
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: 02.00110/2018)

 

     às 09:32:35 horas do dia 31/08/2018 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:

02.00110/2018 - 2018/096/2018 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (GINÁSTICA RÍTMICA E NATAÇÃO),

visando atender as necessidades da Administração Pública do Município de Porto Velho,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do

Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Tapete de treinamento Ginástica Rítmica, fabricado com fibras sintéticas 100%

Poliéster, possuindo tratamento antiestético, antiácaro, antifungo, composto por 4 faixas de

14 m x 3 m e 1 faixa de 14 m x 2 m, com espessura de 6 mm. Sistema de união de velcro

revestido em cetim na cor branca, acabamento no entorno do tapete é feito com sistema de

viés na cor dourada, atendendo a as normas ASTM 2859 e NBR 11232/90 com laudo de

flamabilidade.

Lote (2) - Maças Conectáveis para Ginástica Rítmica, confeccionado em material plástico e

ponta de borracha, extremidades com encaixe uma na outra com facilidade possibilitando

movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5 cm, cor azul, com certificação de aprovação

emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:07:24:950 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 60.000,00

27/08/2018 16:01:24:894 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 300.000,00

24/08/2018 10:28:30:592 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 22.100,00

29/08/2018 14:22:21:002 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 21.950,00

30/08/2018 09:13:53:054 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:07:24:950 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 25.000,00

27/08/2018 16:01:24:894 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 12.000,00
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Lote (3) - Maças Conectáveis para Ginástica Rítmica, confeccionado em material plástico e

ponta de borracha, extremidades com encaixe uma na outra com facilidade possibilitando

movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5 cm, cor rosa, com certificação de aprovação

emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F.

Lote (4) - Maças Conectáveis para Ginástica Rítmica, confeccionado em material plástico e

ponta de borracha, extremidades com encaixe uma na outra com facilidade possibilitando

movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5 cm, cor amarela, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F.

Lote (5) - Maças Conectáveis para Ginástica Rítmica, confeccionado em material plástico e

ponta de borracha, extremidades com encaixe uma na outra com facilidade possibilitando

movimentos, pesando 155 g, Comprimento 45,5 cm, cor verde limão, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F.

Lote (6) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada em resina atóxica e aroma, pesando 400 g

e circunferência de 18 cm, superfície lisa e brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico

24/08/2018 10:28:30:592 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 30.600,00

29/08/2018 14:22:21:002 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 30.100,00

30/08/2018 09:13:53:054 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

30/08/2018 01:57:44:585 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:07:24:950 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 12.000,00

27/08/2018 16:01:24:894 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 15.000,00

24/08/2018 10:28:30:592 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 15.300,00

29/08/2018 14:22:21:002 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 15.050,00

30/08/2018 01:57:44:585 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:07:24:950 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 12.000,00

27/08/2018 16:01:24:894 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 15.000,00

24/08/2018 10:28:30:592 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 15.300,00

29/08/2018 14:22:21:002 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 15.050,00

30/08/2018 01:57:44:585 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:07:24:950 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 25.000,00

27/08/2018 16:01:24:894 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 15.000,00

24/08/2018 10:28:30:592 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 29.700,00

29/08/2018 14:22:21:002 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 29.250,00

30/08/2018 09:13:53:054 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

30/08/2018 01:57:44:585 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.000,00
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de ar com sistema de válvula pino na cor preta. Bola na cor azul, com certificação de

aprovação emitido por uma federação de Federação de Ginástica de uma U.F.

Lote (7) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada em resina atóxica e aroma, pesando 400 g

e circunferência de 18 cm, superfície lisa e brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico

de ar com sistema de válvula pino na cor preta. Bola na cor verde, com certificação de

aprovação emitido por uma federação de Federação de Ginástica de uma U.F.

Lote (8) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada em resina atóxica e aroma, pesando 400 g

e circunferência de 18 cm, superfície lisa e brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico

de ar com sistema de válvula pino na cor preta. Bola na cor rosa, com certificação de

aprovação emitido por uma federação de Federação de Ginástica de uma U.F.

Lote (9) - Corda para Ginástica Rítmica, confeccionada com fios de polipropileno maleável,

conferindo ao produto mais macies, flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros

de comprimento, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. Cor verde limão.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:11:47:661 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.500,00

27/08/2018 16:06:27:117 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 10.000,00

24/08/2018 10:31:14:447 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2.800,00

28/08/2018 13:54:18:256 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 5.300,00

29/08/2018 14:26:15:250 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.830,00

30/08/2018 02:03:07:994 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:11:47:661 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.500,00

27/08/2018 16:06:27:117 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 10.000,00

24/08/2018 10:31:14:447 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2.800,00

28/08/2018 13:54:18:256 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 5.300,00

29/08/2018 14:26:15:250 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.830,00

30/08/2018 02:03:07:994 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:11:47:661 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.500,00

27/08/2018 16:06:27:117 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 10.000,00

24/08/2018 10:31:14:447 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2.800,00

28/08/2018 13:54:18:256 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 5.300,00

29/08/2018 14:26:15:250 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.830,00

30/08/2018 02:03:07:994 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:11:47:661 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.200,00
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Lote (10) - Corda para Ginástica Rítmica, confeccionada com fios de polipropileno maleável,

conferindo ao produto mais macies, flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros

de comprimento, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. Cor azul.

