
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00247/2017)

 

     às 11:00:39 horas do dia 27/02/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

LIDIANE SALES GAMA MORAIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

02.00247/2017 - 2018/011/2018 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, visando atender as necessidades da

Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2018 11:48:36:316 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 88.446,75

26/02/2018 15:10:32:959 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 72.000,00

16/02/2018 16:13:47:427 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 85.771,05

26/02/2018 16:55:08:234 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 59.460,00

23/02/2018 15:06:22:825 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 88.446,75

27/02/2018 07:40:33:437 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 60.000,00

26/02/2018 17:05:51:851 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 88.446,75

26/02/2018 17:15:02:450 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 60.000,00

26/02/2018 13:10:20:589 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 88.446,75

16/02/2018 14:27:33:265 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 88.446,75

26/02/2018 14:58:38:788 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 88.446,75

27/02/2018 08:34:42:515 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 120.000,00
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Lote (2) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

23/02/2018 16:06:43:737 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 88.446,75

26/02/2018 20:50:18:093 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 88.446,75

26/02/2018 16:02:24:956 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 88.446,75

26/02/2018 15:51:16:696 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 88.446,75

27/02/2018 08:45:59:357 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 86.000,00

27/02/2018 08:28:58:459 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 88.446,75

26/02/2018 08:33:12:234 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 88.446,75

27/02/2018 08:34:48:846 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 88.446,75

27/02/2018 08:32:28:263 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 148.650,00

21/02/2018 17:20:06:201 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 88.446,00

27/02/2018 08:11:58:947 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 88.446,75

24/02/2018 12:10:06:985 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 88.446,75

26/02/2018 10:56:53:267 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 89.190,00

26/02/2018 15:40:47:623 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 88.446,75

26/02/2018 14:51:03:957 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

26/02/2018 17:49:58:323 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 88.446,75

27/02/2018 08:49:11:936 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 148.650,00

26/02/2018 14:41:52:036 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 21.000,00

26/02/2018 15:03:24:572 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 21.500,00

26/02/2018 15:47:12:851 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 44.595,00

26/02/2018 16:10:11:814 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 88.446,75

26/02/2018 20:30:42:085 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 88.400,00

26/02/2018 15:21:24:010 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 22.600,00

26/02/2018 12:42:13:175 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 18.581,25

26/02/2018 14:25:07:067 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 19.000,00

26/02/2018 13:03:05:953 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 18.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2018 11:48:36:316 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 138.278,00

26/02/2018 15:10:32:959 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 110.000,00

16/02/2018 16:13:47:427 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 134.094,80

26/02/2018 16:55:08:234 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 92.960,00
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Lote (3) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

23/02/2018 15:06:22:825 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 138.278,00

27/02/2018 07:40:33:437 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 120.000,00

26/02/2018 17:05:51:851 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 138.278,00

26/02/2018 17:15:02:450 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 93.000,00

26/02/2018 13:10:20:589 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 138.278,00

16/02/2018 14:27:33:265 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 38.278,00

26/02/2018 14:58:38:788 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 138.278,00

27/02/2018 08:34:42:515 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 300.000,00

23/02/2018 16:06:43:737 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 138.278,00

26/02/2018 20:50:18:093 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 138.827,80

26/02/2018 16:02:24:956 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 138.278,00

26/02/2018 15:51:16:696 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 138.278,00

27/02/2018 08:45:59:357 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 138.000,00

27/02/2018 08:28:58:459 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 138.278,00

26/02/2018 16:53:54:162 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 138.278,00

26/02/2018 08:33:12:234 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 138.278,00

27/02/2018 08:34:48:846 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 138.278,00

27/02/2018 08:32:28:263 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 232.400,00

21/02/2018 17:20:06:201 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 138.277,00

27/02/2018 08:11:58:947 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 138.278,00

24/02/2018 12:10:06:985 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 138.278,00

26/02/2018 10:56:53:267 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 139.440,00

26/02/2018 15:40:47:623 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 138.278,00

26/02/2018 14:51:03:957 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

26/02/2018 17:49:58:323 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 138.278,00

27/02/2018 08:49:11:936 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 232.400,00

26/02/2018 14:41:52:036 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 31.500,00

26/02/2018 15:03:24:572 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 31.850,00

26/02/2018 15:47:12:851 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 69.720,00

26/02/2018 16:10:11:814 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 138.278,00

26/02/2018 20:30:42:085 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 138.270,00

26/02/2018 15:21:24:010 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 29.800,00

26/02/2018 12:42:13:175 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 29.050,00

26/02/2018 14:25:07:067 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 30.000,00

26/02/2018 13:03:05:953 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 29.600,00
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cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2018 11:48:36:316 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 188.674,50

26/02/2018 15:10:32:959 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 145.000,00

16/02/2018 16:13:47:427 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 182.966,70

26/02/2018 16:55:08:234 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 126.840,00

23/02/2018 15:06:22:825 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 188.674,50

27/02/2018 07:40:33:437 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 125.800,00

26/02/2018 17:05:51:851 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 188.674,50

26/02/2018 17:15:02:450 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 127.000,00

26/02/2018 13:10:20:589 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 188.674,50

16/02/2018 14:27:33:265 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 88.674,50

26/02/2018 14:58:38:788 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 188.674,50

27/02/2018 08:34:42:515 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 400.000,00

23/02/2018 16:06:43:737 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 188.674,50

26/02/2018 20:50:18:093 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 188.674,50

26/02/2018 16:02:24:956 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 188.674,50

26/02/2018 15:51:16:696 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 188.674,50

27/02/2018 08:45:59:357 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 188.000,00

27/02/2018 08:28:58:459 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 188.674,50

26/02/2018 16:53:54:162 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 188.670,00

26/02/2018 08:33:12:234 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 188.674,50

27/02/2018 08:34:48:846 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 188.674,50

27/02/2018 08:32:28:263 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 317.100,00

21/02/2018 17:20:06:201 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 188.674,00

27/02/2018 08:11:58:947 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 188.674,50

24/02/2018 12:10:06:985 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 188.674,50

26/02/2018 10:56:53:267 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 190.260,00

26/02/2018 15:40:47:623 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 188.674,50

26/02/2018 14:51:03:957 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 80.000.000,00

26/02/2018 17:49:58:323 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 188.674,50

27/02/2018 08:49:11:936 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 317.100,00

26/02/2018 14:41:52:036 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 42.000,00

26/02/2018 15:03:24:572 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 41.800,00

26/02/2018 15:47:12:851 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 95.130,00

26/02/2018 16:10:11:814 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 188.674,50

26/02/2018 20:30:42:085 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 188.600,00
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Lote (4) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

26/02/2018 15:21:24:010 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 40.900,00

26/02/2018 12:42:13:175 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 39.637,50

26/02/2018 14:25:07:067 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 41.000,00

26/02/2018 13:03:05:953 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2018 11:48:36:316 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 148.588,00

26/02/2018 15:10:32:959 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 120.000,00

16/02/2018 16:13:47:427 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 144.118,08

26/02/2018 16:55:08:234 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 98.240,00

23/02/2018 15:06:22:825 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 148.588,00

27/02/2018 07:40:33:437 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 125.800,00

26/02/2018 17:05:51:851 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 148.588,00

26/02/2018 17:15:02:450 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 100.000,00

26/02/2018 13:10:20:589 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 148.588,00

16/02/2018 14:27:33:265 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 148.588,00

26/02/2018 14:58:38:788 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 148.588,00

27/02/2018 08:34:42:515 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 300.000,00

23/02/2018 16:06:43:737 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 148.588,00

26/02/2018 20:50:18:093 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 148.588,00

26/02/2018 16:02:24:956 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 148.588,00

26/02/2018 15:51:16:696 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 148.588,00

27/02/2018 08:45:59:357 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 148.000,00

27/02/2018 08:28:58:459 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 148.588,00

26/02/2018 16:53:54:162 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 148.588,00

26/02/2018 08:33:12:234 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 148.588,00

27/02/2018 08:34:48:846 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 148.588,00

27/02/2018 08:32:28:263 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 245.600,00

21/02/2018 17:20:06:201 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 148.587,00

27/02/2018 08:11:58:947 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 148.588,00

24/02/2018 12:10:06:985 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 148.588,00

26/02/2018 10:56:53:267 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 147.360,00
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Lote (5) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose;

gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

26/02/2018 15:40:47:623 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 148.588,00

26/02/2018 14:51:03:957 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

26/02/2018 17:49:58:323 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 148.588,00

27/02/2018 08:49:11:936 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 246.560,00

26/02/2018 14:41:52:036 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 32.500,00

26/02/2018 15:03:24:572 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 31.800,00

26/02/2018 15:47:12:851 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 73.680,00

26/02/2018 16:10:11:814 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 148.588,00

26/02/2018 20:30:42:085 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 148.500,00

26/02/2018 15:21:24:010 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 30.900,00

26/02/2018 12:42:13:175 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 30.700,00

26/02/2018 14:25:07:067 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 31.500,00

26/02/2018 13:03:05:953 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 31.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2018 11:48:36:316 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 108.064,00

26/02/2018 15:10:32:959 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 99.000,00

16/02/2018 16:13:47:427 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 104.822,08

26/02/2018 16:55:08:234 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 67.540,00

23/02/2018 15:06:22:825 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 108.064,00

27/02/2018 07:40:33:437 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 75.000,00

26/02/2018 17:05:51:851 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 108.064,00

26/02/2018 17:15:02:450 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 68.000,00

26/02/2018 13:10:20:589 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 108.064,00

16/02/2018 14:27:33:265 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 108.064,00

26/02/2018 14:58:38:788 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 108.064,00

27/02/2018 08:34:42:515 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 200.000,00

23/02/2018 16:06:43:737 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 108.064,00

26/02/2018 20:50:18:093 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 108.064,00

26/02/2018 16:02:24:956 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 108.064,00

26/02/2018 15:51:16:696 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 108.064,00
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Lote (6) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

27/02/2018 08:45:59:357 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 108.000,00

27/02/2018 08:28:58:459 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 108.064,00

26/02/2018 16:53:54:162 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 108.061,00

26/02/2018 08:33:12:234 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 108.064,00

27/02/2018 08:34:48:846 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 108.064,00

27/02/2018 08:32:28:263 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 168.850,00

21/02/2018 17:20:06:201 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 108.064,00

27/02/2018 08:11:58:947 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 108.064,00

24/02/2018 12:10:06:985 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 108.064,00

26/02/2018 10:56:53:267 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 101.310,00

26/02/2018 15:40:47:623 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 108.064,00

26/02/2018 14:51:03:957 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

26/02/2018 17:49:58:323 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 108.064,00

27/02/2018 08:49:11:936 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 168.850,00

26/02/2018 14:41:52:036 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 23.100,00

26/02/2018 15:03:24:572 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 21.600,00

26/02/2018 15:47:12:851 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 50.655,00

26/02/2018 16:10:11:814 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 108.064,00

26/02/2018 20:30:42:085 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 108.000,00

26/02/2018 15:21:24:010 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 29.000,01

26/02/2018 12:42:13:175 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 21.106,25

26/02/2018 14:25:07:067 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 22.000,00

26/02/2018 13:03:05:953 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 21.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2018 12:44:26:699 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 54.318,00

26/02/2018 15:17:09:467 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 43.000,00

16/02/2018 16:20:12:022 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 52.672,00

26/02/2018 17:08:23:515 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 54.318,00

23/02/2018 11:30:32:412 GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA.ME  R$ 54.318,00

26/02/2018 17:18:31:959 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 33.000,00

26/02/2018 13:17:28:721 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 54.318,00
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Lote (7) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta  uma impressão em até 5

cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm contendo os desenhos  e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção  da Unidade solicitante  na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades  por pedido.

