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Pregão Eletrônico

170394.182020 .17954 .4519 .2258043744

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00018/2020

Às 13:40 horas do dia 20 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria de 06 de janeiro de 2020 de 06/01/2020, em
atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de
setembro de 2019, referente ao Processo nº 053-017954/20-42, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão
nº 00018/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual EPI para Motorresgastas tipo conjunto de calça e jaqueta com ´airbag´, capacete escamoteável e
botas impermeáveis para motociclista, todos para serem utilizados no serviço de Moto Resgate do CBMDF, conforme
especificações, quantitavos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.. 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: JAQUETA MASCULINA
Descrição Complementar: CONJUNTO CALÇA E JAQUETA COM AIRBAG PARA MOTOCICLISTA,conforme
especificações do termo de referência.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 53 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 393.917,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 2,00

Aceito para: ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 393.903,0000 .

Item: 2
Descrição: CAPACETE CONDUTOR MOTOCICLETA
Descrição Complementar: Capacete de motociclista: Casco com a parte frontal frente removível e escamoteável e
posição final na seção occipital do cranio, dotado de trava na abertura frontal de ação rápida possibilitando a
abertura com apenas uma das mãos mesmo com o uso de luvas, A 41 o casco deverá ser fabricado em
policarbonato Lexan ou material de desempenho superior.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 34 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 67.488,3000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 2,00

Item: 3
Descrição: BOTA SEGURANÇA
Descrição Complementar: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA VULCANIZADA,
COR PRETA,TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, COM
PROTETOR LATERAL DE TORNOZELO, APLICAÇÃO MOTOCICLISTA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 53 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 23.993,1000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 2,00

Aceito para: E. G. DAMASCENO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 11.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - JAQUETA MASCULINA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
20.277.795/0001-97 ELTO

INDUSTRIAL
Sim Sim 53 R$ 7.651,4700 R$ 405.527,9100 11/05/2020

15:51:40
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CONFECCAO
LTDA
Marca: INFLAJACK 
Fabricante: ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO LTDA 
Modelo / Versão: IJB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jaqueta AIRBAG Motorresgatistas CBMDF, confeccionada em
tecido externo 100% poliéster resinado de no mínimo 600D na cor Laranja de Alta Visibilidade e Preto.Nas
partes laterais do tronco, axilas, metade inferior frontal, metade inferior dorsal, interna de braços e
antebraços confeccionados em tecido fix mesh resistente a água, respirável, sendo estes resistentes à
abrasão.Apresenta gola transpassada tipo padre com acabamento na sua parte superior em Neoprene com
fechamento em Velcro onde os acabamentos são na cor preta. No antebraço possui ajuste de mangas por
botões e zipper; Possui abertura frontal com zíper YKK e proteção do mesmo transpassado com velcros em
sua extensão e um botão de pressão na cintura. A jaqueta possui ajuste nos punhos com regulagem com
velcro e zíper YKK; a gola e os punhos possuem acabamento em neoprene. Possui forro interno fixo em tecido
que proporciona baixa abrasão com a pele e alta respirabilidade;Possui também forro térmico removível
através de zíper YKK® ou similar. A jaqueta possui proteção interna para ombros, cotovelos e costas em EVA,
podendo ser removível, este material possui aprovação CE (Certificado Europeu de Conformidade),EN 1621-
1:2012Nos braços da Jaqueta, possui abertura de ventilação por zíper no antebraço e duas saidas nas costas;
dotada de dois bolsos laterais tipo faca com fechamento em zíper,e bolsos tipo sacoPossui carrinho puxador
para auxiliar abertura e fechamento dos zípers revestidos internamente com tecido a prova d &#769;água;
possui "velcro soft" ou similar na cor preta para fixação de tarjeta de identificação (peito lado direito, medindo
9,5 cm x 5 cm), brevê troncoesquerdo),BRASÃO CBMDF (braço esquerdo medindo 7 cm de diâmetro); a
bandeira Brasília(no ombro direito de 8 cm x 6 cm), inscrição “BOMBEIROS” nas dimensões 10cm x 2 cm na
cor preta sobre a clavícula direita, bordados nas suas respectivas posições; no ombro esquerdo fixação na
costura de duas cintas para fixação de intercomunicadores medindo 6,5 cm x 2,5 cm reforçadas com travetes
nas costuras; possui a inscrição “BOMBEIROS” bordados nas costas na cor preta com as medidas de 5cm x
34cm,vivos reflexivos nas abas superior do pescoço, duas faixas refletivas na cor cinza nos braços em toda a
sua circunferência medindo 2,0 cm de largura, frente e costas com vivos refletivos embutidos nas costuras. A
jaqueta possui sistema de proteção para a absorção de impacto por meio de insuflação com gás pressurizado,
não tóxico e não inflamável, com armazenamento do gás por meio de cilindro confeccionado em metal de alta
resistência, sendo o cilindro de uso único, substituível, à prova de explosões ou fragmentações, o cilindro
possui no mínimo 60 cm3; cada jaqueta fornecida com 03(três) cilindros adicionais; a jaqueta vem com
sistema de disparo do cilindro dotado de trava de segurança; o sistema será acionado somente com força
superior a 25 Kgf, para evitar acionamento acidental; o sistema de disparo deverá ser ligado à moto por meio
de cabo de acoplagem confeccionado em fios de aramida, composto de assentador de laço, fio em espiral e
sistema de liberação do usuário por meio de presilhas com alerta sonoro de conexão; o cabo espiral suporta
tração de no mínimo 100 Kgf, antes de se romper; o cabo possui regulador de altura para ajuste do
comprimento em relação à altura do usuário; o tempo total para insuflação das bolsas de air bag, após
acionamento, em no máximo 200 milésimos de segundo,Norma Européia 1621-4-2013; a jaqueta possui
bolsas infláveis de ar em toda área cervical do pescoço, as bolsas de airbag envolvem o capacete para
proteção total da cervical, além de coluna, tórax, costelas, abdome e cóccix; possui válvula de segurança para
liberação do gás gradativamente; o tubo de airbag confeccionado em 100% termopoliuretano;Calça para
Motorresgatistas do CBMDF, confeccionada em tecido externo 100% poliéster resinado 600D na cor Laranja de
Alta visibilidade e preta;Em sua construção, a calça possui uma camada interna hidrofílica, formada por um
filme/membrana de poliuretano REISSA® ou similar impermeável e transpirável recobrindo internamente
quadril e membros inferiores Nas partes frontais das coxas, inferior frente e costas confeccionados em tecido
fix-mesh, resistente a água e respirável.Na altura dos joelhos, parte de trás, possui dois ajustes em velcro
para melhor fixação dos protetores internos e externos;Possui aba transpassada frontal cobrindo a abertura
frontal da calça de zíper de alta resistência YKK® ou similar um botão de pressão na parte inferior da aba
transpassada. Possui ajuste na cintura através de cintas de aperto com Velcro, possui ainda 4 passadores na
frente na frente e 3 nas costas medindo 4x5. Possui forro interno fixo em tecido que proporciona baixa
abrasão com a pele e alta respirabilidade;A barra possui ajuste de regulagem com velcro e zíper YKK/ou
similar de mesmo desempenho;Dotada de dois bolsos laterais, tipo saco e faca. bordado bombeiros na lombar,
protetor interno