Lote (11) - Corda para Ginástica Rítmica, confeccionada com fios de polipropileno maleável,

conferindo ao produto mais macies, flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros

de comprimento, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. Cor rosa.

Lote (12) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica, em polietileno branco com diâmetro da

secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de

Ginástica de uma U.F. Tamanho Infantil, medindo 75 cm.

27/08/2018 16:06:27:117 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 5.000,00

24/08/2018 10:31:14:447 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 1.300,00

28/08/2018 13:54:18:256 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 3.200,00

29/08/2018 14:26:15:250 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.300,00

30/08/2018 02:03:07:994 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:11:47:661 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.200,00

27/08/2018 16:06:27:117 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 5.000,00

24/08/2018 10:31:14:447 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 1.300,00

28/08/2018 13:54:18:256 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 3.200,00

29/08/2018 14:26:15:250 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.300,00

30/08/2018 02:03:07:994 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:17:33:906 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.200,00

27/08/2018 16:10:03:618 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 5.000,00

24/08/2018 10:33:16:002 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 1.300,00

28/08/2018 13:56:38:961 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 3.200,00

21/08/2018 09:14:47:584 ARIANA B PITHAN  R$ 233.800,00

29/08/2018 14:29:38:122 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.300,00

30/08/2018 02:07:25:835 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:17:33:906 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.000,00

27/08/2018 16:10:03:618 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 5.000,00

24/08/2018 10:33:16:002 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2.500,00

28/08/2018 13:56:38:961 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 3.800,00

29/08/2018 14:29:38:122 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.500,00

30/08/2018 02:07:25:835 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00
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Lote (13) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica, em polietileno branco com diâmetro da

secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de

Ginástica de uma U.F. Tamanho Juvenil, medindo 85 cm.

Lote (14) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica, em polietileno branco com diâmetro da

secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de

Ginástica de uma U.F. Tamanho Adulto, medindo 90 cm.

Lote (15) - Estilete porta fita para Ginástica Rítmica, confeccionado em fibra de vidro branca,

com efeito perolado, titânio em sua extremidade com girador, empunhadura de silicone na

base, extremidade de manejo com 6 cm de diâmetro, Cabeçote 100% usinada e cromada,

com sistema de pistão biarticulado na própria peça, medindo 2,5 cm de comprimento,

Gancho para fixar a fita no estilete com 4 cm de comprimento, medindo 59,5 cm de

comprimento. Estilete fibra com 49,5 cm de comprimento. Cores 15 / prata com

empunhadura preta 15 / branco com empunhadura preta empunhadura preto e estilete na

cor branca.

Lote (16) - Fita, confeccionada em cetim brilhante, com 6 metros de comprimento e 5

centímetros de largura. Assim distribuídos nas cores branca, amarela, verdes.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:17:33:906 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 5.000,00

27/08/2018 16:10:03:618 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 6.000,00

24/08/2018 10:33:16:002 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 6.600,00

29/08/2018 14:29:38:122 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.600,00

30/08/2018 02:07:25:835 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:17:33:906 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 6.000,00

27/08/2018 16:10:03:618 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 7.000,00

24/08/2018 10:33:16:002 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 10.200,00

29/08/2018 14:29:38:122 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 10.200,00

30/08/2018 02:07:25:835 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:17:33:906 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.000,00

27/08/2018 16:10:03:618 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 10.000,00

24/08/2018 10:33:16:002 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 3.300,00

29/08/2018 14:29:38:122 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.300,00

30/08/2018 02:07:25:835 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:21:35:575 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.000,00

27/08/2018 16:15:15:224 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 5.000,00
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Lote (17) - Porta-Estilete/Maças/Fita, confeccionado em tecido impermeável, Capacidade

para 2 estiletes, 2 fitas e 1 par de maças, cor preto.

Lote (18) - Toucas para Natação, Confeccionada em silicone alta resistência na cor azul

Royal, com a logomarca da Prefeitura Municipal de Porto Velho, Secretaria Municipal de

Esporte e Lazer � SEMES e o Nome do Projeto, impresso nos dois lados da touca na cor

amarelo. Tamanho Único. Semelhante ou superior a marca Pró-swin.