16/02/2018 14:30:21:184 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 54.318,00

26/02/2018 15:06:26:202 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 54.318,00

27/02/2018 08:33:06:987 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 100.000,00

23/02/2018 16:09:42:402 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 54.318,00

26/02/2018 20:55:41:731 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 54.318,00

26/02/2018 16:04:26:523 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 54.318,00

26/02/2018 15:53:21:271 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 54.318,00

27/02/2018 08:47:40:957 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 54.000,00

27/02/2018 08:28:58:459 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 54.318,00

26/02/2018 08:38:58:132 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 54.318,00

27/02/2018 08:36:09:001 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 54.318,00

27/02/2018 08:37:28:899 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 82.300,00

21/02/2018 17:22:24:163 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 54.317,00

27/02/2018 08:18:12:238 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 54.318,00

24/02/2018 12:14:18:155 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 54.318,00

26/02/2018 11:06:02:604 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 49.380,00

26/02/2018 15:44:18:869 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 54.318,00

26/02/2018 14:52:38:833 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

27/02/2018 08:33:32:892 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 54.316,00

27/02/2018 08:52:31:084 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 82.300,00

26/02/2018 14:44:26:865 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 11.800,00

26/02/2018 15:07:46:996 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 11.000,00

26/02/2018 15:50:43:756 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 24.690,00

26/02/2018 16:12:12:769 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 54.318,00

26/02/2018 20:34:25:561 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 54.300,00

26/02/2018 15:27:56:794 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 10.750,00

26/02/2018 12:48:45:728 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 10.287,50

26/02/2018 14:28:16:576 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 10.900,00

26/02/2018 13:08:00:270 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 10.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2018 12:44:26:699 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 182.024,00
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Lote (8) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do

26/02/2018 15:17:09:467 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 138.600,00

16/02/2018 16:20:12:022 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 176.533,44

26/02/2018 16:57:42:894 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 119.360,00

23/02/2018 15:07:50:613 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 182.024,00

27/02/2018 07:42:58:746 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 120.000,00

26/02/2018 17:08:23:515 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 182.024,00

26/02/2018 17:18:31:959 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 120.000,00

26/02/2018 13:17:28:721 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 182.024,00

16/02/2018 14:30:21:184 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 182.024,00

26/02/2018 15:06:26:202 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 108.024,00

27/02/2018 08:33:06:987 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 400.000,00

23/02/2018 16:09:42:402 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 182.024,00

26/02/2018 20:55:41:731 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 182.024,00

26/02/2018 16:04:26:523 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 182.024,00

26/02/2018 15:53:21:271 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 182.024,00

27/02/2018 08:47:40:957 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 182.000,00

27/02/2018 08:28:58:459 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 182.024,00

26/02/2018 16:58:38:730 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 182.024,00

26/02/2018 08:38:58:132 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 182.024,00

27/02/2018 08:36:09:001 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 182.024,00

27/02/2018 08:37:28:899 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 298.400,00

21/02/2018 17:22:24:163 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 182.023,00

27/02/2018 08:18:12:238 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 182.024,00

24/02/2018 12:14:18:155 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 182.024,00

26/02/2018 11:06:02:604 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 179.040,00

26/02/2018 15:44:18:869 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 182.024,00

26/02/2018 14:52:38:833 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 2.000.000,00

27/02/2018 08:33:32:892 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 182.024,00

27/02/2018 08:52:31:084 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 298.400,00

26/02/2018 14:44:26:865 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 41.150,00

26/02/2018 15:07:46:996 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 40.800,00

26/02/2018 15:50:43:756 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 101.456,00

26/02/2018 16:12:12:769 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 182.024,00

26/02/2018 20:34:25:561 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 182.000,00

26/02/2018 15:27:56:794 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 40.100,00

26/02/2018 12:48:45:728 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 37.300,00

26/02/2018 14:28:16:576 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 38.900,00

26/02/2018 13:08:00:270 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 38.000,00
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Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2018 12:44:26:699 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 314.028,00

26/02/2018 15:17:09:467 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 220.000,00

16/02/2018 16:20:12:022 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 304.555,68

26/02/2018 16:57:42:894 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 205.920,00

23/02/2018 15:07:50:613 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 314.028,00

27/02/2018 07:42:58:746 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 200.000,00

26/02/2018 17:08:23:515 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 314.028,00

26/02/2018 17:18:31:959 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 210.000,00

26/02/2018 13:17:28:721 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 314.028,00

16/02/2018 14:30:21:184 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 314.028,00

26/02/2018 15:06:26:202 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 314.028,00

27/02/2018 08:33:06:987 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 600.000,00

23/02/2018 16:09:42:402 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 314.028,00

26/02/2018 20:55:41:731 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 314.028,00

26/02/2018 16:04:26:523 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 314.028,00

26/02/2018 15:53:21:271 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 314.028,00

27/02/2018 08:47:40:957 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 314.000,00

27/02/2018 08:28:58:459 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 314.028,00

26/02/2018 16:58:38:730 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 314.025,80

26/02/2018 08:38:58:132 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 314.028,00

27/02/2018 08:36:09:001 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 314.028,00

27/02/2018 08:37:28:899 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 514.800,00

21/02/2018 17:22:24:163 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 314.027,00

27/02/2018 08:18:12:238 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 314.028,00

24/02/2018 12:14:18:155 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 314.028,00

26/02/2018 11:06:02:604 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 308.880,00

26/02/2018 15:44:18:869 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 314.020,00

26/02/2018 14:52:38:833 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

27/02/2018 08:33:32:892 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 314.028,00

27/02/2018 08:52:31:084 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 514.800,00

26/02/2018 14:44:26:865 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 66.500,00
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Lote (9) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

26/02/2018 15:07:46:996 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 65.900,00

26/02/2018 15:50:43:756 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 175.032,00

26/02/2018 16:12:12:769 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 314.028,00

26/02/2018 20:34:25:561 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 314.000,00

26/02/2018 15:27:56:794 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 64.700,00

26/02/2018 12:48:45:728 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 64.350,00

26/02/2018 14:28:16:576 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 65.000,00

26/02/2018 13:08:00:270 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 65.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2018 12:44:26:699 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 700.615,50

26/02/2018 15:17:09:467 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 535.000,00

16/02/2018 16:20:12:022 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 679.482,18

26/02/2018 16:57:42:894 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 459.420,00

23/02/2018 15:07:50:613 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 700.615,50

27/02/2018 07:42:58:746 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 440.000,00

26/02/2018 17:08:23:515 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 700.615,50

26/02/2018 17:18:31:959 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 460.000,00

26/02/2018 13:17:28:721 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 700.615,50

16/02/2018 14:30:21:184 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 700.615,50

26/02/2018 15:06:26:202 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 700.615,50

27/02/2018 08:33:06:987 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 1.300.000,00

23/02/2018 16:09:42:402 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 700.615,50

26/02/2018 20:55:41:731 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 700.615,50

26/02/2018 16:04:26:523 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 700.615,50

26/02/2018 15:53:21:271 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 700.615,50

27/02/2018 08:47:40:957 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 700.000,00

27/02/2018 08:28:58:459 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 700.615,50

26/02/2018 16:58:38:730 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 700.615,50

26/02/2018 08:38:58:132 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 700.615,50

27/02/2018 08:36:09:001 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 700.615,50
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Lote (10) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

27/02/2018 08:37:28:899 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.148.550,00

21/02/2018 17:22:24:163 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 700.615,00

27/02/2018 08:18:12:238 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 700.615,50

24/02/2018 12:14:18:155 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 700.615,50

26/02/2018 11:06:02:604 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 689.130,00

26/02/2018 15:44:18:869 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 700.615,00

26/02/2018 14:52:38:833 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

27/02/2018 08:33:32:892 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 700.615,00

27/02/2018 08:52:31:084 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 1.148.550,00

26/02/2018 14:44:26:865 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 152.000,00

26/02/2018 15:07:46:996 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 146.590,00

26/02/2018 15:50:43:756 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 390.507,00

26/02/2018 16:12:12:769 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 800.000,00

26/02/2018 20:34:25:561 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 700.600,00

26/02/2018 15:27:56:794 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 144.100,00

26/02/2018 12:48:45:728 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 143.568,75

26/02/2018 14:28:16:576 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 149.000,00

26/02/2018 13:08:00:270 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 145.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2018 12:44:26:699 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 563.063,23

26/02/2018 15:17:09:467 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 410.000,00

16/02/2018 16:20:12:022 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 546.034,02

26/02/2018 16:57:42:894 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 366.220,00

23/02/2018 15:07:50:613 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 563.063,25

27/02/2018 07:42:58:746 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 400.000,00

26/02/2018 17:08:23:515 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 563.063,25

26/02/2018 17:18:31:959 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 370.000,00

26/02/2018 13:17:28:721 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 563.063,25

16/02/2018 14:30:21:184 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 563.063,25

26/02/2018 15:06:26:202 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 563.063,25
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Lote (11) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

27/02/2018 08:33:06:987 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 1.200.000,00

23/02/2018 16:09:42:402 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 563.063,25

26/02/2018 20:55:41:731 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 563.063,25

26/02/2018 16:04:26:523 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 563.063,25

26/02/2018 15:53:21:271 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 563.063,25

27/02/2018 08:47:40:957 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 563.000,00

27/02/2018 08:28:58:459 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 563.063,25

26/02/2018 16:58:38:730 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 563.063,00

26/02/2018 08:38:58:132 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 563.063,25

27/02/2018 08:36:09:001 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 563.063,25

27/02/2018 08:37:28:899 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 915.550,00

21/02/2018 17:22:24:163 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 563.063,00

27/02/2018 08:18:12:238 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 563.063,25

24/02/2018 12:14:18:155 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 563.063,25

26/02/2018 11:06:02:604 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 549.330,00

26/02/2018 15:44:18:869 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 563.062,00

26/02/2018 14:52:38:833 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

27/02/2018 08:33:32:892 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 563.063,25

27/02/2018 08:52:31:084 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 915.550,00

26/02/2018 14:44:26:865 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 118.000,00

26/02/2018 15:07:46:996 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 113.900,00

26/02/2018 15:50:43:756 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 311.287,00

26/02/2018 16:12:12:769 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 600.000,00

26/02/2018 20:34:25:561 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 563.000,00

26/02/2018 15:27:56:794 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 114.100,00

26/02/2018 12:48:45:728 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 114.443,71

26/02/2018 14:28:16:576 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 115.000,00

26/02/2018 13:08:00:270 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 114.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2018 12:45:53:561 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 256.192,00
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Lote (12) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

26/02/2018 15:19:26:816 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 217.000,00

16/02/2018 16:22:59:454 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 248.506,24

26/02/2018 16:59:01:226 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 160.120,00

23/02/2018 15:08:53:632 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 256.192,00

26/02/2018 17:09:32:523 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 256.192,00

26/02/2018 17:20:00:268 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 162.000,00

26/02/2018 13:19:57:766 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 256.192,00

16/02/2018 14:31:57:991 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 256.192,00

