01:03

Foi realizada a troca de pregoeira, tendo em vista que o servidora que estava
conduzindo o certame, entrou em período de férias, conforme publicação anexa aos
autos, sendo assim, será dada continuidade do certame como constará na ata por

outro servidora.
Pregoeiro 11/01/2022

09:09:41
Dando prosseguimento ao certame, informo que a equipe técnica da secretaria

realizou análise, onde emitiu relatório REPROVANDO as amostras apresentada pela
empresa PRISCILLA MALHAS LTDA.

Pregoeiro 11/01/2022
09:09:55

O RELATÓRIO DE ANÁLISE (amostra) e Ci estão disponíveis no
site:https://www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/dezembro-de-2021/ >

Pregão Eletrônico 37/2021 > Aba > RELATÓRIO-DE-ANALISE TÉCNICA.
Pregoeiro 11/01/2022

09:10:12
Os documentos estão sendo disponibilizado no site oficial do Órgão, visto que, este

sistema não oferece campo especifico para este fim, visando preservar a publicidade
do certame.

Pregoeiro 11/01/2022
09:10:53

Sendo assim, declaro a empresa PRISCILLA MALHAS LTDA, DESCLASSIFICADA, nos
itens 01, 02 e 03, com base nos apontamentos realizados pela equipe técnica da

secretaria.
Pregoeiro 11/01/2022

09:13:40
Dando prosseguimento, iniciarei convocação do próximo colocado, conforme item

7.4.6 do edital.
Pregoeiro 11/01/2022

09:15:12
Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - Bom dia...

Pregoeiro 11/01/2022
09:16:25

Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - A empresa virou arrematante dos itens 01-
02-03, tem interesse em melhorar a oferta?

Pregoeiro 11/01/2022
09:19:58

Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - Deverá adequar os valores dos itens 02 e 03,
pois os valores unitários constam acima de 04 casa decimais, conforme edital,

deverá ter apenas 02 casas.
Pregoeiro 11/01/2022 Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - Deverá ser no mínimo , Item 02 - 2.798,96;
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09:27:36 Item 03 - 106.997,80. Quais os valores irá ofertar?
Pregoeiro 11/01/2022

09:27:43
Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - Aguardo retorno...

Pregoeiro 11/01/2022
09:35:35

Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - ?

Pregoeiro 11/01/2022
09:40:56

Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - Convoco a empresa para encaminhar
proposta corrigida, no modelo do anexo I, pois há declarações e descritivos dos
serviços que são necessárias constar. Concedo prazo de DUAS HORAS, conforme

item 7.4.13 do edital.
Sistema 11/01/2022

09:41:03
Senhor fornecedor MANDALA CONFECCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.658.825/0001-

66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 11/01/2022

09:41:37
Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - Na proposta corrigida deverá informar os

valores adequados dos itens 02 e 03.
Pregoeiro 11/01/2022

09:42:29
Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - Prazo Final para envio da proposta - 11:41

(horário de Brasília).
Sistema 11/01/2022

11:07:59
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANDALA CONFECCOES EIRELI, CNPJ/CPF:

24.658.825/0001-66, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 11/01/2022

11:22:44
Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - Proposta recebida.

Pregoeiro 11/01/2022
11:23:24

Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - Dando continuidade no certame...

Pregoeiro 11/01/2022
11:24:11

Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - Convoco a empresa classificada
provisoriamente, para apresentação de amostra dos itens 01,02 e 03, com base no
item 6 do Termo de Referência (anexo III), concedo o prazo de 07 (sete) dias úteis

para envio, que pode ser comprovado com código de rastreio, nota de
transportadora ou protocolado neste Departamento.

Pregoeiro 11/01/2022
11:24:30

Ressalto que a amostra está sendo solicitada para a primeira classificada nos lances,
e não conforme item 6 do Termo de Referência, anexo III, visto que houve um mero

erro material, prevalecendo o texto do edital conforme item 20.15.
Pregoeiro 11/01/2022

11:24:41
Vale ressaltar que as amostras, deverão ser encaminhadas/apresentadas, num

prazo de 07 (sete) dias úteis, contados da data da convocação. Conforme item 6.3
do anexo III.

Pregoeiro 11/01/2022
11:24:58

Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - ENDEREÇO PARA ENVIO OU ENTREGA DA
AMOSTRA: Rua Coronel Ponciano, 1700 Pq. do Jequitibas - Cep. 79839-900

Dourados/ Mato Grosso do Sul - Departamento de Licitação - Bloco F/ - PREGÃO
ELETRÔNICO N º 37 / 2 0 2 1 (RAZÃO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA

LICITANTE)
Pregoeiro 11/01/2022

11:25:21
Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - Caso for encaminhar via correios, solicito que

encaminhe no e-mail, abaixo, o código de rastreamento das amostras, após
postagem. pregao@dourados.ms.gov.br

Pregoeiro 11/01/2022
11:25:31

Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - Alguma dúvida?