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 405.527,9100 20.277.795/0001-97 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 400.227,9100 20.277.795/0001-97 20/05/2020 14:10:29:023
R$ 394.903,0000 20.277.795/0001-97 20/05/2020 14:22:47:330
R$ 393.903,0000 20.277.795/0001-97 20/05/2020 14:29:53:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 20/05/2020
14:06:02 Item Aberto.

Reinício da Disputa
Aberta

20/05/2020
14:20:06 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: O item não chegou preço estimado..

Encerrado 20/05/2020
14:31:54 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

20/05/2020
15:00:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 20.277.795/0001-97.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

20/05/2020
15:27:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELTO INDUSTRIAL
CONFECCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.277.795/0001-97.

Aceite 20/05/2020
17:25:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 20.277.795/0001-97, pelo melhor lance de R$ 393.903,0000.

Habilitado 20/05/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO
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17:30:12 LTDA - CNPJ/CPF: 20.277.795/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - CAPACETE CONDUTOR MOTOCICLETA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
36.596.714/0001-51 DEFENSER

MILITAR
AVENTURA E
OUTDOOR
COMERCIO
DE EQUIPAM

Sim Sim 34 R$ 1.000,0000 R$ 34.000,0000 19/05/2020
17:28:49

Marca: NORISK 
Fabricante: NORISK 
Modelo / Versão: CAPACETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete de motociclista: Casco com a parte frontal frente
removível e escamoteável e posição final na seção occipital do crânio, dotado de trava na abertura frontal de
ação rápida possibilitando a abertura com apenas uma das mãos mesmo com o uso de luvas, A 41 o casco
deverá ser fabricado em policarbonato Lexan ou material de desempenho superior. Estrutura interna em
poliestireno expandido (isopor) de formatos anatômicos, cobertos com espuma e forrado em tecido antialérgico
fixado com velcro ou de encaixe, removível e lavável. Cinta jugular em material sintético com largura mínima
de 20mm, fixador da cinta jugular com engate de fixação rápido. Viseira externa em policarbonato com
espessura mínima de 2mm, com abertura manual e basculante, com proteção antirisco, antiembaçante e
sistema de vedação, de acionamento manual além de de abertura e fechamento independente da queixeira
(possibilitando que a viseira cristal fique em qualquer posição – aberto/fechado – independente da posição da
queixeira). A viseira externa deverá ser montada ou removida sem a utilização de ferramenta. Viseira interna
fabricada em policarbonato, com sistema de abertura e fechamento através de botão centralizado, deslizante e
ou similar, com proteção anti-risco, UVA/UVB, de forma a proteger os olhos contra raios solares, podendo ser
utilizada em conjunto com a viseira externa. Na cor branca, com grafismo envernizado, padrão CBMDF.
Devendo ter garantia de no minimo 1 (um) ano, com certificação compulsória do INMETRO, atender a
resolução 203/2006 do CONTRAN e norma nbr 7471/2001. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será
realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por
parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de
Referência. - VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS - 12 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE
FABRICAÇÃO

06.321.283/0001-50 J A & R -
SOLUCOES
INTEGRADAS
LTDA

Sim Sim 34 R$ 3.200,0000 R$ 108.800,0000 20/05/2020
10:39:32

Marca: LS2 
Fabricante: LS2 HELMETS 
Modelo / Versão: FF 399 VALIANT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinta jugular em material sintético com largura mínima de
20mm, fixador da cinta jugular com engate de fixação rápido. Viseira externa em policarbonato com espessura
mínima de 2mm, com abertura manual e basculante, com proteção antirisco, antiembaçante e sistema de
vedação, de acionamento manual além de de abertura e fechamento independente da queixeira (possibilitando
que a viseira cristal fique em qualquer posição – aberto/fechado – independente da posição da queixeira). A
viseira externa deverá ser montada ou removida sem a utilização de ferramenta. Viseira interna fabricada em
policarbonato, com sistema de abertura e fechamento através de botão centralizado, deslizante e ou similar,
com proteção antirisco, UVA/UVB, de forma a proteger os olhos contra raios solares, podendo ser utilizada em
conjunto com a viseira externa. Na cor branca, com grafismo envernizado, padrão CBMDF. Devendo ter
garantia de no minimo 1 (um) ano, com certificação compulsória do INMETRO, atender a resolução 203/2006
do CONTRAN e norma nbr 7471/2001. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio
do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa
vencedora do certame, de medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de Referência.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 108.800,0000 06.321.283/0001-50 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 34.000,0000 36.596.714/0001-51 20/05/2020 13:40:11:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 20/05/2020
14:08:11 Item Aberto.

Encerrada
Disputa
Aberta

20/05/2020
14:38:28 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 20/05/2020
14:38:29 Item encerrado.

Abertura do
prazo de

20/05/2020
15:43:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR
COMERCIO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 36.596.714/0001-51.
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Convocação -
Anexo
Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

20/05/2020
15:56:52

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DEFENSER MILITAR
AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 36.596.714/0001-51.

