
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA - SERVICO SOCIAL

DO COMERCIO - (PA)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA / Nº Processo:

SESC/PA)

 

     às 09:00:19 horas do dia 16/09/2019 no endereço AVENIDA ASSIS DE

VASCONCVELOS-359 1 5 E 6 ANDARES, bairro COMERCIO, da cidade de BELEM - PA,

reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS, e a

respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão

Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: SESC/PA - 2019/19/0039-PG que tem por

objeto Aquisição de material esportivo para atender as Unidades do Sesc Pará.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquisição de placas tatame, colchonetes e etc, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (2) - Aquisição de bolas, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (3) - Aquisição de bombas para encher bola, conforme anexo I e II do Edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/09/2019 11:22:26:968 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 50.000,00

13/09/2019 12:27:55:644 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 38.000,00

13/09/2019 15:22:10:589 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 30.000,00

13/09/2019 10:01:00:201 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 50.000,00

13/09/2019 16:35:32:071 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 62.550,00

13/09/2019 16:14:02:486 O. E. PEREIRA BRINQUEDOS  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/09/2019 20:08:05:728 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 15.850,00

13/09/2019 12:27:55:644 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 35.000,00

13/09/2019 15:22:10:589 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 20.000,00

16/09/2019 07:40:18:238 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-ME  R$ 15.025,00

13/09/2019 16:35:32:071 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 46.600,00

15/09/2019 15:48:31:482 IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/09/2019 20:08:05:728 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 1.850,00

13/09/2019 12:27:55:644 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 4.000,00

13/09/2019 15:22:10:589 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 5.000,00

16/09/2019 07:40:18:238 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-ME  R$ 2.050,00
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Lote (4) - Aquisição de redes, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (5) - Aquisição de cordas, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (6) - Aquisição de protetores, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (7) - Aquisição de postes e traves, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (8) - Aquisição de puxadores e barras, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (9) - Aquisição de halteres dumbells e kettebell, conforme anexo I e II do Edital.

13/09/2019 16:35:32:071 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 2.050,00

15/09/2019 15:48:31:482 IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/09/2019 20:08:05:728 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 10.580,00

13/09/2019 12:27:55:644 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 18.000,00

13/09/2019 15:22:10:589 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 20.000,00

12/09/2019 10:41:23:034 W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 16.399,00

16/09/2019 07:40:18:238 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-ME  R$ 15.550,00

13/09/2019 16:35:32:071 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 22.215,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/09/2019 11:22:26:968 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 30.000,00

13/09/2019 15:22:10:589 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 20.000,00

13/09/2019 16:35:32:071 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 12.645,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/09/2019 11:28:37:097 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 15.000,00

13/09/2019 17:06:21:791 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 5.500,00

13/09/2019 15:36:24:301 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 5.000,00

13/09/2019 16:38:05:205 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 8.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/09/2019 17:06:21:791 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 6.000,00

13/09/2019 16:38:05:205 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 23.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/09/2019 11:28:37:097 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 25.000,00

13/09/2019 14:43:37:359 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 15.500,00

13/09/2019 11:39:23:636 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI  R$ 25.000,00

13/09/2019 17:06:21:791 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 30.000,00

13/09/2019 15:36:24:301 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/09/2019 11:28:37:097 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 25.000,00

13/09/2019 14:43:37:359 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 12.500,00

13/09/2019 11:39:23:636 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI  R$ 60.000,00

13/09/2019 17:06:21:791 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 20.000,00
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Lote (10) - Aquisição de coletes e cintos, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (11) - Aquisição de escadas, bancos e steps conforme anexo I e II do Edital.

Lote (12) - Aquisição de rodas de exercícios, toning ball e bosus conforme anexo I e II do

Edital.

Lote (13) - Aquisição de faixa elástica, elasticos, slackline conforme anexo I e II do Edital.

Lote (14) - Aquisição de cronômetro e apitos conforme anexo I e II do Edital.