Lote (19) - Prancha em EVA, Tamanho grande, medindo 2,5 de espessura, 28 cm de largura

e 38 cm de comprimento, na cor azul-marinho, com acabamento arredondado, pesando

aproximadamente 130 gramas.

Lote (20) - Polibóia para Natação, Confeccionado em EVA, recortado e lixado, Tamanho

único, medindo (C x A x L): 24 cm x 12 cm x 8 cm, na cor azul-marinho.

24/08/2018 10:41:38:257 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 3.900,00

28/08/2018 14:03:00:900 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 6.400,00

29/08/2018 14:33:51:588 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.590,00

30/08/2018 02:23:38:086 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2018 06:21:35:575 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 25.900,00

27/08/2018 16:15:15:224 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 5.000,00

24/08/2018 10:41:38:257 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 39.600,00

29/08/2018 14:33:51:588 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 38.856,00

30/08/2018 09:14:53:565 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/08/2018 15:41:29:668 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 5.000,00

27/08/2018 16:15:15:224 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 6.180,00

24/08/2018 10:41:38:257 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 5.500,00

29/08/2018 14:33:51:588 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.934,00

30/08/2018 02:23:38:086 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/08/2018 15:41:29:668 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 10.500,00

30/08/2018 06:21:35:575 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 9.000,00

27/08/2018 16:15:15:224 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 12.000,00

24/08/2018 10:41:38:257 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 12.700,00

28/08/2018 14:03:00:900 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 14.600,00

29/08/2018 14:33:51:588 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.320,00

29/08/2018 10:05:41:617 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 12.000,00

30/08/2018 02:23:38:086 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 24.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (21) - Palmares para Natação, com protetor para o pulso, confeccionado em material

polietileno, para correção do estilo crawl. Com apoio para os dedos de material (Látex) e

amarração para os punhos em material Velcron ajustável. Tamanho Único, podendo ser na

cor verde ou azul.

Lote (22) - Nadadeiras para Natação, tamanho 35-36, confeccionado em material silicone,

com as palas confeccionadas em silicone rígido e a sapatilha em silicone maleável, com a

região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores amarelo, preto ou azul.

Lote (23) - Nadadeiras para Natação, tamanho 37-38, confeccionado em material silicone,

com as palas confeccionadas em silicone rígido e a sapatilha em silicone maleável, com a

região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores amarelo, preto ou azul.

29/08/2018 15:41:29:668 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 16.500,00

30/08/2018 06:21:35:575 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 40.000,00

27/08/2018 16:15:15:224 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 22.000,00

24/08/2018 10:41:38:257 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 56.400,00

28/08/2018 14:03:00:900 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 25.000,00

29/08/2018 14:33:51:588 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 48.654,00

30/08/2018 09:14:53:565 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

29/08/2018 10:05:41:617 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 50.000,00

30/08/2018 02:23:38:086 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 27.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/08/2018 15:16:22:225 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 9.000,00

27/08/2018 16:22:59:636 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 6.000,00

24/08/2018 10:46:28:812 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 9.900,00

29/08/2018 14:37:02:669 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.456,00

29/08/2018 10:06:37:466 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 18.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/08/2018 15:16:22:225 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 9.000,00

30/08/2018 09:11:00:915 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 10.000,00

27/08/2018 16:22:59:636 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 15.000,00

24/08/2018 10:46:28:812 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 10.010,00

28/08/2018 14:01:55:341 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 20.000,00

29/08/2018 14:37:02:669 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.220,00

30/08/2018 02:26:29:329 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/08/2018 15:16:22:225 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 9.000,00

30/08/2018 09:11:00:915 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 10.000,00

27/08/2018 16:22:59:636 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 15.000,00

24/08/2018 10:46:28:812 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 10.100,00

28/08/2018 14:01:55:341 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 20.000,00
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Lote (24) - Nadadeiras para Natação, tamanho 39-40, confeccionado em material silicone,

com as palas confeccionadas em silicone rígido e a sapatilha em silicone maleável, com a

região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores amarelo, preto ou azul.

Lote (25) - Nadadeiras para Natação, tamanho 41-42, confeccionado em material silicone,

com as palas confeccionadas em silicone rígido e a sapatilha em silicone maleável, com a

região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores amarelo, preto ou azul.

Lote (26) - Extensor, Confeccionado em Látex resistentes aos interperes do contato com

água, cloro ou qualquer outro produto químico utilizado no tratamento da água de piscinas.

Diâmetro Externo 10,10 mm, diâmetro interno 5,00 mm e espessura 2,55 mm, na cor preto,

medindo 3 metros cada.

Lote (27) - Extensor, Confeccionado em Látex resistentes aos interperes do contato com

água, cloro ou qualquer outro produto químico utilizado no tratamento da água de piscinas.

Diâmetro Externo 11,40 mm, diâmetro interno 5,00 mm e espessura 3,20 mm, na cor preto,

medindo 3 metros cada.