Recusa 20/05/2020
15:58:07

Recusa da proposta. Fornecedor: DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE
EQUIPAM, CNPJ/CPF: 36.596.714/0001-51, pelo melhor lance de R$ 34.000,0000. Motivo:
Conforme afirma o fornecedor e em consulta ao site do fabricante do modelo ofertado verifica-
se que o mesmo não atinge a posição final na seção occipial do crânio, conforme exigido em
edital.

Recusa 20/05/2020
16:16:40

Recusa da proposta. Fornecedor: J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ/CPF:
06.321.283/0001-50, pelo melhor lance de R$ 108.800,0000. Motivo: Valor acima do estimado.

Item
cancelado no
julgamento

20/05/2020
17:29:47 Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM FRACASSADO

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - BOTA SEGURANÇA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
33.133.806/0001-07 E. G.

DAMASCENO
EIRELI

Sim Sim 53 R$ 250,0000 R$ 13.250,0000 20/05/2020
12:24:30

Marca: Route BCL 
Fabricante: E.G. Damasceno Eireli 
Modelo / Versão: Bota Cano Longo / Motociclista 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA
BORRACHA VULCANIZADA, COR PRETA,TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, COM PROTETOR LATERAL DE TORNOZELO, APLICAÇÃO MOTOCICLISTA

21.256.099/0001-67 MARY DUDA
COMERCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCAO E
SERVICOS

Sim Sim 53 R$ 280,0000 R$ 14.840,0000 19/05/2020
10:30:37

Marca: CBC 
Fabricante: CBC 
Modelo / Versão: BCL 0804 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTAS IMPERMEÁVEIS PARA MOTOCICLISTA MATERIAL COURO,
MATERIAL SOLA BORRACHA VULCANIZADA, COR PRETA,TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, COM PROTETOR LATERAL DE TORNOZELO, APLICAÇÃO
MOTOCICLISTA

06.228.497/0001-86 TANIA DE
FATIMA GOZZO

Sim Sim 53 R$ 350,0000 R$ 18.550,0000 20/05/2020
09:55:23

Marca: CAVALO DE AÇO 
Fabricante: BOTINAS PEAO 
Modelo / Versão: REF.8074 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em couro
bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro forrada
internamente com tecido poliester-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em náilon na
lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort, ajustes na parte
superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor
flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos, refletivos de segurança em
alta freqüência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são visíveis a 180º, porta
objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto em EVA
termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira camada
constituída em borracha resistente à deformações em confomidade à SATRA 118/92 ou norma compatível,
características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível, segunda
camada em poliéter (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada constituída
com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de impacto. Todas as
matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das Normas Técnicas
exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado altamente resistente
a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável; - Zíper Lateral em
náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; - Acolchoamento na
parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte traseira acima do
calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras resinadas; -
Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a 180º em
Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de refletividade; -
Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR – Borracha – Poliéster – TPU e -
Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos tamanhos/numeração
dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou
aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste
Termo de Referência.

26.104.019/0001-71 INA COMERCIO Sim Sim 53 R$ 384,0000 R$ 20.352,0000 20/05/2020
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ATACADISTA
EIRELI

12:50:51

Marca: MARLUVAS 
Fabricante: MARLUVAS 
Modelo / Versão: 60C32 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA
BORRACHA VULCANIZADA, COR PRETA,TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, COM PROTETOR LATERAL DE TORNOZELO, APLICAÇÃO MOTOCICLISTA

36.779.930/0001-32 J2 COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 53 R$ 440,0000 R$ 23.320,0000 20/05/2020
12:42:06

Marca: OPERACIONAIS CALÇADO 
Fabricante: OPERACIONAIS CALÇADOS 
Modelo / Versão: BOTA SAMU 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em
couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro
forrada internamente com tecido poliester-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em
náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort,
ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e
traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos,
refletivos de segurança em alta freqüência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são
visíveis a 180º, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto
em EVA termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira
camada constituída em borracha resistente à deformações em confomidade à SATRA 118/92 ou norma
compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível,
segunda camada em poliéter (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada
constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de
impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das
Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado
altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável;
- Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; -
Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte
traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras
resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a
180º em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de
refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR – Borracha –
Poliéster – TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos
tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do
objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas,
conforme item 8.6 deste Termo de Referência.

10.764.690/0001-09 BROTHERS
PRODUTOS E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 53 R$ 500,0000 R$ 26.500,0000 20/05/2020
12:34:45

Marca: viposa 
Fabricante: viposa 
Modelo / Versão: viposa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em
couro bovino

18.386.337/0001-44 SILVENINA
UNIFORMES
LTDA

Sim Sim 53 R$ 510,0000 R$ 27.030,0000 19/05/2020
16:51:46

Marca: MARLUVAS 
Fabricante: MARLUVAS 
Modelo / Versão: Modelo 60C32 / CA 39808 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Cano Longo Bombeiros Motociclista, confeccionado em
couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro
forrada internamente com tecido poliester-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em
náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort,
ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e
traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos,
refletivos de segurança em alta freqência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são
visíveis a 180o, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto
em EVA termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira
camada constituída em borracha resistente à deformações em confomidade à SATRA 118/92 ou norma
compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível,
segunda camada em poliéter (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada
constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de
impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das
Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado
altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável;
- Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; -
Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte
traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras
resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a
180o em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de
refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR Borracha
Poliéster TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos
tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do
objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas,
conforme item 8.6 deste Termo de Referência.

06.321.283/0001-50 J A & R - Sim Sim 53 R$ 511,0000 R$ 27.083,0000 20/05/2020
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SOLUCOES
INTEGRADAS
LTDA

10:39:32

Marca: MARLUVAS 
Fabricante: MARLUVAS 
Modelo / Versão: 60C32 MOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em
couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro
forrada internamente com tecido poliester-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em
náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort,
ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e
traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos,
refletivos de segurança em alta freqüência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são
visíveis a 180º, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto
em EVA termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira
camada constituída em borracha resistente à deformações em confomidade à SATRA 118/92 ou norma
compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível,
segunda camada em poliéter (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada
constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de
impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das
Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado
altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável;
- Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; -
Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte
traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras
resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a
180º em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de
refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR – Borracha –
Poliéster – TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos
tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do
objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas,
conforme item 8.6 deste Termo de Referência.