Lote (15) - Aquisição de arcos, rolos e aquatubos, conforme anexo I e II do Edital.

13/09/2019 10:03:18:911 MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/09/2019 20:13:09:278 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 7.550,00

13/09/2019 15:36:24:301 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 10.000,00

15/09/2019 15:49:50:842 IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/09/2019 11:37:02:907 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 20.000,00

13/09/2019 11:40:32:339 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI  R$ 85.000,00

13/09/2019 17:53:05:376 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 35.000,00

13/09/2019 15:53:18:333 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 28.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/09/2019 11:37:02:907 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 15.000,00

12/09/2019 16:16:50:416 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 6.850,00

13/09/2019 11:40:32:339 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI  R$ 30.000,00

13/09/2019 17:53:05:376 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 15.000,00

13/09/2019 15:53:18:333 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/09/2019 20:24:42:871 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 16.980,00

13/09/2019 11:37:02:907 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 15.000,00

13/09/2019 15:53:18:333 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 18.000,00

13/09/2019 16:40:26:899 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 19.110,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/09/2019 20:24:42:871 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 1.420,00

13/09/2019 11:37:02:907 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 3.000,00

13/09/2019 21:17:16:157 GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME  R$ 26.500,00

13/09/2019 15:53:18:333 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 2.000,00

13/09/2019 16:40:26:899 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 1.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/09/2019 11:37:02:907 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 12.000,00

12/09/2019 16:16:50:416 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 8.700,00

13/09/2019 15:53:18:333 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 10.000,00

28/11/2019 Página 3 de 20



Lote (16) - Aquisição de jogos de encaixes e quebra-cabeça, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (17) - Aquisição de trave de equilíbrio, plintos e trampolim, conforme anexo I e II do

Edital.

Lote (18) - Aquisição de cones, arcos e discos, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (19) - Aquisição de kit de badminton completo, conforme anexo I e II do Edital.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição de placas tatame, colchonetes e etc, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (2) - Aquisição de bolas, conforme anexo I e II do Edital.

13/09/2019 16:40:26:899 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 16.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/09/2019 07:51:49:168 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/09/2019 16:17:38:237 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 55.000,00

13/09/2019 16:00:43:595 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 60.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/09/2019 16:00:43:595 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 15.000,00

13/09/2019 16:41:48:484 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 12.140,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/09/2019 20:26:14:459 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 3.520,00

13/09/2019 16:00:43:595 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 5.000,00

13/09/2019 16:41:48:484 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 09:49:29:346 O. E. PEREIRA BRINQUEDOS  R$ 16.213,77

16/09/2019 09:49:25:189 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 16.238,86

16/09/2019 09:31:23:935 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 16.950,00

16/09/2019 09:29:04:509 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 17.983,81

16/09/2019 09:27:19:206 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 21.988,20

16/09/2019 09:28:09:523 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 49.999,96

Data-Hora Fornecedor Lance

15/09/2019 15:48:31:482 IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO  R$ 3.000,00

16/09/2019 09:18:03:807 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-ME  R$ 9.000,00

16/09/2019 09:17:50:553 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 9.099,94

16/09/2019 09:06:40:125 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 13.497,20

15/09/2019 20:08:05:728 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 15.850,00

13/09/2019 12:27:55:644 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 35.000,00

28/11/2019 Página 4 de 20



Lote (3) - Aquisição de bombas para encher bola, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (4) - Aquisição de redes, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (5) - Aquisição de cordas, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (6) - Aquisição de protetores, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (7) - Aquisição de postes e traves, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (8) - Aquisição de puxadores e barras, conforme anexo I e II do Edital.