26/02/2018 15:07:14:413 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 256.192,00

27/02/2018 07:40:48:641 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 450.000,00

23/02/2018 16:10:50:755 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 256.192,00

26/02/2018 20:58:23:015 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 256.192,00

26/02/2018 16:05:46:235 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 256.192,00

26/02/2018 15:54:29:175 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 256.192,00

27/02/2018 08:48:32:053 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 256.000,00

27/02/2018 08:29:02:140 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 256.192,00

26/02/2018 16:59:59:161 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 256.192,00

26/02/2018 08:46:49:612 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 256.192,00

27/02/2018 08:36:53:912 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 256.192,00

27/02/2018 08:38:55:321 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 400.300,00

21/02/2018 17:23:34:353 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 256.191,00

27/02/2018 08:19:42:453 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 256.192,00

24/02/2018 12:17:09:922 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 256.192,00

26/02/2018 11:09:07:650 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 240.180,00

26/02/2018 15:45:31:373 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 256.190,00

26/02/2018 14:53:48:979 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 800.600,00

27/02/2018 08:36:19:714 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 256.192,00

27/02/2018 08:53:52:598 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 400.300,00

26/02/2018 14:45:42:526 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 52.300,00

26/02/2018 15:09:25:231 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 52.000,00

26/02/2018 15:52:08:357 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 136.102,00

26/02/2018 16:13:16:668 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 300.000,00

26/02/2018 20:36:14:652 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 256.000,00

26/02/2018 15:29:35:722 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 51.800,00

26/02/2018 12:51:07:562 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 50.037,50

26/02/2018 14:30:06:263 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 51.110,00

26/02/2018 13:10:47:689 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 50.500,00
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Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2018 12:45:53:561 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 145.213,50

26/02/2018 15:19:26:816 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 119.000,00

16/02/2018 16:22:59:454 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 140.823,84

26/02/2018 16:59:01:226 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 88.680,00

23/02/2018 15:08:53:632 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 145.213,50

26/02/2018 17:09:32:523 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 145.213,50

26/02/2018 17:20:00:268 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 89.000,00

26/02/2018 13:19:57:766 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 145.213,50

16/02/2018 14:31:57:991 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 145.213,50

26/02/2018 15:07:14:413 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 145.123,50

27/02/2018 07:40:48:641 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 250.000,00

23/02/2018 16:10:50:755 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 145.213,50

26/02/2018 20:58:23:015 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 145.213,50

26/02/2018 16:05:46:235 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 145.213,50

26/02/2018 15:54:29:175 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 1.452.130,50

27/02/2018 08:48:32:053 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 145.000,00

27/02/2018 08:29:02:140 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 145.213,50

26/02/2018 16:59:59:161 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 145.213,00

26/02/2018 08:46:49:612 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 145.213,50

27/02/2018 08:36:53:912 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 145.213,50

27/02/2018 08:38:55:321 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 221.700,00

21/02/2018 17:23:34:353 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 145.213,00

27/02/2018 08:19:42:453 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 145.213,50

24/02/2018 12:17:09:922 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 145.213,50

26/02/2018 11:09:07:650 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 133.020,00

26/02/2018 15:45:31:373 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 145.213,00

26/02/2018 14:53:48:979 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 100.000.000,00

27/02/2018 08:36:19:714 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 145.213,50

27/02/2018 08:53:52:598 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 221.700,00

26/02/2018 14:45:42:526 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 31.500,00

26/02/2018 15:09:25:231 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 27.900,00

26/02/2018 15:52:08:357 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 75.378,00

26/02/2018 16:13:16:668 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 145.213,50
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

26/02/2018 20:36:14:652 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 145.200,00

26/02/2018 15:29:35:722 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 28.100,00

26/02/2018 12:51:07:562 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 27.712,50

26/02/2018 14:30:06:263 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 29.100,00

26/02/2018 13:10:47:689 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 28.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 11:29:33:119 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 13.900,00

27/02/2018 11:27:58:055 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 14.100,00

27/02/2018 11:20:55:404 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 17.000,00

26/02/2018 12:42:13:175 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 18.581,25

26/02/2018 13:03:05:953 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 18.900,00

26/02/2018 14:41:52:036 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 21.000,00

26/02/2018 15:03:24:572 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 21.500,00

26/02/2018 15:21:24:010 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 22.600,00

27/02/2018 11:18:49:354 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 24.300,00

27/02/2018 11:20:09:825 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 25.999,99

27/02/2018 11:19:09:526 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 26.000,00

27/02/2018 11:05:08:006 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 26.757,00

27/02/2018 11:02:32:896 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 27.950,00

27/02/2018 11:07:56:468 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 29.730,00

27/02/2018 11:24:26:386 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 31.126,99

27/02/2018 11:17:58:654 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 31.127,31

27/02/2018 11:14:21:238 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 32.703,00

27/02/2018 11:18:10:911 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 35.300,00

27/02/2018 11:03:38:134 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 35.378,00

27/02/2018 11:16:03:929 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 35.676,00

27/02/2018 11:11:05:115 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 44.594,00

27/02/2018 11:07:31:895 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 45.000,00
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Lote (2) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

27/02/2018 11:24:31:054 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 53.900,00

27/02/2018 07:40:33:437 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 60.000,00

27/02/2018 11:26:41:432 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 82.145,21

27/02/2018 11:03:09:495 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 84.016,98

16/02/2018 16:13:47:427 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 85.771,05

26/02/2018 20:30:42:085 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 88.400,00

23/02/2018 16:06:43:737 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 88.446,75

26/02/2018 08:33:12:234 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 88.446,75

26/02/2018 14:58:38:788 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 88.446,75

26/02/2018 15:40:47:623 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 88.446,75

26/02/2018 16:02:24:956 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 88.446,75

26/02/2018 17:49:58:323 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 88.446,75

26/02/2018 20:50:18:093 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 88.446,75

27/02/2018 08:11:58:947 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 88.446,75

26/02/2018 10:56:53:267 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 89.190,00

27/02/2018 08:32:28:263 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 148.650,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 11:17:33:632 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 28.800,00

27/02/2018 11:16:23:489 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 28.900,00

26/02/2018 12:42:13:175 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 29.050,00

26/02/2018 13:03:05:953 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 29.600,00

26/02/2018 15:21:24:010 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 29.800,00

26/02/2018 14:25:07:067 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 30.000,00

26/02/2018 14:41:52:036 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 31.500,00

26/02/2018 15:03:24:572 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 31.850,00

27/02/2018 11:19:59:067 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 38.000,00

27/02/2018 11:20:10:359 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 38.113,60

16/02/2018 14:27:33:265 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 38.278,00

27/02/2018 11:19:36:013 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 41.831,99

27/02/2018 11:05:47:154 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 41.832,00

27/02/2018 11:09:02:635 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 46.480,00
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Lote (3) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

27/02/2018 11:18:16:076 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 51.100,00

27/02/2018 11:15:44:696 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 51.128,00

27/02/2018 11:19:05:590 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 56.700,00

27/02/2018 11:04:37:918 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 57.170,00

27/02/2018 11:15:17:441 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 69.699,90

27/02/2018 11:05:53:174 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 69.700,00

26/02/2018 15:47:12:851 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 69.720,00

27/02/2018 11:08:20:677 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 75.000,00

27/02/2018 11:25:22:836 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 84.900,00

27/02/2018 11:23:46:698 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 116.521,00

27/02/2018 07:40:33:437 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 120.000,00

27/02/2018 11:04:10:847 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 131.352,48

16/02/2018 16:13:47:427 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 134.094,80

26/02/2018 20:30:42:085 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 138.270,00

21/02/2018 11:48:36:316 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 138.278,00

23/02/2018 16:06:43:737 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 138.278,00

26/02/2018 08:33:12:234 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 138.278,00

26/02/2018 14:58:38:788 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 138.278,00

26/02/2018 15:40:47:623 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 138.278,00

26/02/2018 16:02:24:956 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 138.278,00

26/02/2018 17:49:58:323 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 138.278,00

27/02/2018 08:11:58:947 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 138.278,00

26/02/2018 20:50:18:093 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 138.827,80

26/02/2018 10:56:53:267 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 139.440,00

27/02/2018 08:32:28:263 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 232.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 11:21:32:584 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 38.000,00

27/02/2018 11:21:45:782 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 39.000,00

26/02/2018 12:42:13:175 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 39.637,50

26/02/2018 13:03:05:953 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 40.000,00

26/02/2018 15:21:24:010 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 40.900,00
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Lote (4) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

26/02/2018 14:25:07:067 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 41.000,00

26/02/2018 15:03:24:572 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 41.800,00

26/02/2018 14:41:52:036 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 42.000,00

27/02/2018 11:21:38:759 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 52.000,00

27/02/2018 11:20:54:963 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 55.000,00

27/02/2018 11:06:31:773 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 57.078,00

27/02/2018 11:12:46:556 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 63.420,00

27/02/2018 11:18:49:683 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 66.400,74

27/02/2018 11:19:00:818 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 69.750,00

27/02/2018 11:15:24:856 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 69.762,00

27/02/2018 11:19:50:268 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 77.500,00

27/02/2018 11:05:19:724 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 78.000,00

27/02/2018 11:08:12:088 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 84.000,00

27/02/2018 11:23:53:609 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 88.499,99

27/02/2018 11:05:09:955 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 88.500,00

27/02/2018 11:09:06:557 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 95.000,00

27/02/2018 11:16:47:801 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 95.129,99

26/02/2018 15:47:12:851 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 95.130,00

27/02/2018 11:12:26:530 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 100.000,00

27/02/2018 07:40:33:437 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 125.800,00

27/02/2018 11:22:16:220 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 165.231,20

27/02/2018 11:09:24:801 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 179.224,92

16/02/2018 16:13:47:427 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 182.966,70

26/02/2018 20:30:42:085 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 188.600,00

23/02/2018 16:06:43:737 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 188.674,50

26/02/2018 08:33:12:234 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 188.674,50

26/02/2018 14:58:38:788 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 188.674,50

26/02/2018 15:40:47:623 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 188.674,50

26/02/2018 16:02:24:956 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 188.674,50

26/02/2018 17:49:58:323 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 188.674,50

26/02/2018 20:50:18:093 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 188.674,50

27/02/2018 08:11:58:947 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 188.674,50

26/02/2018 10:56:53:267 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 190.260,00

27/02/2018 08:32:28:263 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 317.100,00
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evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 11:23:49:459 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 25.000,00

27/02/2018 11:23:20:021 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 28.000,00

26/02/2018 12:42:13:175 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 30.700,00

26/02/2018 15:21:24:010 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 30.900,00

26/02/2018 13:03:05:953 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 31.000,00

26/02/2018 14:25:07:067 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 31.500,00

26/02/2018 15:03:24:572 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 31.800,00

26/02/2018 14:41:52:036 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 32.500,00

27/02/2018 11:22:40:392 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 40.000,00

27/02/2018 11:21:34:947 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 43.000,00

27/02/2018 11:07:16:432 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 44.208,00

27/02/2018 11:14:42:157 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 49.120,00

27/02/2018 11:19:59:432 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 51.428,64

27/02/2018 11:22:25:519 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 58.699,00

27/02/2018 11:20:41:518 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 58.700,00

27/02/2018 11:16:35:255 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 58.944,00

27/02/2018 11:10:35:809 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 62.500,00

27/02/2018 11:06:26:998 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 62.873,00