20.596.450/0001-04 A. L. FORCE
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 53 R$ 529,9000 R$ 28.084,7000 18/05/2020
12:13:58

Marca: ENFORCER 
Fabricante: WHITE LAKE 
Modelo / Versão: BOTA CANO LONGO - MOTOCICLISTA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA IMPERMEÁVEL PARA MOTOCICLISTA. Bota Cano Longo
Bombeiros – Motociclista, confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a
gáspea para evitar desgaste do couro forrada internamente com tecido poliéster-poliamida, com rápida
dispersão da transpiração, zíper lateral em náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole
interno em couro tipo napa confort, ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão,
acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção
frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta frequência localizados na parte traseira e lateral do
cano, estes refletivos são visíveis a 180º, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras
resinadas, palmilha de conforto em EVA termo conformado, antibactericida, solado de alta resistência a
composto por três camadas, primeira camada constituída em borracha resistente à deformações em
conformidade à SATRA 118/92 ou norma compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR
ISO20344, resistente a óleo combustível, segunda camada em poliéster (material super leve e com alto índice
de amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do
salto alto índice de absorção de impacto. Todas as matérias primas utilizadas para a confecção deste produto,
devem atender o padrão das Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas
exigidas: - Couro Hidrofugado altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gáspea em Borracha com desenhos
em 3D; - Forração respirável; - Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para
melhor ajuste da Panturrilha; - Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do
pé; - Acolchoamento na parte traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; -
Palmilha de montagem de fibras resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termo conformado e bactericida; -
Refletivos de Segurança Visíveis a 180º em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em
PVC e com alto poder de refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado
tricomponente AIR – Borracha – Poliéster –TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na
parte externa. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um
exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de
medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de Referência. Declaramos que esta proposta tem
validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da licitação. Declaramos ainda, que nos
preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

36.596.714/0001-51 DEFENSER
MILITAR
AVENTURA E
OUTDOOR
COMERCIO DE
EQUIPAM

Sim Sim 53 R$ 550,0000 R$ 29.150,0000 19/05/2020
17:28:49

Marca: ATALAIA 
Fabricante: ATALAIA 
Modelo / Versão: BOTA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em
couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro
forrada internamente com tecido poliester-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em
náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort,
ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e
traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos,
refletivos de segurança em alta freqüência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são
visíveis a 180º, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto
em EVA term o conformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira
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camada constituída em borracha resistente à deformações em confomidade à SATRA 118/92 ou norma
compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível,
segunda camada em poliéter (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada
constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de
impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das
Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado
altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável;
- Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; -
Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte
traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras
resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a
180º em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de
refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR– Borracha –
Poliéster – TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos
tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do
objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas,
conforme item 8.6 deste Termo de Referência. - VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS - 12 MESES DE
GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO

18.829.256/0001-71 RIBEIRO E
COSTA
EQUIPAMENTOS
DE SEGURANCA
LTDA

Sim Sim 53 R$ 560,0000 R$ 29.680,0000 19/05/2020
17:49:48

Marca: ARROYO 
Fabricante: RIBEIRO E COSTA EQUIP DE SEGURANÇA LTDA 
Modelo / Versão: PANTHER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em
couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro
forrada internamente com tecido poliester-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em
náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort,
ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e
traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos,
refletivos de segurança em alta freqüência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são
visíveis a 180º, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto
em EVA termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira
camada constituída em borracha resistente à deformações em confomidade à SATRA 118/92 ou norma
compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível,
segunda camada em poliéter (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada
constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de
impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das
Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado
altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável;
- Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; -
Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte
traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras
resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a
180º em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de
refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR – Borracha –
Poliéster – TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa.

08.992.911/0001-54 FILGUEIRA &
FILGUEIRA
LTDA

Sim Sim 53 R$ 705,6000 R$ 37.396,8000 20/05/2020
13:27:09

Marca: ARROYO 
Fabricante: ARROYO/PANTHER-TRI 
Modelo / Versão: PANTHER PRETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTAS IMPERMEÁVEIS PARA MOTOCICLISTA: Bota Cano Longo
Bombeiros – Motociclista, confeccionado em couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a
gaspea para evitar desgaste do couro forrada internamente com tecido poliester-poliamida, com rápida
dispersão da transpiração, zíper lateral em náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole
interno em couro tipo napa confort, ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão,
acolchoada na parte dianteira e traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção
frontal contra impactos, refletivos de segurança em alta freqüência localizados na parte traseira e lateral do
cano, estes refletivos são visíveis a 180º,porta objetos em borracha, palmilha demontagem de fibras
resinadas, palmilha de conforto em EVA termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto
por três camadas, primeira camada constituída em borracha resistente à deformações em confomidade à
SATRA 118/92 ou norma compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344,
resistente a óleo combustível, segunda camada em poliéter (material super leve e com alto índice de
amortecimento e a terceira camada constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do
salto alto índice de absorção de impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto,
devem atender o padrão das Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas
exigidas: - Couro Hidrofugado altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos
em 3D; - Forração respirável; - Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para
melhor ajuste da Panturrilha; - Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do
pé; - Acolchoamento na parte traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; -
Palmilha de montagem de fibras resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; -
Refletivos de Segurança Visíveis a 180º em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em
PVC e com alto poder de refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado
tricomponente AIR – Borracha – Poliéster – TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na
parte externa. A definição dos tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um
exemplar de cada tamanho do objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de
medidas antropométricas, conforme item 8.6 deste Termo de Referência. PROPOSTA VALIDA POR
60(SESSENTA) DIAS GARANTIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE( 12 MESES).