Data-Hora Fornecedor Lance

15/09/2019 15:48:31:482 IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO  R$ 500,00

16/09/2019 09:34:25:430 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-ME  R$ 917,20

16/09/2019 09:34:26:638 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 917,29

16/09/2019 09:08:39:555 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 1.199,97

15/09/2019 20:08:05:728 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 1.850,00

16/09/2019 09:06:19:179 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 2.460,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 09:45:52:223 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 8.183,49

16/09/2019 09:45:44:772 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-ME  R$ 8.183,50

16/09/2019 09:45:15:954 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 8.183,65

16/09/2019 09:24:47:838 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 8.400,00

16/09/2019 09:38:43:115 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 8.753,00

16/09/2019 09:03:34:747 W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 15.320,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 09:08:50:414 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 12.613,98

16/09/2019 09:08:39:420 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 12.614,03

13/09/2019 11:22:26:968 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 09:54:00:410 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 2.576,25

16/09/2019 09:53:54:382 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 2.577,34

16/09/2019 09:53:47:342 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 2.577,35

16/09/2019 09:38:07:818 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 2.670,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 09:48:31:650 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 5.000,00

13/09/2019 16:38:05:205 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 23.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 09:23:59:659 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 8.095,43

16/09/2019 09:23:48:462 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 8.158,36

16/09/2019 09:23:42:509 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI  R$ 8.158,37

16/09/2019 09:23:34:753 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 8.470,00

16/09/2019 09:19:30:918 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 9.480,00
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Lote (9) - Aquisição de halteres dumbells e kettebell, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (10) - Aquisição de coletes e cintos, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (11) - Aquisição de escadas, bancos e steps conforme anexo I e II do Edital.

Lote (12) - Aquisição de rodas de exercícios, toning ball e bosus conforme anexo I e II do

Edital.

Lote (13) - Aquisição de faixa elástica, elasticos, slackline conforme anexo I e II do Edital.

Lote (14) - Aquisição de cronômetro e apitos conforme anexo I e II do Edital.

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 09:44:05:977 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 7.980,00

16/09/2019 09:43:39:959 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 7.985,99

16/09/2019 09:41:23:843 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 8.000,00

16/09/2019 09:42:43:251 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI  R$ 11.998,10

16/09/2019 09:29:53:596 MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ME  R$ 11.999,98

Data-Hora Fornecedor Lance

15/09/2019 15:49:50:842 IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO  R$ 1.200,00

16/09/2019 09:04:38:936 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 7.545,73

15/09/2019 20:13:09:278 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 7.550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 10:39:20:885 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI  R$ 13.897,71

16/09/2019 10:38:57:658 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 13.899,99

16/09/2019 10:38:47:195 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 13.900,00

16/09/2019 10:10:15:967 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 15.840,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 10:13:41:347 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 6.158,47

16/09/2019 10:13:36:024 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 6.160,99

16/09/2019 10:13:30:711 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 6.161,00

16/09/2019 10:04:02:621 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 6.270,00

13/09/2019 11:40:32:339 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 10:14:53:652 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 11.655,38

16/09/2019 10:14:48:266 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 11.656,87

16/09/2019 10:14:39:320 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 11.656,88

16/09/2019 09:47:00:511 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 11.749,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 09:43:46:021 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 899,97

16/09/2019 09:43:31:060 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 899,98

16/09/2019 09:43:02:480 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 900,00

16/09/2019 09:42:22:803 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 949,99
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Lote (15) - Aquisição de arcos, rolos e aquatubos, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (16) - Aquisição de jogos de encaixes e quebra-cabeça, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (17) - Aquisição de trave de equilíbrio, plintos e trampolim, conforme anexo I e II do

Edital.