24.658.825/0001-
66

11/01/2022
11:27:27

Não, Obrigada

Pregoeiro 11/01/2022
11:27:53

Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - ok, Fico no aguardo das amostras.

Pregoeiro 11/01/2022
11:28:24

Sendo assim, declaro à sessão SUSPENSA para aguardar a chegada das amostras e
análise da equipe técnica, conforme item 6.4.4.4 do termo de referência. Após

encaminharem o relatório, a sessão será remarcada via chat, com 24 hs de
antecedência, para dar continuidade nas demais fases do certame.

Pregoeiro 11/01/2022
11:28:44

Agradeço atenção de todos, até o retorno.

Pregoeiro 21/01/2022
09:54:25

Bom dia, informo que o retorno da sessão para declarar o resultados da análise das
amostras e demais fases do certame, será no dia 24/01/2022 às 10 horas (Horário

de Brasília).
Pregoeiro 21/01/2022

09:54:36
Até segunda.

Pregoeiro 24/01/2022
08:59:47

Bom dia, declaro à sessão reaberta.

Pregoeiro 24/01/2022
09:04:37

Dando prosseguimento ao certame, informo que a equipe técnica da secretaria
realizou análise, onde emitiu relatório APROVANDO as amostras apresentadas pela

empresa MANDALA CONFECCOES EIRELI.
Pregoeiro 24/01/2022

09:06:40
O RELATÓRIO DE ANÁLISE (amostra) e Ci estão disponíveis no

site:https://www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/dezembro-de-2021/ >
Pregão Eletrônico 37/2021 > Aba > Relatório Técnico PE 37-21- Mandala Confec.

Pregoeiro 24/01/2022
09:09:49

Os documentos estão sendo disponibilizado no site oficial do Órgão, visto que, este
sistema não oferece campo especifico para este fim, visando preservar a publicidade

do certame.
Pregoeiro 24/01/2022

09:18:02
Sendo assim, com base na análise da equipe técnica, declaro a empresa MANDALA
CONFECCOES EIRELI, CLASSIFICADA, nos itens 01, 02 e 03 do presente certame.
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Pregoeiro 24/01/2022
09:22:35

Dando prosseguimento ao certame, informo que iniciarei análise da habilitação da
empresa classificada.

Pregoeiro 24/01/2022
09:47:18

Declaro a empresa MANDALA CONFECCOES EIRELI, HABILITADA para o presente
certame, pois cumpriu com todos os requisitos do edital.

Sistema 24/01/2022
09:47:41

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

Pregoeiro 24/01/2022
09:50:19

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/01/2022 às
10:20:00.

Pregoeiro 24/01/2022
09:52:27

Para MANDALA CONFECCOES EIRELI - Informo que a empresa está dispensada de
encaminhar documentação original, as mesmas serão impressas e juntadas aos

autos.
Pregoeiro 24/01/2022

10:24:19
Empresa habilitada, prazo de intenção de recurso concedido, sendo assim, declaro à

sessão encerrada. Agradeço atenção de todos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 03/12/2021
12:35:39

Abertura da
sessão pública

07/12/2021
09:00:09 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

07/12/2021
09:36:37 Início da etapa de julgamento de propostas

Alteração equipe 06/01/2022
10:13:08

Pregoeiro Anterior: 97062588172-IZABEL LEMES DA SILVA . Pregoeiro Atual:
03980984176-LARYSSA DE VITO ROSA . Justificativa: Ocorreu trocar de pregoeira, tendo
em vista, a servidora que estava conduzindo o certame, ter entrado no seu período de
férias.

Alteração equipe 06/01/2022
10:13:10

Pregoeiro Anterior: 97062588172-IZABEL LEMES DA SILVA . Pregoeiro Atual:
03980984176-LARYSSA DE VITO ROSA . Justificativa: Ocorreu trocar de pregoeira, tendo
em vista, a servidora que estava conduzindo o certame, ter entrado no seu período de
férias.

Abertura do prazo 24/01/2022
09:47:41 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

24/01/2022
09:50:19 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/01/2022 às 10:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:24 horas do dia
24 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
LARYSSA DE VITO ROSA 
Pregoeiro Oficial

YASMIN CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES
Equipe de Apoio

Voltar   
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