22.259.031/0001-02 PROBRASIL
INDUSTRIA E

Sim Sim 53 R$ 799,0000 R$ 42.347,0000 19/05/2020
12:14:00
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COMERCIO
EIRELI
Marca: PALMILHADO BOOTS 
Fabricante: PALMILHADO BOOTS 
Modelo / Versão: BOTA CANO LONGO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Cano Longo Bombeiros – Motociclista, confeccionado em
couro bovino hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta a gaspea para evitar desgaste do couro
forrada internamente com tecido poliester-poliamida, com rápida dispersão da transpiração, zíper lateral em
náilon na lateral, zíper protegido com couro, fixado com velcro, fole interno em couro tipo napa confort,
ajustes na parte superior do cano(panturrilha) em elástico de alta pressão, acolchoada na parte dianteira e
traseira para melhor flexionamento do pé em couro tipo napa confort, proteção frontal contra impactos,
refletivos de segurança em alta freqüência localizados na parte traseira e lateral do cano, estes refletivos são
visíveis a 180º, porta objetos em borracha, palmilha de montagem de fibras resinadas, palmilha de conforto
em EVA termoconformado, antibactericida, solado de alta resistência composto por três camadas, primeira
camada constituída em borracha resistente à deformações em confomidade à SATRA 118/92 ou norma
compatível, características de desgaste do solado compatíveis à NBR ISO20344, resistente a óleo combustível,
segunda camada em poliéter (material super leve e com alto índice de amortecimento e a terceira camada
constituída com uma bolha em TPU inflada a ar, localizada na parte do salto alto índice de absorção de
impacto. Todas as matérias primas utilizada para a confecção deste produto, devem atender o padrão das
Normas Técnicas exigidas: ISO 20344 e ISO 20347. Características mínimas exigidas: - Couro Hidrofugado
altamente resistente a rasgo; - Proteção da Gaspea em Borracha com desenhos em 3D; - Forração respirável;
- Zíper Lateral em náilon altamente Resistente; - Elásticos de Alta Pressão para melhor ajuste da Panturrilha; -
Acolchoamento na parte dianteira para melhor mobilidade e flexionamento do pé; - Acolchoamento na parte
traseira acima do calcanhar para melhor mobilidade do tendão de aquiles; - Palmilha de montagem de fibras
resinadas; - Palmilha de conforto em EVA termoconformado e bactericida; - Refletivos de Segurança Visíveis a
180º em Alta Frequência, composto por Microesferas de vidro com base em PVC e com alto poder de
refletividade; - Porta Objetos em Borracha com desenhos em 3D; - Solado tricomponente AIR – Borracha –
Poliéster – TPU e - Altura Media do Cano: 36 cm na parte interna e 40 cm na parte externa. A definição dos
tamanhos/numeração dos itens será realizada por meio do fornecimento de um exemplar de cada tamanho do
objeto supracitado ou aferição, por parte da empresa vencedora do certame, de medidas antropométricas,
conforme item 8.6 deste Termo de Referência. Demais especificações estarão em conformidade com o edital e
seus anexos. PROCEDENCIA: Nacional MARCA: Palmilhado Boots Ind e Com Ltda VALIDADE DA PROPOSTA:
não devendo ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de
pagamento.PRAZO DE ENTREGA: não superior a 90 (noventa) dias, contados da assinatura do Contrato ou do
recebimento da Nota de Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de Contrato GARANTIA:
12 meses contra defeitos de fabricação.

22.259.901/0001-35 ASAPBRASIL
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 53 R$ 900,0000 R$ 47.700,0000 19/05/2020
11:28:14

Marca: ENFORCER 
Fabricante: WHITE LAKE 
Modelo / Versão: COMANDO ENFORCER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA
BORRACHA VULCANIZADA, COR PRETA,TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, COM PROTETOR LATERAL DE TORNOZELO, APLICAÇÃO MOTOCICLISTA, DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 47.700,0000 22.259.901/0001-35 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 42.347,0000 22.259.031/0001-02 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 37.396,8000 08.992.911/0001-54 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 29.680,0000 18.829.256/0001-71 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 29.150,0000 36.596.714/0001-51 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 28.084,7000 20.596.450/0001-04 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 27.083,0000 06.321.283/0001-50 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 27.030,0000 18.386.337/0001-44 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 26.500,0000 10.764.690/0001-09 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 23.320,0000 36.779.930/0001-32 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 20.352,0000 26.104.019/0001-71 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 18.550,0000 06.228.497/0001-86 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 14.840,0000 21.256.099/0001-67 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 13.250,0000 33.133.806/0001-07 20/05/2020 13:40:11:343
R$ 13.248,0000 21.256.099/0001-67 20/05/2020 14:09:25:527
R$ 21.703,5000 20.596.450/0001-04 20/05/2020 14:10:05:227
R$ 13.200,0000 33.133.806/0001-07 20/05/2020 14:10:50:420

R$ 16,0000 36.779.930/0001-32 20/05/2020 14:11:17:873
R$ 13.198,0000 21.256.099/0001-67 20/05/2020 14:11:23:300
R$ 14.310,0000 06.228.497/0001-86 20/05/2020 14:12:30:437
R$ 20.000,0000 10.764.690/0001-09 20/05/2020 14:13:49:537
R$ 19.999,9000 26.104.019/0001-71 20/05/2020 14:14:10:463
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R$ 24.931,0000 08.992.911/0001-54 20/05/2020 14:14:26:393
R$ 13.000,0000 33.133.806/0001-07 20/05/2020 14:15:02:140

R$ 26,5000 22.259.031/0001-02 20/05/2020 14:15:18:403
R$ 12.998,0000 21.256.099/0001-67 20/05/2020 14:15:23:520
R$ 12.500,0000 33.133.806/0001-07 20/05/2020 14:16:21:527
R$ 12.498,0000 21.256.099/0001-67 20/05/2020 14:16:36:850
R$ 12.000,0000 33.133.806/0001-07 20/05/2020 14:16:49:847

R$ 16,5000 22.259.031/0001-02 20/05/2020 14:16:55:283
R$ 20.000,0000 22.259.901/0001-35 20/05/2020 14:17:12:660
R$ 11.998,0000 21.256.099/0001-67 20/05/2020 14:17:14:053
R$ 19.999,8900 18.386.337/0001-44 20/05/2020 14:17:34:183
R$ 11.500,0000 33.133.806/0001-07 20/05/2020 14:17:37:520
R$ 14.309,0000 26.104.019/0001-71 20/05/2020 14:18:33:777
R$ 11.400,0000 21.256.099/0001-67 20/05/2020 14:18:43:873
R$ 11.300,0000 33.133.806/0001-07 20/05/2020 14:19:22:030
R$ 11.298,0000 21.256.099/0001-67 20/05/2020 14:20:15:213
R$ 11.000,0000 33.133.806/0001-07 20/05/2020 14:20:43:910
R$ 19.800,0000 06.321.283/0001-50 20/05/2020 14:22:29:570
R$ 19.799,9900 18.386.337/0001-44 20/05/2020 14:22:50:637
R$ 18.540,0000 18.829.256/0001-71 20/05/2020 14:24:08:390
R$ 18.539,9900 18.386.337/0001-44 20/05/2020 14:24:27:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 20/05/2020
14:08:59 Item Aberto.