Lote (18) - Aquisição de cones, arcos e discos, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (19) - Aquisição de kit de badminton completo, conforme anexo I e II do Edital.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 16/09/2019, às 09:50:44 horas, no lote (1) - Aquisição de placas tatame,

colchonetes e etc, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/10/2019, às 16:03:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:03:58 horas, no lote (1) - Aquisição de placas tatame,

13/09/2019 21:17:16:157 GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME  R$ 26.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 10:29:04:468 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 8.097,47

16/09/2019 10:28:53:754 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 8.097,48

16/09/2019 10:28:43:235 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA - EPP  R$ 8.100,00

16/09/2019 10:28:54:567 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 8.197,19

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 07:51:49:168 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 10:48:34:752 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP  R$ 28.800,00

16/09/2019 10:48:40:619 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 29.090,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 10:41:40:655 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 11.998,50

16/09/2019 10:41:07:960 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/09/2019 10:32:17:182 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 2.535,65

16/09/2019 10:31:58:886 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  R$ 2.537,15

16/09/2019 10:22:42:387 SPORTS MAGAZINE LTDA  R$ 2.560,00
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colchonetes e etc, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta

ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30

minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia

23/10/2019, às 16:35:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:35:01 horas, no lote (1) - Aquisição de placas tatame,

colchonetes e etc, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do

processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser

encaminhado para homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:35:01 horas, no lote (1) - Aquisição de placas tatame,

colchonetes e etc, conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa O. E. PEREIRA BRINQUEDOS com o

valor R$ 16.213,76.

 

    No dia 16/09/2019, às 09:30:05 horas, no lote (2) - Aquisição de bolas, conforme anexo I

e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às

13:52:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 13:52:52 horas, no lote (2) - Aquisição de bolas, conforme anexo I

e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o

fornecedor: IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO. No dia 18/10/2019, às

16:32:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2019, às 16:32:59 horas, no lote (2) - Aquisição de bolas, conforme anexo I

e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o

fornecedor: KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-ME. No dia 23/10/2019, às

16:04:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:04:10 horas, no lote (2) - Aquisição de bolas, conforme anexo I

e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de

habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 28/11/2019, às 17:32:58
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/11/2019, às 17:32:58 horas, no lote (2) - Aquisição de bolas, conforme anexo I

e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: lote adjudicado.

 

    No dia 28/11/2019, às 17:32:58 horas, no lote (2) - Aquisição de bolas, conforme anexo I

e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI com o valor R$ 9.099,93.

 

    No dia 16/09/2019, às 09:36:11 horas, no lote (3) - Aquisição de bombas para encher

bola, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 16/09/2019, às 13:53:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 13:53:07 horas, no lote (3) - Aquisição de bombas para encher

bola, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMANDA CAMILA CORDEIRO DE

JESUS - desclassificou o fornecedor: IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO. No

dia 23/10/2019, às 16:04:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:04:25 horas, no lote (3) - Aquisição de bombas para encher

bola, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e

documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos,

durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio

do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 23/10/2019,

às 16:36:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:36:31 horas, no lote (3) - Aquisição de bombas para encher

bola, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi

atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para

homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:36:31 horas, no lote (3) - Aquisição de bombas para encher

bola, conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-ME com o valor

R$ 917,17.

 

    No dia 16/09/2019, às 09:47:44 horas, no lote (4) - Aquisição de redes, conforme anexo I
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e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/10/2019, às

16:04:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:04:51 horas, no lote (4) - Aquisição de redes, conforme anexo I

e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de

habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 23/10/2019, às 16:36:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:36:46 horas, no lote (4) - Aquisição de redes, conforme anexo I

e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a

legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:36:46 horas, no lote (4) - Aquisição de redes, conforme anexo I

e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI com o valor R$ 7.095,48.

 

    No dia 16/09/2019, às 09:10:09 horas, no lote (5) - Aquisição de cordas, conforme anexo I

e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/10/2019, às

16:05:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:05:05 horas, no lote (5) - Aquisição de cordas, conforme anexo I

e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de

habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 23/10/2019, às 16:37:03

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:37:03 horas, no lote (5) - Aquisição de cordas, conforme anexo I

e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi atendida conforme a

legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:37:03 horas, no lote (5) - Aquisição de cordas, conforme anexo I

e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa S. SCHNEIDER - EPP com o valor R$ 12.613,98.
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    No dia 16/09/2019, às 09:54:40 horas, no lote (6) - Aquisição de protetores, conforme

anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/10/2019,

às 16:05:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:05:16 horas, no lote (6) - Aquisição de protetores, conforme

anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos de

habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 23/10/2019, às 16:37:20

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:37:20 horas, no lote (6) - Aquisição de protetores, conforme

anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi atendida

conforme a legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para homologação e

adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:37:20 horas, no lote (6) - Aquisição de protetores, conforme

anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI com o valor R$ 2.576,25.