27/02/2018 11:24:24:345 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 73.199,99

27/02/2018 11:06:37:227 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 73.200,00

27/02/2018 11:18:02:420 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 73.679,99

26/02/2018 15:47:12:851 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 73.680,00

27/02/2018 11:09:54:326 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 74.000,00

27/02/2018 11:09:32:022 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 90.000,00

27/02/2018 11:21:10:243 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 122.354,00

27/02/2018 07:40:33:437 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 125.800,00

27/02/2018 11:05:11:752 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 141.121,76

16/02/2018 16:13:47:427 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 144.118,08

26/02/2018 10:56:53:267 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 147.360,00

26/02/2018 20:30:42:085 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 148.500,00

23/02/2018 16:06:43:737 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 148.588,00

26/02/2018 08:33:12:234 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 148.588,00

26/02/2018 14:58:38:788 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 148.588,00

26/02/2018 15:40:47:623 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 148.588,00

26/02/2018 16:02:24:956 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 148.588,00
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Lote (5) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose;

gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

26/02/2018 17:49:58:323 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 148.588,00

26/02/2018 20:50:18:093 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 148.588,00

27/02/2018 08:11:58:947 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 148.588,00

27/02/2018 08:32:28:263 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 245.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 11:28:41:937 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 20.300,00

27/02/2018 11:27:19:780 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 20.350,00

27/02/2018 11:22:19:170 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 21.000,00

26/02/2018 12:42:13:175 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 21.106,25

26/02/2018 13:03:05:953 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 21.500,00

26/02/2018 15:03:24:572 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 21.600,00

26/02/2018 14:41:52:036 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 23.100,00

27/02/2018 11:24:23:257 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 27.500,00

27/02/2018 11:22:17:865 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 28.000,00

26/02/2018 15:21:24:010 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 29.000,01

27/02/2018 11:33:26:586 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 30.000,00

27/02/2018 11:08:05:745 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 30.393,00

27/02/2018 11:15:29:350 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 33.770,00

27/02/2018 11:26:59:134 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 36.930,00

27/02/2018 11:20:53:644 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 36.944,38

27/02/2018 11:21:30:358 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 39.800,00

27/02/2018 11:18:55:832 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 40.524,00

27/02/2018 11:11:26:156 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 43.000,00

27/02/2018 11:40:05:174 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 46.600,00

27/02/2018 11:07:58:334 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 46.602,00

27/02/2018 11:08:07:122 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 50.000,00

26/02/2018 15:47:12:851 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 50.655,00

27/02/2018 11:10:58:719 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 55.000,00

27/02/2018 11:26:15:180 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 69.999,99

27/02/2018 11:10:07:056 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 70.000,00

27/02/2018 07:40:33:437 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 75.000,00
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Lote (6) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

27/02/2018 11:20:22:628 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 95.213,00

27/02/2018 11:05:47:521 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 102.660,80

16/02/2018 16:13:47:427 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 104.822,08

26/02/2018 20:30:42:085 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 108.000,00

23/02/2018 16:06:43:737 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 108.064,00

26/02/2018 08:33:12:234 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 108.064,00

26/02/2018 14:58:38:788 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 108.064,00

26/02/2018 15:40:47:623 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 108.064,00

26/02/2018 16:02:24:956 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 108.064,00

26/02/2018 17:49:58:323 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 108.064,00

26/02/2018 20:50:18:093 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 108.064,00

27/02/2018 08:11:58:947 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 108.064,00

27/02/2018 08:32:28:263 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 168.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 12:09:54:233 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 10.089,00

26/02/2018 12:48:45:728 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 10.287,50

26/02/2018 13:08:00:270 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 10.600,00

26/02/2018 15:27:56:794 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 10.750,00

26/02/2018 14:28:16:576 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 10.900,00

26/02/2018 15:07:46:996 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 11.000,00

26/02/2018 14:44:26:865 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 11.800,00

27/02/2018 12:13:05:235 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 14.800,00

27/02/2018 11:45:59:009 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 14.814,00

27/02/2018 11:45:23:752 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 16.460,00

27/02/2018 11:45:38:293 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 17.000,00

27/02/2018 11:57:00:286 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 17.990,00

27/02/2018 11:47:07:822 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 18.879,62

27/02/2018 11:46:16:083 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 19.700,00

27/02/2018 11:43:46:814 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 19.752,00

27/02/2018 12:05:57:441 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 24.400,00
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Lote (7) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta  uma impressão em até 5

cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm contendo os desenhos  e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção  da Unidade solicitante  na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades  por pedido.

27/02/2018 11:46:35:290 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 24.525,00

26/02/2018 15:50:43:756 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 24.690,00

27/02/2018 11:46:12:323 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 28.000,00

27/02/2018 11:44:38:753 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 29.545,70

27/02/2018 11:49:26:626 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 52.123,00

16/02/2018 16:20:12:022 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 52.672,00

26/02/2018 20:34:25:561 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 54.300,00

27/02/2018 08:33:32:892 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 54.316,00

16/02/2018 14:30:21:184 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 54.318,00

23/02/2018 11:30:32:412 GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA.ME  R$ 54.318,00

23/02/2018 16:09:42:402 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 54.318,00

26/02/2018 08:38:58:132 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 54.318,00

26/02/2018 15:06:26:202 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 54.318,00

26/02/2018 15:44:18:869 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 54.318,00

26/02/2018 16:04:26:523 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 54.318,00

26/02/2018 16:12:12:769 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 54.318,00

26/02/2018 20:55:41:731 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 54.318,00

27/02/2018 08:18:12:238 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 54.318,00

27/02/2018 08:36:09:001 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 54.318,00

27/02/2018 08:37:28:899 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 82.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 12:02:56:105 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 37.245,00

26/02/2018 12:48:45:728 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 37.300,00

26/02/2018 13:08:00:270 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 38.000,00

26/02/2018 14:28:16:576 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 38.900,00

26/02/2018 15:27:56:794 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 40.100,00

26/02/2018 15:07:46:996 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 40.800,00

26/02/2018 14:44:26:865 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 41.150,00

27/02/2018 12:02:00:795 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 59.600,00

27/02/2018 11:50:28:335 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 59.679,99

27/02/2018 11:46:41:379 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 59.680,00
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Lote (8) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

27/02/2018 11:47:14:684 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 62.873,00

27/02/2018 11:47:04:573 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 68.000,00

27/02/2018 11:58:15:571 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 68.700,00

27/02/2018 11:47:39:608 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 70.422,40

27/02/2018 11:44:24:286 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 71.616,00

27/02/2018 11:48:51:896 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 89.500,00

27/02/2018 11:59:30:549 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 89.521,99

27/02/2018 11:46:52:188 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 90.000,00

27/02/2018 11:46:50:662 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 98.900,00

26/02/2018 15:50:43:756 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 101.456,00

26/02/2018 15:06:26:202 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 108.024,00

26/02/2018 16:57:42:894 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 119.360,00

27/02/2018 07:42:58:746 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 120.000,00

26/02/2018 15:17:09:467 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 138.600,00

27/02/2018 11:52:19:022 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 165.000,00

27/02/2018 11:44:10:724 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 172.892,96

16/02/2018 16:20:12:022 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 176.533,44

26/02/2018 20:34:25:561 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 182.000,00

16/02/2018 14:30:21:184 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 182.024,00

23/02/2018 16:09:42:402 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 182.024,00

26/02/2018 08:38:58:132 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 182.024,00

26/02/2018 15:44:18:869 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 182.024,00

26/02/2018 16:04:26:523 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 182.024,00

26/02/2018 16:12:12:769 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 182.024,00

26/02/2018 20:55:41:731 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 182.024,00

27/02/2018 08:18:12:238 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 182.024,00

27/02/2018 08:33:32:892 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 182.024,00

27/02/2018 08:36:09:001 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 182.024,00

27/02/2018 08:37:28:899 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 298.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (9) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

27/02/2018 12:00:06:907 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 64.090,00

27/02/2018 11:58:57:913 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 64.200,00

26/02/2018 12:48:45:728 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 64.350,00

26/02/2018 15:27:56:794 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 64.700,00

26/02/2018 13:08:00:270 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 65.000,00

26/02/2018 14:28:16:576 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 65.000,00

26/02/2018 15:07:46:996 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 65.900,00

26/02/2018 14:44:26:865 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 66.500,00

27/02/2018 11:48:49:372 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 100.000,00

27/02/2018 11:48:02:645 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 102.959,99

27/02/2018 11:47:34:550 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 102.960,00

27/02/2018 11:58:54:191 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 118.550,00

27/02/2018 11:48:32:184 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 121.492,80

27/02/2018 11:44:37:292 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 123.552,00

27/02/2018 11:48:55:596 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 149.292,00

27/02/2018 12:00:48:349 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 154.439,99

27/02/2018 11:49:35:046 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 158.200,00

27/02/2018 11:48:08:291 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 165.000,00

27/02/2018 11:47:24:268 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 169.800,00

26/02/2018 15:50:43:756 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 175.032,00

27/02/2018 07:42:58:746 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 200.000,00

26/02/2018 16:57:42:894 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 205.920,00

26/02/2018 15:17:09:467 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 220.000,00

27/02/2018 11:53:50:030 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 290.000,00

27/02/2018 11:47:45:845 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 298.275,12

16/02/2018 16:20:12:022 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 304.555,68

26/02/2018 20:34:25:561 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 314.000,00

26/02/2018 15:44:18:869 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 314.020,00

16/02/2018 14:30:21:184 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 314.028,00

23/02/2018 16:09:42:402 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 314.028,00

26/02/2018 08:38:58:132 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 314.028,00

26/02/2018 15:06:26:202 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 314.028,00

26/02/2018 16:04:26:523 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 314.028,00

26/02/2018 16:12:12:769 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 314.028,00

26/02/2018 20:55:41:731 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 314.028,00

27/02/2018 08:18:12:238 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 314.028,00

27/02/2018 08:33:32:892 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 314.028,00

27/02/2018 08:36:09:001 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 314.028,00

27/02/2018 08:37:28:899 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 514.800,00
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viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 12:17:38:262 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 143.484,00

26/02/2018 12:48:45:728 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 143.568,75

26/02/2018 15:27:56:794 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 144.100,00

26/02/2018 13:08:00:270 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 145.000,00

26/02/2018 15:07:46:996 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 146.590,00

26/02/2018 14:28:16:576 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 149.000,00

26/02/2018 14:44:26:865 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 152.000,00

27/02/2018 12:13:32:369 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 224.000,00

27/02/2018 11:49:39:547 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 225.000,00

27/02/2018 11:48:46:494 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 229.709,99

27/02/2018 11:48:17:372 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 229.710,00

27/02/2018 11:59:38:037 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 264.200,00

27/02/2018 11:49:25:540 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 271.057,80

27/02/2018 11:45:30:638 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 275.652,00

27/02/2018 12:02:31:278 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 339.000,00

27/02/2018 11:50:32:155 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 340.100,00

27/02/2018 11:49:59:952 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 342.267,00

27/02/2018 11:48:54:776 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 368.000,00

27/02/2018 11:48:02:284 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 389.000,00

26/02/2018 15:50:43:756 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 390.507,00

27/02/2018 07:42:58:746 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 440.000,00

26/02/2018 16:57:42:894 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 459.420,00

26/02/2018 15:17:09:467 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 535.000,00