Encerrado 20/05/2020
14:26:28 Item encerrado.

Recusa 20/05/2020
16:22:58

Recusa da proposta. Fornecedor: J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
36.779.930/0001-32, pelo melhor lance de R$ 16,0000. Motivo: Proposta desclassificada
por ser evidentemente inexequível.

Recusa 20/05/2020
16:25:44

Recusa da proposta. Fornecedor: PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:
22.259.031/0001-02, pelo melhor lance de R$ 16,5000. Motivo: Proposta desclassificada
por ser evidentemente inexequível.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

20/05/2020
16:42:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF:
33.133.806/0001-07.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

20/05/2020
17:08:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI,
CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07.

Aceite 20/05/2020
17:25:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF:
33.133.806/0001-07, pelo melhor lance de R$ 11.000,0000.

Habilitado 20/05/2020
17:30:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. G. DAMASCENO EIRELI - CNPJ/CPF:
33.133.806/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 20/05/2020
13:40:43

Boa tarde senhores licitantes!

Pregoeiro 20/05/2020
13:41:07

Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 18/2020-CBMDF.

Pregoeiro 20/05/2020
13:42:25

Atenção para alguns avisos que seguirão adiante:

Pregoeiro 20/05/2020
13:43:41

Conforme o item 10.4 caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
emitida pelo sistema, pelo pregoeiro ou de sua desconexão.

Pregoeiro 20/05/2020
13:46:36

Após a fase de lances a(s) Licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar será(ão)
convocada(s) a enviar a(s) proposta(s) ajustada(s) com o(s) valor(es) final(is),
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conforme alíneas do item 13.4 do Edital, no prazo de 2 horas após sua convocação.
Pregoeiro 20/05/2020

13:48:11
Caso queira já poderá enviar a documentação de habilitação complementar a já

enviada juntamente com o cadastro da proposta, conforme item 14.3 do Edital e seus
subitens e alíneas, entretanto, ainda estaremos na fase e análise de proposta, quando

passarmos para a habilitação a Licitante poderá enviar os documentos faltantes.
Pregoeiro 20/05/2020

13:50:13
Após a fase de classificação de propostas a licitante classificada provisoriamente em
primeiro lugar será convocada a enviar a documentação de habilitação, caso ainda

haja documentos pendentes ou faltantes, conforme os subitens e alíneas do item 14.3
do Edital e seus subitens e alíneas, no prazo de 2 horas após sua convocação.

Pregoeiro 20/05/2020
13:50:57

ATENÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO DO SUBITEM 14.8.1 (QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA).

Pregoeiro 20/05/2020
13:51:14

Alerto a todos que o CBMDF é muito rigoroso na aplicação de penalidades, portanto,
sugiro que só prossigam com os lances no certame se realmente estiverem em
condições de classificarem suas propostas, serem habilitadas e estiverem em
condições de entregarem os produtos de acordo com as exigências do edital.

Pregoeiro 20/05/2020
13:51:30

Ressalto que a desistência de proposta, o não envio no prazo concedido e a oferta de
lances inexequíveis no intuito de inibir a competitividade do certame poderá acarretar

em aplicação de penalidades às empresas responsáveis.
Pregoeiro 20/05/2020

13:52:07
Passarei à fase de análise inicial das propostas postadas no sistema, por favor,

queiram aguardar e fiquem atentos às mensagens que serão postadas neste chat até
o momento em que a licitação esteja finalizada.

Pregoeiro 20/05/2020
13:52:26

Por favor, queiram aguardar, às 14 horas passaremos para fase de lances. Enquanto
isto solicito que leiam as mensagens postadas.

Pregoeiro 20/05/2020
14:06:02

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 20/05/2020
14:07:04

O item 01 já se encontra aberto para lances, de pronto já informo que o preço está
acima do estimado, portanto solicito melhores lances para o item 01.

Pregoeiro 20/05/2020
14:08:11

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

Pregoeiro 20/05/2020
14:08:59

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

Pregoeiro 20/05/2020
14:09:34

Todos os itens se encontram abertos para lances, ofertem seus melhores lances
desde já, lembrando que precisam ser exequíveis e dentro do preço praticado em

mercado para os produtos exatamente ofertados, e ainda deverão atender a todas as
especificações e exigências do edital.

Pregoeiro 20/05/2020
14:20:06

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/05/2020
14:26:28

O item 3 está encerrado.

Sistema 20/05/2020
14:31:54

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 20/05/2020
14:38:28

A etapa aberta do item 2 foi encerrada.

Sistema 20/05/2020
14:38:29

O item 2 está encerrado.

Sistema 20/05/2020
14:38:29

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 20/05/2020

14:45:07
Está encerrada a fase de lances, iniciaremos a fase de julgamento de propostas,

devendo todos acompanharem as mensagens postadas neste chat para o
desenvolvimento das demais fases.

Pregoeiro 20/05/2020
14:46:06

Para ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA - Empresa ELTO INDUSTRIAL CONFECÇÃO
LTDA os senhores se encontram detentores do menor preço total para o item 01.

Pergunto: o produto ofertado atende a todas as especificações e exigências do edital?
Se sim, qual o menor valor total que podem ofertar para o certame, de forma que

não dê dízima no preço unitário?
Pregoeiro 20/05/2020

14:48:27
Para ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA - por favor sejam breve na resposta.

20.277.795/0001-
97

20/05/2020
14:49:57

Sr. Pregoeiro, atendemos as especificações do Edital. O menor preço total R$
393.902,89.