 

    No dia 16/09/2019, às 10:08:41 horas, no lote (7) - Aquisição de postes e traves,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/10/2019, às 16:05:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:05:32 horas, no lote (7) - Aquisição de postes e traves,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos

de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 23/10/2019, às 16:37:35

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:37:35 horas, no lote (7) - Aquisição de postes e traves,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi

atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para

homologação e adjudicação.
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    No dia 23/10/2019, às 16:37:35 horas, no lote (7) - Aquisição de postes e traves,

conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP com o valor R$

4.800,00.

 

    No dia 16/09/2019, às 09:25:01 horas, no lote (8) - Aquisição de puxadores e barras,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/10/2019, às 16:05:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:05:41 horas, no lote (8) - Aquisição de puxadores e barras,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos

de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 23/10/2019, às 16:37:48

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:37:48 horas, no lote (8) - Aquisição de puxadores e barras,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi

atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para

homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:37:48 horas, no lote (8) - Aquisição de puxadores e barras,

conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI com o valor R$ 8.095,43.

 

    No dia 16/09/2019, às 09:44:58 horas, no lote (9) - Aquisição de halteres dumbells e

kettebell, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 23/10/2019, às 16:05:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:05:56 horas, no lote (9) - Aquisição de halteres dumbells e

kettebell, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e

documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos,

durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio

do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 23/10/2019,

às 16:38:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 23/10/2019, às 16:38:01 horas, no lote (9) - Aquisição de halteres dumbells e

kettebell, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório

foi atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para

homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:38:01 horas, no lote (9) - Aquisição de halteres dumbells e

kettebell, conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA - EPP com

o valor R$ 7.823,69.

 

    No dia 16/09/2019, às 09:13:30 horas, no lote (10) - Aquisição de coletes e cintos,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

16/09/2019, às 13:53:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 13:53:22 horas, no lote (10) - Aquisição de coletes e cintos,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS -

desclassificou o fornecedor: IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO. No dia

16/09/2019, às 15:24:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 15:24:45 horas, no lote (10) - Aquisição de coletes e cintos,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS -

desclassificou o fornecedor: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. No dia 17/09/2019, às

08:16:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (10) - Aquisição de coletes e cintos, conforme anexo I e II do Edital. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/09/2019, às 10:40:48 horas, no lote (11) - Aquisição de escadas, bancos e

steps conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 23/10/2019, às 16:06:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:06:20 horas, no lote (11) - Aquisição de escadas, bancos e

steps conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e

documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos,

durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio

do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 23/10/2019,
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às 16:38:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:38:51 horas, no lote (11) - Aquisição de escadas, bancos e

steps conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi

atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para

homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:38:51 horas, no lote (11) - Aquisição de escadas, bancos e

steps conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI com o valor R$

13.897,70.

 

    No dia 16/09/2019, às 10:17:20 horas, no lote (12) - Aquisição de rodas de exercícios,

toning ball e bosus conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/10/2019, às 16:06:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:06:36 horas, no lote (12) - Aquisição de rodas de exercícios,

toning ball e bosus conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta

ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30

minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia

23/10/2019, às 16:39:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:39:05 horas, no lote (12) - Aquisição de rodas de exercícios,

toning ball e bosus conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do

processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser

encaminhado para homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:39:05 horas, no lote (12) - Aquisição de rodas de exercícios,

toning ball e bosus conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

com o valor R$ 5.254,86.