27/02/2018 11:55:03:731 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 635.000,00

27/02/2018 11:48:23:012 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 665.469,87

16/02/2018 16:20:12:022 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 679.482,18

26/02/2018 20:34:25:561 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 700.600,00

26/02/2018 15:44:18:869 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 700.615,00

27/02/2018 08:33:32:892 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 700.615,00

16/02/2018 14:30:21:184 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 700.615,50

09/04/2018 Página 26 de 122



Lote (10) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

23/02/2018 16:09:42:402 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 700.615,50

26/02/2018 08:38:58:132 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 700.615,50

26/02/2018 15:06:26:202 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 700.615,50

26/02/2018 16:04:26:523 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 700.615,50

26/02/2018 20:55:41:731 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 700.615,50

27/02/2018 08:18:12:238 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 700.615,50

27/02/2018 08:36:09:001 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 700.615,50

26/02/2018 16:12:12:769 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 800.000,00

27/02/2018 08:37:28:899 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.148.550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 12:05:35:946 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 113.775,00

26/02/2018 15:07:46:996 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 113.900,00

26/02/2018 15:27:56:794 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 114.100,00

26/02/2018 12:48:45:728 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 114.443,71

26/02/2018 13:08:00:270 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 114.600,00

26/02/2018 14:28:16:576 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 115.000,00

26/02/2018 14:44:26:865 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 118.000,00

27/02/2018 12:06:00:566 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 179.990,00

27/02/2018 11:50:20:093 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 180.000,00

27/02/2018 11:49:47:475 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 183.109,99

27/02/2018 11:49:08:473 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 183.110,00

27/02/2018 11:50:06:348 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 184.115,40

27/02/2018 12:00:30:813 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 210.600,00

27/02/2018 11:45:35:281 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 219.732,00

27/02/2018 12:03:34:935 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 287.500,00

27/02/2018 11:51:32:534 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 288.500,00

27/02/2018 11:49:47:343 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 290.000,00

27/02/2018 11:50:59:485 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 291.144,00

27/02/2018 11:48:41:041 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 310.000,00

26/02/2018 15:50:43:756 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 311.287,00
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Lote (11) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

26/02/2018 16:57:42:894 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 366.220,00

27/02/2018 07:42:58:746 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP  R$ 400.000,00

26/02/2018 15:17:09:467 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 410.000,00

27/02/2018 11:55:50:212 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 525.142,00

27/02/2018 11:49:24:972 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 534.864,31

16/02/2018 16:20:12:022 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 546.034,02

26/02/2018 20:34:25:561 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 563.000,00

26/02/2018 15:44:18:869 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 563.062,00

16/02/2018 14:30:21:184 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 563.063,25

23/02/2018 16:09:42:402 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 563.063,25

26/02/2018 08:38:58:132 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 563.063,25

26/02/2018 15:06:26:202 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 563.063,25

26/02/2018 16:04:26:523 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 563.063,25

26/02/2018 20:55:41:731 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 563.063,25

27/02/2018 08:18:12:238 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 563.063,25

27/02/2018 08:33:32:892 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 563.063,25

27/02/2018 08:36:09:001 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 563.063,25

26/02/2018 16:12:12:769 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 600.000,00

27/02/2018 08:37:28:899 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 915.550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 12:28:25:564 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 50.000,00

26/02/2018 12:51:07:562 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 50.037,50

26/02/2018 13:10:47:689 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 50.500,00

26/02/2018 14:30:06:263 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 51.110,00

26/02/2018 15:29:35:722 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 51.800,00

26/02/2018 15:09:25:231 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 52.000,00

26/02/2018 14:45:42:526 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 52.300,00

27/02/2018 12:59:59:547 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 80.000,00

27/02/2018 12:54:25:197 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 80.060,00

27/02/2018 12:59:02:092 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 95.695,00
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Lote (12) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

27/02/2018 12:31:18:137 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 96.072,00

27/02/2018 12:30:16:018 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 99.274,40

27/02/2018 12:30:34:431 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 120.090,00

27/02/2018 12:37:15:087 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 136.000,00

26/02/2018 15:52:08:357 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 136.102,00

27/02/2018 12:44:16:926 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 147.800,00

26/02/2018 16:59:01:226 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 160.120,00

26/02/2018 17:20:00:268 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 162.000,00

27/02/2018 12:27:10:278 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 243.382,40

16/02/2018 16:22:59:454 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 248.506,24

26/02/2018 20:36:14:652 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 256.000,00

27/02/2018 08:48:32:053 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 256.000,00

26/02/2018 15:45:31:373 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 256.190,00

16/02/2018 14:31:57:991 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 256.192,00

23/02/2018 16:10:50:755 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 256.192,00

26/02/2018 08:46:49:612 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 256.192,00

26/02/2018 15:07:14:413 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 256.192,00

26/02/2018 16:05:46:235 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 256.192,00

26/02/2018 16:59:59:161 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 256.192,00

26/02/2018 20:58:23:015 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 256.192,00

27/02/2018 08:19:42:453 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 256.192,00

27/02/2018 08:36:19:714 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 256.192,00

27/02/2018 08:36:53:912 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 256.192,00

26/02/2018 16:13:16:668 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 300.000,00

27/02/2018 08:38:55:321 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 400.300,00

27/02/2018 08:53:52:598 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 400.300,00

27/02/2018 07:40:48:641 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 450.000,00

26/02/2018 14:53:48:979 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 800.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2018 12:52:48:381 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES -
EIRELI-E  R$ 27.699,99
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

26/02/2018 12:51:07:562 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME  R$ 27.712,50

26/02/2018 15:09:25:231 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA
- ME  R$ 27.900,00

26/02/2018 13:10:47:689 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME  R$ 28.000,00

26/02/2018 15:29:35:722 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253  R$ 28.100,00

26/02/2018 14:30:06:263 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME  R$ 29.100,00

26/02/2018 14:45:42:526 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE
MATERIA  R$ 31.500,00

27/02/2018 12:59:32:531 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 44.300,00

27/02/2018 12:54:52:411 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP  R$ 44.340,00

27/02/2018 12:59:28:785 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME  R$ 52.730,00

27/02/2018 12:32:36:451 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 53.208,00

27/02/2018 12:30:55:821 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E
COMERCIO  R$ 57.198,60

27/02/2018 12:32:11:689 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP  R$ 66.510,00

27/02/2018 12:37:43:353 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 75.000,00

26/02/2018 15:52:08:357 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 75.378,00

27/02/2018 12:44:44:028 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP  R$ 81.900,00

27/02/2018 13:04:52:732 T F LIMA PLAY 2 SPORTS  R$ 83.802,00

26/02/2018 16:59:01:226 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 88.680,00

26/02/2018 17:20:00:268 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME  R$ 89.000,00

27/02/2018 12:27:41:728 NILCATEX TEXTIL LTDA  R$ 137.941,74

16/02/2018 16:22:59:454 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 140.823,84

26/02/2018 15:07:14:413 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 145.123,50

26/02/2018 20:36:14:652 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME  R$ 145.200,00

26/02/2018 15:45:31:373 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
EPP  R$ 145.213,00

26/02/2018 16:59:59:161 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME  R$ 145.213,00

16/02/2018 14:31:57:991 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 145.213,50

23/02/2018 16:10:50:755 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 145.213,50

26/02/2018 08:46:49:612 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP  R$ 145.213,50

26/02/2018 16:05:46:235 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA ME  R$ 145.213,50

26/02/2018 16:13:16:668 OPCAO ENGENHARIA LTDA  R$ 145.213,50

26/02/2018 20:58:23:015 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 145.213,50

27/02/2018 08:19:42:453 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 145.213,50

27/02/2018 08:36:19:714 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP  R$ 145.213,50

27/02/2018 08:36:53:912 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 145.213,50

27/02/2018 08:38:55:321 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 221.700,00

27/02/2018 08:53:52:598 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME  R$ 221.700,00

27/02/2018 07:40:48:641 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 250.000,00

26/02/2018 14:53:48:979 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 100.000.000,00
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bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 27/02/2018, às 11:32:59 horas, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018, às 15:39:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2018, às 15:39:51 horas, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BETBI INDUSTRIA DE

CONFECCOES E BRINDES - EIRELI-E. No dia 02/03/2018, às 09:32:33 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2018, às 09:32:33 horas, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e
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desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: CINTIA BATISTA LAMARAO - ME.

No dia 05/03/2018, às 09:59:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 09:59:32 horas, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OPCAO ENGENHARIA LTDA. No dia

07/03/2018, às 09:59:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 09:59:31 horas, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OLIMPIO RESTAURANTE E

CHURRASCARIA LTDA - ME. No dia 07/03/2018, às 15:34:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 15:34:15 horas, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em
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malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME. No

dia 08/03/2018, às 10:34:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 10:34:23 horas, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: COLINA COMERCIO IMPORTACAO

& EXPORTACAO DE MATERIA. No dia 12/03/2018, às 09:56:30 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 09:56:30 horas, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante = na proximidade de cada evento).
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OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: GASPARELLO GRAFICA E

INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME. No dia 13/03/2018, às 11:36:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/03/2018, às 11:36:12 horas, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253. No dia 06/04/2018, às 11:53:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 11:53:22 horas, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 06/04/2018, às 11:53:22 horas, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na
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altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa GGS INDUSTRIA

COMERCIO E SERVICO LTDA-ME com o valor R$ 24.289,41 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 27/02/2018, às 11:28:33 horas, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018, às 15:42:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2018, às 15:42:52 horas, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OPCAO ENGENHARIA LTDA. No dia

02/03/2018, às 09:33:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2018, às 09:33:17 horas, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.
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Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BETBI INDUSTRIA DE

CONFECCOES E BRINDES - EIRELI-E. No dia 05/03/2018, às 10:00:08 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 10:00:08 horas, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OLIMPIO RESTAURANTE E

CHURRASCARIA LTDA - ME. No dia 07/03/2018, às 10:00:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 10:00:45 horas, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME. No

dia 07/03/2018, às 15:34:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 07/03/2018, às 15:34:43 horas, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253. No dia 08/03/2018, às 10:34:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 10:34:52 horas, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: CINTIA BATISTA LAMARAO - ME.

No dia 12/03/2018, às 09:56:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 09:56:59 horas, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE
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SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: COLINA COMERCIO IMPORTACAO

& EXPORTACAO DE MATERIA. No dia 13/03/2018, às 11:36:46 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 13/03/2018, às 11:36:46 horas, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: GASPARELLO GRAFICA E

INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME. No dia 06/04/2018, às 11:54:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 11:54:20 horas, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 06/04/2018, às 11:54:20 horas, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e
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desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa GGS INDUSTRIA

COMERCIO E SERVICO LTDA-ME com o valor R$ 37.974,16 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 27/02/2018, às 11:26:49 horas, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018, às 15:43:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2018, às 15:43:03 horas, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OPCAO ENGENHARIA LTDA. No dia

02/03/2018, às 09:34:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2018, às 09:34:08 horas, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e
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desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BETBI INDUSTRIA DE

CONFECCOES E BRINDES - EIRELI-E. No dia 05/03/2018, às 10:00:31 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 10:00:31 horas, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OLIMPIO RESTAURANTE E

CHURRASCARIA LTDA - ME. No dia 07/03/2018, às 10:01:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 10:01:08 horas, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME. No

dia 07/03/2018, às 15:35:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 15:35:14 horas, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.
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Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253. No dia 08/03/2018, às 10:35:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 10:35:32 horas, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: CINTIA BATISTA LAMARAO - ME.