Pregoeiro 20/05/2020
14:53:41

Para ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA - ok, irei convocá-los para envarem a
proposta corrigida com o lance final. Por favor, enviem prospectos ou folder que

permitam a análise do produto.
Pregoeiro 20/05/2020

14:54:14
Para ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA - Caso queiram já podem enviar

documentação de habilitação complementar.
Pregoeiro 20/05/2020

14:57:20
Para ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA - Os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 preveem a
apresentação de Protótipo para aprovação no período após a contratação, caso já

possuam podem adiantar a avaliação junto do Protótipo junto ao GAEHP, no endereço
que segue no item 11.4.9.

Pregoeiro 20/05/2020
14:59:40

Para ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA - Segundo o item 11.5. do Termo de
Referência os senhores deverão apresentar junto com os protótipos, as seguintes
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certificações de garantia do conjunto ofertado em conformidade com as normas do
item 6:

Pregoeiro 20/05/2020
15:00:08

Para ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA - 11.5.1. PARA A JAQUETA E A CALÇA: I -
Comprovantes de resistência à abrasão e conformidade para testes de composição
dos materiais, da solidez da coloração; II - Certificação em conformidade com a

norma EN 1621-4:2002 - air bag; III - Certificação da norma EN 1621-4:2012 (Roupa
de proteção contra riscos eletrostáticos); IV - Conforto; ...

Pregoeiro 20/05/2020
15:00:33

Para ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA - ... V - Correta composição dos emblemas
e desenho geral das vestimentas; VI - Comprovante documental de

impermeabilidade, sendo admitida como alternativa a demonstração prática à
comissão. VII - Laudo do resultado de resistência à tração, resistência ao rasgo,

alteração dimensional após lavagem e secagem, resistência térmica.
Sistema 20/05/2020

15:00:46
Senhor fornecedor ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA, CNPJ/CPF:
20.277.795/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

20.277.795/0001-
97

20/05/2020
15:08:47

Sr. Pregoeiro, estamos providenciando 1) a proposta ajustada Anexo I 2) Folder
descrito do Equipamento de Proteção com fotos (lembrando que o EPI é sob medida

nos termos do EDITAL) 3) Os documentos de habilitação complementar já foram
enviados anteriormente; 4)Enviaremos a amostra para o CBMDF - GAEPH juntamente

com os Ensaios Laboratoriais requeridos.
20.277.795/0001-

97
20/05/2020
15:09:45

um momento que estamos finalizando o Anexo I e Folder descritivo do EPI com fotos.

Pregoeiro 20/05/2020
15:22:21

Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Empresa
DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS os

senhores são detentores do menor preço total para o item 02, entretanto, observo
que ofertaram somente a MARCA NORIX, deixando de citar o MODELO.

Pregoeiro 20/05/2020
15:23:51

Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Desta
forma há como analisar o produto ofertado apenas com a marca, não tendo condições
de verificar se o capacete ofertado possui casco com a parte frontal frente removível

e escamoteável e posição final na seção occipital do crânio
36.596.714/0001-

51
20/05/2020
15:24:39

Boa Tarde Sr. pregoeiro o modelo do capacete é Force Monocolor .

Sistema 20/05/2020
15:27:13

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELTO INDUSTRIAL CONFECCAO LTDA, CNPJ/CPF:
20.277.795/0001-97, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 20/05/2020
15:30:11

Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Então
pergunto: o modelo Force Monocolor ofertado possui casco com a parte frontal frente

removível e escamoteável e posição final na seção occipital do crânio?
Pregoeiro 20/05/2020

15:34:21
Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Por favor

seja breve para prosseguirmos.
Pregoeiro 20/05/2020

15:36:39
Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Concedo

o prazo de 10 minutos para apresentarem a resposta.
36.596.714/0001-

51
20/05/2020
15:39:49

Sim possui

36.596.714/0001-
51

20/05/2020
15:42:10

Solicito a abertura do anexo para que podemos enviar o catalogo do produto ofertado

Pregoeiro 20/05/2020
15:42:35

Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Em
consulta ao site do fabricante observo que o modelo ofertado é escamoteável, mas

não atinge a posição final na seção occipital do crânio.
Pregoeiro 20/05/2020

15:43:40
Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Ok, vou

abrir o anexo, mas preciso que o catálogo comprove que o modelo ofertado atinge a e
posição final na seção occipital do crânio, conforme exigido em edital.

Sistema 20/05/2020
15:43:49

Senhor fornecedor DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE
EQUIPAM, CNPJ/CPF: 36.596.714/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao

ítem 2.
36.596.714/0001-

51
20/05/2020
15:50:23

Verificamos com o fabricante realmente o modelo ofertado não atinge a posição final
na seção occipial do crânio, pedimos desculpas pelo ocorrido

Pregoeiro 20/05/2020
15:55:49

Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Ok

Pregoeiro 20/05/2020
15:56:16

Para DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAM - Sua
proposta será desclassificada por não atender às especificações do edital.

Sistema 20/05/2020
15:56:52

Senhor fornecedor DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE
EQUIPAM, CNPJ/CPF: 36.596.714/0001-51, o prazo para envio de anexo para o ítem

2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
36.596.714/0001-

51
20/05/2020
15:59:34

Ok, peço desculpas pelo ocorrido.

Pregoeiro 20/05/2020
16:02:13

Para J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Empresa J A & R - SOLUCOES, em
consulta ao site do fabricante para análise do modelo e fabricante ofertado pelos

senhores, observo que o produto ofertado á escamoteável e atinge posição final na
seção occipital do crânio. Entretanto, o preço ofertado esta acima do estimado.
Pergunto os senhores podem ofertar o valor total do item 02 em R$ 67.488,30?

Pregoeiro 20/05/2020
16:06:54

Para J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - por favor seja breve na resposta para
prosseguirmos.
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Pregoeiro 20/05/2020
16:08:26

Para J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Concedo o prazo de 10 minutas para a
resposta da pergunta.

Pregoeiro 20/05/2020
16:09:07

Para J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - seu prazo expira às 16:19H

06.321.283/0001-
50

20/05/2020
16:14:32

Sr. Pregoeiro, o valor unitário que o CBMDF pretende pagar (R$ 1.984,95), é inferior
ao valor que estou pagando para adquirir o Capacete que estamos ofertando.

Infelizmente, nosso menor preço neste momento é aquele que ofertamos em nossa
Proposta Comercial. Obrigado.