 

    No dia 16/09/2019, às 10:17:49 horas, no lote (13) - Aquisição de faixa elástica, elasticos,

slackline conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 23/10/2019, às 16:06:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

28/11/2019 Página 14 de 20



    No dia 23/10/2019, às 16:06:54 horas, no lote (13) - Aquisição de faixa elástica, elasticos,

slackline conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e

documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos,

durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio

do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 23/10/2019,

às 16:39:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:39:17 horas, no lote (13) - Aquisição de faixa elástica, elasticos,

slackline conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi

atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para

homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:39:17 horas, no lote (13) - Aquisição de faixa elástica, elasticos,

slackline conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa S. SCHNEIDER - EPP com o valor R$ 10.118,56.

 

    No dia 16/09/2019, às 09:44:30 horas, no lote (14) - Aquisição de cronômetro e apitos

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/10/2019, às 16:07:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:07:05 horas, no lote (14) - Aquisição de cronômetro e apitos

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos

de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 23/10/2019, às 16:39:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:39:32 horas, no lote (14) - Aquisição de cronômetro e apitos

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi

atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para

homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:39:32 horas, no lote (14) - Aquisição de cronômetro e apitos

conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI com o valor R$ 899,94.
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    No dia 16/09/2019, às 10:31:21 horas, no lote (15) - Aquisição de arcos, rolos e

aquatubos, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/10/2019, às 16:07:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:07:19 horas, no lote (15) - Aquisição de arcos, rolos e

aquatubos, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e

documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos,

durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio

do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 23/10/2019,

às 16:39:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:39:51 horas, no lote (15) - Aquisição de arcos, rolos e

aquatubos, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório

foi atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para

homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:39:51 horas, no lote (15) - Aquisição de arcos, rolos e

aquatubos, conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP com

o valor R$ 6.160,80.

 

    No dia 16/09/2019, às 10:44:54 horas, no lote (16) - Aquisição de jogos de encaixes e

quebra-cabeça, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/10/2019, às 16:07:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:07:35 horas, no lote (16) - Aquisição de jogos de encaixes e

quebra-cabeça, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta

ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30

minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia

23/10/2019, às 16:40:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:40:09 horas, no lote (16) - Aquisição de jogos de encaixes e

quebra-cabeça, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do

processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser

encaminhado para homologação e adjudicação.
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    No dia 23/10/2019, às 16:40:09 horas, no lote (16) - Aquisição de jogos de encaixes e

quebra-cabeça, conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE

ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor R$ 3.790,00.

 

    No dia 16/09/2019, às 10:51:12 horas, no lote (17) - Aquisição de trave de equilíbrio,

plintos e trampolim, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 23/10/2019, às 16:07:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:07:43 horas, no lote (17) - Aquisição de trave de equilíbrio,

plintos e trampolim, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta

ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30

minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia

23/10/2019, às 16:40:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:40:23 horas, no lote (17) - Aquisição de trave de equilíbrio,

plintos e trampolim, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do

processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser

encaminhado para homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:40:23 horas, no lote (17) - Aquisição de trave de equilíbrio,

plintos e trampolim, conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HELOISA HELENA DE ARAUJO

DUARTE - EPP com o valor R$ 28.800,00.

 

    No dia 16/09/2019, às 10:43:28 horas, no lote (18) - Aquisição de cones, arcos e discos,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/10/2019, às 16:08:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:08:00 horas, no lote (18) - Aquisição de cones, arcos e discos,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e documentos

de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos, durante o qual

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 23/10/2019, às 16:40:34

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 23/10/2019, às 16:40:34 horas, no lote (18) - Aquisição de cones, arcos e discos,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório foi

atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para

homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:40:34 horas, no lote (18) - Aquisição de cones, arcos e discos,

conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa S. SCHNEIDER - EPP com o valor R$ 5.230,46.