No dia 12/03/2018, às 09:57:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 09:57:08 horas, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: GASPARELLO GRAFICA E

INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME. No dia 13/03/2018, às 11:37:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 13/03/2018, às 11:37:36 horas, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: COLINA COMERCIO IMPORTACAO

& EXPORTACAO DE MATERIA. No dia 06/04/2018, às 11:54:50 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 11:54:50 horas, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 06/04/2018, às 11:54:50 horas, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa GGS INDUSTRIA

COMERCIO E SERVICO LTDA-ME com o valor R$ 51.940,98 foi a declarada vencedora na
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disputa do lote.

 

    No dia 27/02/2018, às 11:27:44 horas, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018, às 15:43:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2018, às 15:43:24 horas, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OPCAO ENGENHARIA LTDA. No dia

02/03/2018, às 09:34:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2018, às 09:34:52 horas, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).
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OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BETBI INDUSTRIA DE

CONFECCOES E BRINDES - EIRELI-E. No dia 05/03/2018, às 10:01:29 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 10:01:29 horas, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OLIMPIO RESTAURANTE E

CHURRASCARIA LTDA - ME. No dia 07/03/2018, às 10:01:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 10:01:51 horas, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253. No dia 07/03/2018, às 15:35:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 15:35:38 horas, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;
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com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME. No

dia 08/03/2018, às 10:35:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 10:35:55 horas, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: CINTIA BATISTA LAMARAO - ME.

No dia 12/03/2018, às 09:57:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 09:57:25 horas, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE
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SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: GASPARELLO GRAFICA E

INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME. No dia 13/03/2018, às 11:38:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/03/2018, às 11:38:31 horas, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: COLINA COMERCIO IMPORTACAO

& EXPORTACAO DE MATERIA. No dia 06/04/2018, às 11:55:15 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 11:55:15 horas, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 06/04/2018, às 11:55:15 horas, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na
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frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa GGS INDUSTRIA

COMERCIO E SERVICO LTDA-ME com o valor R$ 39.983,68 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 27/02/2018, às 11:43:11 horas, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018, às 15:40:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2018, às 15:40:17 horas, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BETBI INDUSTRIA DE

CONFECCOES E BRINDES - EIRELI-E. No dia 02/03/2018, às 09:35:18 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2018, às 09:35:18 horas, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm.
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Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: CINTIA BATISTA LAMARAO - ME.

No dia 05/03/2018, às 10:01:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 10:01:51 horas, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OPCAO ENGENHARIA LTDA. No dia

07/03/2018, às 10:02:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 10:02:03 horas, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OLIMPIO RESTAURANTE E

CHURRASCARIA LTDA - ME. No dia 07/03/2018, às 15:36:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 07/03/2018, às 15:36:11 horas, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME. No

dia 08/03/2018, às 10:36:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 10:36:45 horas, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: GASPARELLO GRAFICA E

INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME. No dia 12/03/2018, às 09:57:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 09:57:54 horas, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE
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SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: COLINA COMERCIO IMPORTACAO

& EXPORTACAO DE MATERIA. No dia 13/03/2018, às 11:39:11 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 13/03/2018, às 11:39:11 horas, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: GGS INDUSTRIA COMERCIO E

SERVICO LTDA-ME. No dia 15/03/2018, às 10:45:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/03/2018, às 10:45:46 horas, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME.

No dia 16/03/2018, às 11:03:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/03/2018, às 11:03:10 horas, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do
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pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253. No dia 06/04/2018, às 11:56:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 11:56:48 horas, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 06/04/2018, às 11:56:48 horas, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa CONEXAO

CHINELOS - CONFECCOES EIRELI com o valor R$ 29.987,76 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 27/02/2018, às 12:26:22 horas, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e
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desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018, às 15:40:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2018, às 15:40:34 horas, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BETBI INDUSTRIA DE

CONFECCOES E BRINDES - EIRELI-E. No dia 02/03/2018, às 09:36:22 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2018, às 09:36:22 horas, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OLIMPIO RESTAURANTE E

CHURRASCARIA LTDA - ME. No dia 05/03/2018, às 10:02:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 10:02:45 horas, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na
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altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME. No

dia 07/03/2018, às 10:02:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 10:02:23 horas, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253. No dia 07/03/2018, às 15:36:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 15:36:32 horas, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: CINTIA BATISTA LAMARAO - ME.

No dia 08/03/2018, às 10:37:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 10:37:26 horas, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;
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com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: GASPARELLO GRAFICA E

INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME. No dia 12/03/2018, às 09:58:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 09:58:25 horas, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: COLINA COMERCIO IMPORTACAO

& EXPORTACAO DE MATERIA. No dia 19/03/2018, às 10:50:38 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 19/03/2018, às 10:50:38 horas, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: CONEXAO CHINELOS -
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CONFECCOES EIRELI. No dia 20/03/2018, às 11:17:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/03/2018, às 11:17:13 horas, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA

LTDA - EPP. No dia 06/04/2018, às 11:57:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 11:57:29 horas, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 06/04/2018, às 11:57:29 horas, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).
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OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa GLOBAL

BANDEIRAS EIRELI ME com o valor R$ 16.460,00 foi a declarada vencedora na disputa do

lote.

 

    No dia 27/02/2018, às 12:06:38 horas, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm

contendo os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades  por pedido. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018,

às 15:40:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2018, às 15:40:49 horas, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm

contendo os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades  por pedido. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI-E. No dia

02/03/2018, às 09:37:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2018, às 09:37:18 horas, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm

contendo os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades  por pedido. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
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alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME. No dia 05/03/2018,

às 10:03:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 10:03:37 horas, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm

contendo os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades  por pedido. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME. No dia 07/03/2018, às 10:02:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 10:02:48 horas, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm

contendo os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades  por pedido. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: CINTIA BATISTA LAMARAO - ME. No dia 07/03/2018, às 15:37:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 15:37:03 horas, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm

contendo os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade
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solicitante  na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades  por pedido. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253. No dia 08/03/2018, às

10:38:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 10:38:06 horas, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm

contendo os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades  por pedido. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME. No dia

12/03/2018, às 09:58:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 09:58:50 horas, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm

contendo os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades  por pedido. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MATERIA. No dia

19/03/2018, às 10:50:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/03/2018, às 10:50:55 horas, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm
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contendo os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades  por pedido. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI. No dia 20/03/2018, às

11:19:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/03/2018, às 11:19:02 horas, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm

contendo os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades  por pedido. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP. No dia 06/04/2018, às 11:57:50

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 11:57:50 horas, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm

contendo os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades  por pedido. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote.

 

    No dia 06/04/2018, às 11:57:50 horas, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na
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altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm

contendo os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades  por pedido. - a empresa GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME com o valor R$

59.680,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 27/02/2018, às 12:04:09 horas, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018, às 15:41:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2018, às 15:41:05 horas, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BETBI INDUSTRIA DE

CONFECCOES E BRINDES - EIRELI-E. No dia 02/03/2018, às 09:43:02 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2018, às 09:43:02 horas, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;
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com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: CONEXAO CHINELOS -

CONFECCOES EIRELI. No dia 05/03/2018, às 10:03:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 10:03:48 horas, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OLIMPIO RESTAURANTE E

CHURRASCARIA LTDA - ME. No dia 07/03/2018, às 10:03:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 10:03:31 horas, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).
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OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253. No dia 07/03/2018, às 15:37:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 15:37:14 horas, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME. No

dia 08/03/2018, às 10:39:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 10:39:01 horas, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: CINTIA BATISTA LAMARAO - ME.

No dia 08/03/2018, às 10:42:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 10:42:58 horas, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na
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frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: GASPARELLO GRAFICA E

INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME. No dia 12/03/2018, às 09:59:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 09:59:17 horas, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: COLINA COMERCIO IMPORTACAO

& EXPORTACAO DE MATERIA. No dia 13/03/2018, às 11:39:54 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 13/03/2018, às 11:39:54 horas, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME.
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No dia 06/04/2018, às 11:58:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 11:58:38 horas, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 06/04/2018, às 11:58:38 horas, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa K. L. SERVICOS

E SERIGRAFIA LTDA - EPP com o valor R$ 102.857,04 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 27/02/2018, às 12:23:50 horas, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).
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OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018, às 15:41:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2018, às 15:41:15 horas, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BETBI INDUSTRIA DE

CONFECCOES E BRINDES - EIRELI-E. No dia 02/03/2018, às 09:43:59 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2018, às 09:43:59 horas, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OLIMPIO RESTAURANTE E

CHURRASCARIA LTDA - ME. No dia 05/03/2018, às 10:04:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 10:04:18 horas, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.
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Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253. No dia 07/03/2018, às 10:04:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 10:04:02 horas, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME. No

dia 07/03/2018, às 15:38:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 15:38:52 horas, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: GASPARELLO GRAFICA E
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INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME. No dia 08/03/2018, às 10:45:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 10:45:06 horas, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: CINTIA BATISTA LAMARAO - ME.

No dia 12/03/2018, às 10:00:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 10:00:00 horas, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: COLINA COMERCIO IMPORTACAO

& EXPORTACAO DE MATERIA. No dia 06/04/2018, às 11:59:54 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 11:59:54 horas, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm
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contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 06/04/2018, às 11:59:54 horas, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa CONEXAO

CHINELOS - CONFECCOES EIRELI com o valor R$ 223.967,25 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 27/02/2018, às 12:12:07 horas, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018, às 15:41:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2018, às 15:41:25 horas, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.
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Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BETBI INDUSTRIA DE

CONFECCOES E BRINDES - EIRELI-E. No dia 02/03/2018, às 09:44:50 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2018, às 09:44:50 horas, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: GASPARELLO GRAFICA E

INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME. No dia 05/03/2018, às 10:04:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 10:04:49 horas, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253. No dia 07/03/2018, às 10:04:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 10:04:30 horas, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OLIMPIO RESTAURANTE E

CHURRASCARIA LTDA - ME. No dia 07/03/2018, às 15:40:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 15:40:21 horas, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME. No

dia 08/03/2018, às 10:46:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 10:46:27 horas, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na
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frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: CINTIA BATISTA LAMARAO - ME.

No dia 12/03/2018, às 10:00:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 10:00:32 horas, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: COLINA COMERCIO IMPORTACAO

& EXPORTACAO DE MATERIA. No dia 06/04/2018, às 12:03:42 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 12:03:42 horas, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.
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    No dia 06/04/2018, às 12:03:42 horas, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa CONEXAO

CHINELOS - CONFECCOES EIRELI com o valor R$ 179.814,02 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 27/02/2018, às 13:01:13 horas, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018, às 15:41:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2018, às 15:41:45 horas, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BETBI INDUSTRIA DE

CONFECCOES E BRINDES - EIRELI-E. No dia 02/03/2018, às 09:46:01 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2018, às 09:46:01 horas, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OLIMPIO RESTAURANTE E

CHURRASCARIA LTDA - ME. No dia 05/03/2018, às 10:05:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 10:05:31 horas, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME. No

dia 07/03/2018, às 10:05:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 10:05:13 horas, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na
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altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: CINTIA BATISTA LAMARAO - ME.