Pregoeiro 20/05/2020
16:15:57

Para J A & R - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - Ok, obrigado pela resposta.

Pregoeiro 20/05/2020
16:21:41

Para J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - Empresa J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA, os
senhores são detentores do menor preço para o item 03, entretanto, o lance ofertado

para o preço total do item 03 de R$ 16,00 reais é inequivocamente INEXEQUÍVEL,
não houve possibilidade de cancelar o lance, visto que o item já tinha encerrado para

lances.
Pregoeiro 20/05/2020

16:22:12
Para J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - Portanto sua proposta será desclassificada

por não ser evidentemente inexequível.
Pregoeiro 20/05/2020

16:24:47
Para PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Empresa PROBRASIL INDUSTRIA

E COMERCIO EIRELI, os senhores são detentores do menor preço para o item 03,
entretanto, o lance ofertado para o preço total do item 03 de R$ 16,50 reais é

inequivocamente INEXEQUÍVEL, não houve possibilidade de cancelar o lance, visto
que o item já tinha encerrado para lances.

Pregoeiro 20/05/2020
16:24:59

Para PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Portanto sua proposta será
desclassificada por não ser evidentemente inexequível.

22.259.031/0001-
02

20/05/2020
16:26:23

ok, desculpe.

Pregoeiro 20/05/2020
16:30:03

Para E. G. DAMASCENO EIRELI - Empresa E. G. DAMASCENO EIRELI os senhores
passaram a ser detentores do menor preço total para o item 03. Pergunto: O produto

ofertado atende a todas as especificações e exigências do edital? Se sim, qual o
menor preço total que podem ofertar para que o preço unitário não dê dízima

periódica?
33.133.806/0001-

07
20/05/2020
16:34:47

Boa tarde! Sim nosso produto atende 100% as especificacoes e exigencias do edital.
Nosso preco esta bem justo para o material ofertado. De todo forma estamos

arrendondando a dizima em nossa proposta ajustada.
Pregoeiro 20/05/2020

16:35:28
Para E. G. DAMASCENO EIRELI - Ok

33.133.806/0001-
07

20/05/2020
16:35:41

Total final do lote a R$ 10.997,50

Pregoeiro 20/05/2020
16:39:53

Para E. G. DAMASCENO EIRELI - ok, irei convocá-los para envarem a proposta
corrigida com o lance final. Por favor, enviem prospectos ou folder que permitam a

análise do produto.
Pregoeiro 20/05/2020

16:40:09
Para E. G. DAMASCENO EIRELI - Caso queiram já podem enviar documentação de

habilitação complementar.
Pregoeiro 20/05/2020

16:40:24
Para E. G. DAMASCENO EIRELI - Os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 preveem a apresentação
de Protótipo para aprovação no período após a contratação, caso já possuam podem
adiantar a avaliação junto do Protótipo junto ao GAEHP, no endereço que segue no

item 11.4.9.
Pregoeiro 20/05/2020

16:40:40
Para E. G. DAMASCENO EIRELI - Segundo o item 11.5. do Termo de Referência os
senhores deverão apresentar junto com os protótipos, as seguintes certificações de

garantia do conjunto ofertado em conformidade com as normas do item 6:
Pregoeiro 20/05/2020

16:41:30
Para E. G. DAMASCENO EIRELI - 11.5.3. BOTAS Demonstração documental ou prática

à comissão do CBMDF da capacidade Hidrófuga e resistência ao rasgo; Serão
verificadas: I- Existência da proteção da Gaspea; II- Forração respirável; III-

Existência de zíper lateral, acolchoamento interno, acolchoamento da gáspea, da
região do calcanhar e palmilha sendo aceito EVA; ...

Pregoeiro 20/05/2020
16:41:54

Para E. G. DAMASCENO EIRELI - ... IV - Refletivos de Segurança; V - Cano da bota
com proteção.

Sistema 20/05/2020
16:42:18

Senhor fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.133.806/0001-07,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

33.133.806/0001-
07

20/05/2020
16:44:16

Ok. Estaremos enviando amostra de acordo ja em antecipacao para avaliacao do
CBMDF. Obrigado

Sistema 20/05/2020
17:08:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor E. G. DAMASCENO EIRELI, CNPJ/CPF:
33.133.806/0001-07, enviou o anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 20/05/2020
17:25:45

Está encerrada a fase de julgamento de proposta.

Pregoeiro 20/05/2020
17:26:35

Considerando que as empresas enviaram a documentação de habilitação, está
encerrada a fase de habilitação de empresa.

Pregoeiro 20/05/2020
17:29:12

As empresas ELTO INDUSTRAL e EG DAMASCENO apresentaram a proposta e
documentação de acordo com edital, estando suas propostas classificadas e as

empresas habilitadas no certame, sendo assim, declaro as mesmas, provisoriamente,
vencedoras, respectivamente, dos itens 1 e 3. O Item 2 foi fracassado.
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Pregoeiro 20/05/2020
17:29:24

Convoco as demais empresas a apresentarem intenção de recurso MOTIVADAMENTE,
alertando que o juízo de admissibilidade será realizado por este Pregoeiro, conforme
previsão legal e ainda, conforme prescreve o Acórdão nº 600/2011 – Plenário – TCU,

sendo aceitas somente as intenções que apresentarem motivação legal.
Sistema 20/05/2020

17:29:47
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 20/05/2020

17:30:28
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/05/2020 às

17:52:00.
Pregoeiro 20/05/2020

17:55:58
Considerando que não houve intenção de recurso, declaro a empresa ELTO

INDUSTRAL, CNPJ: 20.277.795/0001-97, vencedora do ITEM 1, com o valor total de
R$ 393.902,89 e declaro a empresa EG DAMASCENO, CNPJ: 33.133.806/0001-07,

vencedora do ITEM 3, com o valor total de R$ 10.997,50 e adjudico os itens às
respectivas empresas.

Pregoeiro 20/05/2020
17:56:12

O Item 2 foi fracassado.

Pregoeiro 20/05/2020
17:56:28

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

Pregoeiro 20/05/2020
17:56:42

Está encerrada a sessão.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 20/05/2020
17:29:47 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

20/05/2020
17:30:28

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/05/2020 às
17:52:00.

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 17:56 horas do dia 20
de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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