 

    No dia 16/09/2019, às 10:34:07 horas, no lote (19) - Aquisição de kit de badminton

completo, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 23/10/2019, às 16:08:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:08:16 horas, no lote (19) - Aquisição de kit de badminton

completo, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta ajustada e

documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30 minutos,

durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio

do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 12.1.1. No dia 23/10/2019,

às 16:40:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 16:40:45 horas, no lote (19) - Aquisição de kit de badminton

completo, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do processo licitatório

foi atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser encaminhado para

homologação e adjudicação.

 

    No dia 23/10/2019, às 16:40:45 horas, no lote (19) - Aquisição de kit de badminton

completo, conforme anexo I e II do Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa S. SCHNEIDER - EPP com o valor R$ 2.439,76.

 

    No dia 16/09/2019, às 13:52:52 horas, o Pregoeiro da licitação - AMANDA CAMILA

CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o fornecedor - IDALBY CRISTINE MORENO

RAMOS DE MELO, no lote (2) - Aquisição de bolas, conforme anexo I e II do Edital. O

motivo da desclassificação foi: A proposta encaminhada não possui todos os itens do lote,

tornando-a incompleta.

 

    No dia 16/09/2019, às 13:53:07 horas, o Pregoeiro da licitação - AMANDA CAMILA
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CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o fornecedor - IDALBY CRISTINE MORENO

RAMOS DE MELO, no lote (3) - Aquisição de bombas para encher bola, conforme anexo I e

II do Edital. O motivo da desclassificação foi: A proposta encaminhada não possui todos os

itens do lote, tornando-a incompleta.

 

    No dia 16/09/2019, às 13:53:22 horas, o Pregoeiro da licitação - AMANDA CAMILA

CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o fornecedor - IDALBY CRISTINE MORENO

RAMOS DE MELO, no lote (10) - Aquisição de coletes e cintos, conforme anexo I e II do

Edital. O motivo da desclassificação foi: A proposta encaminhada não possui todos os itens

do lote, tornando-a incompleta.

 

    No dia 16/09/2019, às 15:24:44 horas, o Pregoeiro da licitação - AMANDA CAMILA

CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o fornecedor - K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS

EIRELI, no lote (10) - Aquisição de coletes e cintos, conforme anexo I e II do Edital. O motivo

da desclassificação foi: A empresa não consegue chegar ao valor proposto, ficando a sua

proposta acima do estimado.

 

    No dia 17/09/2019, às 08:16:20 horas, o Pregoeiro da licitação - AMANDA CAMILA

CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o fornecedor - SPORTS MAGAZINE LTDA, no lote

(10) - Aquisição de coletes e cintos, conforme anexo I e II do Edital. O motivo da

desclassificação foi: A empresa não se manifestou em relação a contraproposta.

 

    No dia 18/10/2019, às 16:32:58 horas, o Pregoeiro da licitação - AMANDA CAMILA

CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o fornecedor - KRIPTON INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA.-ME, no lote (2) - Aquisição de bolas, conforme anexo I e II do Edital. O

motivo da desclassificação foi: Conforme julgamento de propostas no anexo.

 

    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.

 

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS

Pregoeiro da disputa

 

BRUNO ALEXANDRE DO NASCIMENTO DOURADO

Autoridade Competente

 

ALDERLAN SOARES DE LIMA

Membro Equipe Apoio
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Proponentes:
01.914.137/0001-14 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA - EPP

20.202.695/0001-00 GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME

16.846.715/0001-08 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP

30.401.291/0001-90 IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI

19.444.651/0001-07 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

26.009.533/0001-28 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP

11.669.001/0001-40 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-ME

24.473.719/0001-08 MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ME

08.738.035/0001-34 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP

33.966.390/0001-08 O. E. PEREIRA BRINQUEDOS

28.629.492/0001-06 S. SCHNEIDER - EPP

04.826.424/0001-60 SPORTS MAGAZINE LTDA

18.912.500/0001-65 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

24.564.535/0001-53 W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
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