No dia 07/03/2018, às 15:46:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 15:46:07 horas, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253. No dia 08/03/2018, às 10:46:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 10:46:51 horas, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: GASPARELLO GRAFICA E

INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME. No dia 12/03/2018, às 10:01:18 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 10:01:18 horas, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: COLINA COMERCIO IMPORTACAO

& EXPORTACAO DE MATERIA. No dia 06/04/2018, às 12:05:20 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 12:05:20 horas, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 06/04/2018, às 12:05:20 horas, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e
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desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa CONEXAO

CHINELOS - CONFECCOES EIRELI com o valor R$ 79.979,94 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 27/02/2018, às 13:09:57 horas, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/02/2018, às 15:41:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2018, às 15:41:57 horas, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: BETBI INDUSTRIA DE

CONFECCOES E BRINDES - EIRELI-E. No dia 02/03/2018, às 09:50:25 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2018, às 09:50:25 horas, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.
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Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: OLIMPIO RESTAURANTE E

CHURRASCARIA LTDA - ME. No dia 05/03/2018, às 10:05:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 10:05:58 horas, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: GASPARELLO GRAFICA E

INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME. No dia 07/03/2018, às 10:05:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 10:05:35 horas, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME. No

dia 07/03/2018, às 15:47:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2018, às 15:47:02 horas, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253. No dia 08/03/2018, às 10:47:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 10:47:19 horas, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: CINTIA BATISTA LAMARAO - ME.

No dia 12/03/2018, às 10:01:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2018, às 10:01:53 horas, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm
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contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: COLINA COMERCIO IMPORTACAO

& EXPORTACAO DE MATERIA. No dia 06/04/2018, às 12:05:55 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 12:05:55 horas, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 06/04/2018, às 12:05:55 horas, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na

altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na

frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm

contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e

desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade

solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa CONEXAO

CHINELOS - CONFECCOES EIRELI com o valor R$ 44.295,66 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    No dia 28/02/2018, às 15:39:50 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA
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MORAIS - desclassificou o fornecedor - BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES

- EIRELI-E, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e

33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da

Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo

09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão

em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres

para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas

no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o licitante solicitou via chat de mensagem a sua desclassificação,"...

tendo em vista que fizemos o lances tendo como quantidade total a quantidade mínima e

não a quantidade para registro, desculpe o nosso erro e por qualquer transtorno que

causamos". DESCLASSIFICO A EMPRESA BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E

BRINDES EIRELI.

 

    No dia 28/02/2018, às 15:40:16 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES

- EIRELI-E, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e

33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a Logomarca

da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o licitante solicitou via chat de mensagem a sua desclassificação,"...

tendo em vista que fizemos o lances tendo como quantidade total a quantidade mínima e

não a quantidade para registro, desculpe o nosso erro e por qualquer transtorno que

causamos". DESCLASSIFICO A EMPRESA BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E

BRINDES EIRELI.

 

    No dia 28/02/2018, às 15:40:32 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES

- EIRELI-E, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose) Branca;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e

33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a Logomarca da
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Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo

09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão

em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres

para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas

no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o licitante solicitou via chat de mensagem a sua desclassificação,"...

tendo em vista que fizemos o lances tendo como quantidade total a quantidade mínima e

não a quantidade para registro, desculpe o nosso erro e por qualquer transtorno que

causamos". DESCLASSIFICO A EMPRESA BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E

BRINDES EIRELI.

 

    No dia 28/02/2018, às 15:40:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES

- EIRELI-E, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e

33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da

Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo

09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta  uma impressão

em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm contendo os desenhos  e os dizeres

para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas

no ato do pedido para confecção  da Unidade solicitante  na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades  por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o licitante solicitou via chat de mensagem a sua desclassificação,"...

tendo em vista que fizemos o lances tendo como quantidade total a quantidade mínima e

não a quantidade para registro, desculpe o nosso erro e por qualquer transtorno que

causamos". DESCLASSIFICO A EMPRESA BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E

BRINDES EIRELI.

 

    No dia 28/02/2018, às 15:41:04 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES

- EIRELI-E, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e

33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da

Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo

09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão

em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres

para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas

no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).
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OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o licitante solicitou via chat de mensagem a sua desclassificação,"...

tendo em vista que fizemos o lances tendo como quantidade total a quantidade mínima e

não a quantidade para registro, desculpe o nosso erro e por qualquer transtorno que

causamos". DESCLASSIFICO A EMPRESA BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E

BRINDES EIRELI.

 

    No dia 28/02/2018, às 15:41:14 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES

- EIRELI-E, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e

33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a Logomarca da

Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo

09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão

em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres

para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas

no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o licitante solicitou via chat de mensagem a sua desclassificação,"...

tendo em vista que fizemos o lances tendo como quantidade total a quantidade mínima e

não a quantidade para registro, desculpe o nosso erro e por qualquer transtorno que

causamos". DESCLASSIFICO A EMPRESA BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E

BRINDES EIRELI.

 

    No dia 28/02/2018, às 15:41:24 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES

- EIRELI-E, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante  na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o licitante solicitou via chat de mensagem a sua desclassificação,"...

tendo em vista que fizemos o lances tendo como quantidade total a quantidade mínima e
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não a quantidade para registro, desculpe o nosso erro e por qualquer transtorno que

causamos". DESCLASSIFICO A EMPRESA BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E

BRINDES EIRELI.

 

    No dia 28/02/2018, às 15:41:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES

- EIRELI-E, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o licitante solicitou via chat de mensagem a sua desclassificação,"...

tendo em vista que fizemos o lances tendo como quantidade total a quantidade mínima e

não a quantidade para registro, desculpe o nosso erro e por qualquer transtorno que

causamos". DESCLASSIFICO A EMPRESA BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E

BRINDES EIRELI.

 

    No dia 28/02/2018, às 15:41:55 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES

- EIRELI-E, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo

os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Considerando que o licitante solicitou via chat de mensagem a sua desclassificação,"...

tendo em vista que fizemos o lances tendo como quantidade total a quantidade mínima e

não a quantidade para registro, desculpe o nosso erro e por qualquer transtorno que

causamos". DESCLASSIFICO A EMPRESA BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E
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BRINDES EIRELI.

 

    No dia 28/02/2018, às 15:42:51 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OPCAO ENGENHARIA LTDA, no lote (2) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa OPÇÃO ENGENHARIA LTDA, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 28/02/2018, às 15:43:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OPCAO ENGENHARIA LTDA, no lote (3) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda,

com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de

Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da

Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular

medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As

respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para

confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa OPÇÃO ENGENHARIA LTDA, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 28/02/2018, às 15:43:22 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OPCAO ENGENHARIA LTDA, no lote (4) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.
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Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa OPÇÃO ENGENHARIA LTDA, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 02/03/2018, às 09:32:32 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, no lote (1) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda,

com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de

Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da

Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular

medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As

respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para

confecção da Unidade solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, e considerando que

a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 02/03/2018, às 09:33:16 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES

- EIRELI-E, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e

33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da

Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo

09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão

em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres

para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas

no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de
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habilitação  e proposta, da empresa BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES

EIRELI, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 02/03/2018, às 09:34:07 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES

- EIRELI-E, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e

33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a Logomarca da

Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo

09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão

em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres

para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas

no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES

EIRELI, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 02/03/2018, às 09:34:50 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES

- EIRELI-E, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e

33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a Logomarca da

Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo

09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão

em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres

para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas

no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES

EIRELI, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 02/03/2018, às 09:35:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, no lote (5) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo
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1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola

redonda,  com viés medindo  1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, e considerando que

a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 02/03/2018, às 09:36:21 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

LTDA - ME, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose) Branca;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e

33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a Logomarca da

Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo

09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão

em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres

para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas

no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa OLIMPIO RESTAURANTES E CHURRASCARIA LTDA

ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 02/03/2018, às 09:37:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

LTDA - ME, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm contendo

os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade solicitante  na

proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades  por pedido.
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O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio

das documentações de habilitação  e proposta, da empresa OLIMPIO RESTAURANTE E

CHURRASCARIA LTDA ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou

interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 02/03/2018, às 09:43:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI,

no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa CONEXAO CHINELOS CONFECÇÕES EIRELI, por ter

solicitado via chat de mensagem.

 

    No dia 02/03/2018, às 09:43:58 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

LTDA - ME, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 02/03/2018, às 09:44:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA
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COMERCIO LTDA - ME, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante  na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO

LTDA ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 02/03/2018, às 09:46:00 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

LTDA - ME, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 02/03/2018, às 09:50:23 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

LTDA - ME, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito
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esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo

os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 05/03/2018, às 09:59:30 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OPCAO ENGENHARIA LTDA, no lote (1) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda,

com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de

Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da

Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular

medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As

respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para

confecção da Unidade solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa OPÇÃO ENGENHARIA LTDA, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 05/03/2018, às 10:00:06 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

LTDA - ME, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e

33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da

Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo

09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão

em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres

para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas

no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação
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foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 05/03/2018, às 10:00:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

LTDA - ME, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e

33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a Logomarca da

Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo

09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão

em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres

para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas

no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 05/03/2018, às 10:01:28 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

LTDA - ME, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e

33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a Logomarca da

Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo

09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão

em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres

para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas

no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 05/03/2018, às 10:01:50 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OPCAO ENGENHARIA LTDA, no lote (5) -
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Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola

redonda,  com viés medindo  1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa OPÇÃO ENGENHARIA LTDA, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 05/03/2018, às 10:02:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME, no lote (6) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda,

com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de

Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da

Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular

medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As

respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para

confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa  STARFLEX MOVEIS EIRLI ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 05/03/2018, às 10:03:36 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME, no lote (7) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta  uma impressão em até 5

cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm contendo os desenhos  e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção  da Unidade solicitante  na proximidade de cada evento).
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OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades  por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa  STARFLEX MOVEIS EIRELI ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 05/03/2018, às 10:03:47 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

LTDA - ME, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 05/03/2018, às 10:04:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa FRANCISCO REBOUÇAS E BEZERRA, e considerando

que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a
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pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 05/03/2018, às 10:04:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante  na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA, e considerando

que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a

pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 05/03/2018, às 10:05:30 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME, no lote (11) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa STARFLEX MOVEIS EIRELI ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 05/03/2018, às 10:05:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA

COMERCIO LTDA - ME, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em malha PV
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(Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo

os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO

LTDA ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 09:59:30 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

LTDA - ME, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e

33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da

Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo

09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão

em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres

para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas

no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 10:00:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME, no lote (2) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada
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evento. (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa STARFLEX MOVEIS EIRELI ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 10:01:07 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME, no lote (3) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda,

com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de

Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da

Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular

medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As

respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para

confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa STARFLEX MOVEIS EIRELI ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 10:01:49 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA, e considerando

que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a
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pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 10:02:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

LTDA - ME, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca;

mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e

33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a Logomarca

da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 10:02:21 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose)

Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA, e considerando

que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a

pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 10:02:47 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, no lote (7) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola
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redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta  uma impressão em até 5

cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm contendo os desenhos  e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção  da Unidade solicitante  na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades  por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa CINTIA BATISTA LAMARAO ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 10:03:30 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA, e considerando

que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a

pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 10:04:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME, no lote (9) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

09/04/2018 Página 98 de 122



 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa STARFLEX MOVEIS EIRELI ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 10:04:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA

LTDA - ME, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante  na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 10:05:12 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, no lote (11) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa CINTIA BATISTA LAMARAO ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,
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decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 10:05:34 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME, no lote (12) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa STARFLEX MOVEIS EIRELI ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 15:34:13 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME, no lote (1) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda,

com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de

Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da

Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular

medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As

respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para

confecção da Unidade solicitante = na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa STARFLEX MOVEIS EIRELI ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 15:34:41 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%
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poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos  das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa FRANCISCO REBOUCA BEZERRA, e considerando

que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a

pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 15:35:12 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA, e considerando

que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a

pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 15:35:36 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME, no lote (4) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).
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OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa STARFLEX MOVEIS EIRELI ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 15:36:10 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME, no lote (5) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola

redonda,  com viés medindo  1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa STARFLEX MOVEIS EIRELI, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 15:36:31 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, no lote (6) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda,

com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de

Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da

Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular

medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As

respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para

confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa CINTIA BATISTA LAMARAO ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 15:37:02 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA
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MORAIS - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm contendo

os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade solicitante  na

proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades  por pedido.

O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio

das documentações de habilitação e proposta, da empresa FRANCISCO REBOUCAS

BEZERRA  e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio

da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 15:37:13 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME, no lote (8) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa STARFLEX MOVEIS EIRELI, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 15:38:51 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA

COMERCIO LTDA - ME, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os
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desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO

LTDA ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 15:40:20 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME, no lote (10) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa STARFLEX MOVEIS EIRELI, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 15:46:06 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação
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foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa FRANCISCO REBOUCAS E BEZERRA, e considerando

que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a

pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 07/03/2018, às 15:47:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo

os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa  FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA, e considerando

que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a

pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 08/03/2018, às 10:34:22 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - COLINA COMERCIO IMPORTACAO &

EXPORTACAO DE MATERIA, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante = na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa COLINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

DE MATERIA, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no

envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.
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    No dia 08/03/2018, às 10:34:51 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, no lote (2) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa CINTIA BATISTA LAMARAO ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 08/03/2018, às 10:35:32 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, no lote (3) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda,

com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do Município de

Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da

Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular

medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As

respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para

confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa CINTIA BATISTA LAMARAO ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 08/03/2018, às 10:35:54 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, no lote (4) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5
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cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa CINTIA BATISTA LAMARAO ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 08/03/2018, às 10:36:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA

COMERCIO LTDA - ME, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm. Tamanho  �GG�,

com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO

LTDA ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 08/03/2018, às 10:37:25 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA

COMERCIO LTDA - ME, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de
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habilitação e proposta, da empresa GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO

LTDA ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 08/03/2018, às 10:38:05 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA

COMERCIO LTDA - ME, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm contendo

os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade solicitante  na

proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades  por pedido.

O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio

das documentações de habilitação e proposta, da empresa GASPARELLO GRAFICA E

INDUSTRIA COMERCIO LTDA ME, e considerando que a empresa ate o momento não

mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a

empresa.

 

    No dia 08/03/2018, às 10:39:00 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, no lote (8) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa CINTIA BATISTA LAMARAO ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 08/03/2018, às 10:42:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA
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COMERCIO LTDA - ME, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com

a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO

LTDA ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 08/03/2018, às 10:45:03 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, no lote (9) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa CINTIA BATISTA LAMARAO ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 08/03/2018, às 10:46:27 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, no lote (10) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5
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cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante  na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa CINTIA BATISTA LAMARAO ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 08/03/2018, às 10:46:50 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA

COMERCIO LTDA - ME, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �GG�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO

LTDA ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 08/03/2018, às 10:47:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CINTIA BATISTA LAMARAO - ME, no lote (12) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação
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foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa CINTIA BATISTA LAMARAO ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 12/03/2018, às 09:56:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA

COMERCIO LTDA - ME, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante = na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa GASPARELO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO

LTDA ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 12/03/2018, às 09:56:58 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - COLINA COMERCIO IMPORTACAO &

EXPORTACAO DE MATERIA, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos  das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa COLINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

DE MATERIAS, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no

envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.
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    No dia 12/03/2018, às 09:57:07 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA

COMERCIO LTDA - ME, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa GASPARELO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO

LTDA ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 12/03/2018, às 09:57:24 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA

COMERCIO LTDA - ME, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa GASPARELO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO

LTDA ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 12/03/2018, às 09:57:54 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - COLINA COMERCIO IMPORTACAO &

EXPORTACAO DE MATERIA, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm. Tamanho  �GG�,
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com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa COLINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

DE MATERIAS e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no

envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 12/03/2018, às 09:58:24 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - COLINA COMERCIO IMPORTACAO &

EXPORTACAO DE MATERIA, no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose) Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa COLINA COMERCIO IMPORTACAP E EXPORTACAO

DE MATERIAS, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no

envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 12/03/2018, às 09:58:49 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - COLINA COMERCIO IMPORTACAO &

EXPORTACAO DE MATERIA, no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta  uma impressão em até 5 cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm contendo

os desenhos  e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção  da Unidade solicitante  na

proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades  por pedido.
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O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio

das documentações de habilitação e proposta, da empresa COLINA COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAS, e considerando que a empresa ate o

momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por

desclassificar a empresa.

 

    No dia 12/03/2018, às 09:59:16 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - COLINA COMERCIO IMPORTACAO &

EXPORTACAO DE MATERIA, no lote (8) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com

a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa COLINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

DE MATERIAIS, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no

envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 12/03/2018, às 09:59:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - COLINA COMERCIO IMPORTACAO &

EXPORTACAO DE MATERIA, no lote (9) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa COLINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

DE MATERIAIS, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no
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envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 12/03/2018, às 10:00:31 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - COLINA COMERCIO IMPORTACAO &

EXPORTACAO DE MATERIA, no lote (10) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante  na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa COLINA COMERCIO E EXPORTACAO DE MATERIAIS,

e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 12/03/2018, às 10:01:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - COLINA COMERCIO IMPORTACAO &

EXPORTACAO DE MATERIA, no lote (11) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �GG�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa COLINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

DE MATERIAIS, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no

envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 12/03/2018, às 10:01:52 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - COLINA COMERCIO IMPORTACAO &
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EXPORTACAO DE MATERIA, no lote (12) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo

os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa COLINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

DE MATERIAIS, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no

envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 13/03/2018, às 11:36:10 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253, no lote (1) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante = na

proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA, e considerando

que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a

pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 13/03/2018, às 11:36:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA

COMERCIO LTDA - ME, no lote (2) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

09/04/2018 Página 116 de 122



esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos  das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa GASPARELO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO

LTDA ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 13/03/2018, às 11:37:35 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - COLINA COMERCIO IMPORTACAO &

EXPORTACAO DE MATERIA, no lote (3) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �M�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO

DE MATERIAIS, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no

envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 13/03/2018, às 11:38:30 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - COLINA COMERCIO IMPORTACAO &

EXPORTACAO DE MATERIA, no lote (4) - Camisetas com mangas curtas em malha PV

(Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos

em 67% poliéster  e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �G�,

com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito

esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da

camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os

desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das

camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na

proximidade de cada evento).
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OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa COLINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

DE MATERIAIS, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no

envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 13/03/2018, às 11:39:10 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-

ME, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas

e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33%

viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a Logomarca da

Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA ME, e

considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 13/03/2018, às 11:39:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME, no lote (8) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �P�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

 

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME, e considerando que

a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.
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    No dia 15/03/2018, às 10:45:45 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME, no lote (5) -

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo

1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster  e 33% viscose; gola

redonda,  com viés medindo  1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME, e considerando que

a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 16/03/2018, às 11:03:07 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA

87395940253, no lote (5) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster  e 33% viscose; gola redonda,  com viés medindo  1,5 cm. Tamanho  �GG�, com a

Logomarca da Prefeitura

do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA, e considerando

que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a

pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 19/03/2018, às 10:50:37 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI,

no lote (6) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5
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cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: DESCLASSIFICO  a empresa CONEXA CHINELOS CONFECÇÕES EIRELI, por enviar

as documentações fora do prazo estipulado pela pregoeira.

 

    No dia 19/03/2018, às 10:50:54 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI,

no lote (7) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e

viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose;

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta  uma impressão em até 5

cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm contendo os desenhos  e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção  da Unidade solicitante  na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades  por pedido. O motivo da desclassificação

foi: DESCLASSIFICO  a empresa CONEXA CHINELOS CONFECÇÕES EIRELI, por enviar

as documentações fora do prazo estipulado pela pregoeira.

 

    No dia 20/03/2018, às 11:17:12 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP, no

lote (6) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose) Branca; mangas e viés

medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �EG�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5

cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP, e

considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 20/03/2018, às 11:19:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP, no

lote (7) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés
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medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola

redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho  �PP�, com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido,  na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm.

Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta  uma impressão em até 5

cores, retangular medindo  até 20cm x 15cm contendo os desenhos  e os dizeres para cada

evento (As respectivas cores, frases e desenhos  das camisetas, serão definidas no ato do

pedido para confecção  da Unidade solicitante  na proximidade de cada evento).

OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades  por pedido. O motivo da desclassificação

foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação e proposta, da empresa KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA EPP e

considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
20.528.541/0001-02 AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME

01.237.548/0001-12 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI-E

34.756.502/0001-69 BRASCOM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME

11.250.876/0001-02 CAMILA CRISTINA PEREIRA

28.640.273/0001-10 CINTIA BATISTA LAMARAO - ME

20.856.881/0001-54 COLINA COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MATERIA

20.919.806/0001-95 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI

18.381.449/0001-02 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP

16.804.425/0001-93 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP

63.697.619/0001-17 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP

02.231.948/0001-83 EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP

18.111.373/0001-03 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
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00.177.445/0001-41 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP

12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

21.008.058/0001-51 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP

15.746.649/0001-23 FRANCISCO REBOUCAS BEZERRA 87395940253

07.041.446/0001-03 GASPARELLO GRAFICA E INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME

03.230.915/0001-81 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME

10.242.466/0001-57 GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA.ME

21.280.962/0001-11 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME

85.086.197/0001-86 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. EPP

05.287.117/0001-11 K 13 CONFECCOES LTDA. EPP

01.915.181/0001-49 K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP

09.381.250/0001-93 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME

64.377.518/0001-21 MARCA DAGUA LTDA ME

26.583.427/0001-53 MASTER - UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO

63.785.398/0001-39 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

10.275.216/0001-13 NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME

95.948.618/0002-75 NILCATEX TEXTIL LTDA

04.485.325/0001-62 OLIMPIO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME

04.820.111/0001-03 OPCAO ENGENHARIA LTDA

20.235.474/0001-20 SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP

04.439.015/0001-01 SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME

32.468.738/0001-74 SCLAN MALHAS LTDA ME

17.805.370/0001-07 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

20.076.987/0001-35 STARFLEX MOVEIS EIRELI - ME

14.103.697/0001-30 T F LIMA PLAY 2 SPORTS

17.504.052/0001-06 UNISUL COMERCIO - EIRELI ME

18.759.625/0001-05 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

14.272.952/0001-79 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP
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