29/08/2018 14:37:02:669 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.239,00

30/08/2018 02:26:29:329 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/08/2018 15:16:22:225 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 9.000,00

30/08/2018 09:11:00:915 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 10.000,00

27/08/2018 16:22:59:636 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 15.000,00

24/08/2018 10:46:28:812 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 10.100,00

28/08/2018 14:01:55:341 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 20.000,00

29/08/2018 14:37:02:669 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.239,00

30/08/2018 02:26:29:329 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/08/2018 15:16:22:225 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 9.000,00

30/08/2018 09:11:00:915 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 10.000,00

27/08/2018 16:22:59:636 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 15.000,00

24/08/2018 10:46:28:812 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 10.100,00

28/08/2018 14:01:55:341 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 20.000,00

29/08/2018 14:37:02:669 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.239,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2018 16:27:07:886 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 27.500,00

24/08/2018 10:51:21:416 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 12.800,00

29/08/2018 14:41:07:571 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 12.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2018 16:27:07:886 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 30.000,00
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Lote (28) - Óculos para Natação, impermeável, corpo em policarbonato e ventosas e tiras

em silicone, com ajuste nas laterais, lentes espelhadas em policarbonato, eles apresentam

proteção contra raios ultravioleta e tratamento antiembaçante, além de acompanharem duas

narigueiras extras. Peso Aproximado: 40 g, tamanho: único, cor Transparente/Prata/Cristal.

Acompanha Case rígido protetor. Semelhante ou superior a marca Speedo.

Lote (29) - Bola Polo Aquático, Oficial da Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos

ou similar de mesma qualidade. Tamanho Oficial. Matrizada. Confeccionada em borracha.

Câmara de ar. Miolo removível e lubrificado. Tamanho: 66 � 68 cm de diâmetro. Peso: 380 �

420 g. Origem: Nacional.

Lote (30) - Trave para Pólo Aquático, Traves de PVC para polo aquático ou outros jogos em

piscina. Fácil de montar e transportar. Tamanho: 60 cm x 45 cm x 30 cm.

Lote (31) - Rede para Traves de Pólo Aquático � Confeccionada com nós cerrados,

quadrados medindo 12 cm, Fio de nylon 4 mm trançado, MIX 67% polietileno e 33%

polipropileno. Tamanho: 3,00x1,00cm.

24/08/2018 10:51:21:416 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 14.400,00

29/08/2018 14:41:07:571 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 14.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/08/2018 15:45:07:387 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 13.733,33

30/08/2018 06:27:45:624 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 10.200,00

27/08/2018 16:27:07:886 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 10.300,00

24/08/2018 10:51:21:416 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 11.700,00

29/08/2018 14:41:07:571 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 10.560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/08/2018 15:45:07:387 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 1.900,00

30/08/2018 06:27:45:624 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.200,00

27/08/2018 16:27:07:886 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 3.000,00

24/08/2018 10:51:21:416 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 1.900,00

28/08/2018 14:04:57:397 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 30.000,00

29/08/2018 14:41:07:571 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2018 16:27:07:886 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 3.000,00

24/08/2018 10:51:21:416 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 7.000,00

29/08/2018 14:41:07:571 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2018 16:31:34:244 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 4.000,00

24/08/2018 10:54:13:755 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 1.500,00

28/08/2018 14:05:33:856 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 700,00
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Lote (32) - Raia para Piscina Olímpica, medindo 50 m X 25 m, Raia anti-turbulência ideal

para piscinas utilizados para competição, discos de polietileno virgem com aditivos UV,

proporciona perfeita flutuabilidade bloqueando 70% da energia das ondas. Características:

Anti-turbulência Material virgem de baixa densidade (mole) Proteção UVA/UVB.

Lote (33) - Kit com Esticador para Fixação de Raias para Piscinas Completo: - Esticador em

Aço Inoxidável para manter tensionada o cabo de aço que carrega a raia dentro da piscina. -

Mola em Aço Inoxidável para prender o cabo de aço da raia na canopla e compensar o

excesso de tração quando o nadador apoia seu peso sobre a raia ou quando as marolas

forçam a raia para a lateral. - FIXADOR EM Aço Onoxidável que deve ser chumbada na

borda da piscina onde a raia deve ser fixada.

Lote (34) - Espaguete/Macarrão para Piscina, Tamanho 1,65 cm x 6,5 cm, Peso: 170 g;

Flutuabilidade: 85Kg; Cores Variadas.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Tapete de treinamento Ginástica Rítmica, fabricado com fibras sintéticas 100%

Poliéster, possuindo tratamento antiestético, antiácaro, antifungo, composto por 4 faixas de

14 m x 3 m e 1 faixa de 14 m x 2 m, com espessura de 6 mm. Sistema de união de velcro

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/08/2018 15:47:45:496 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 9.600,00

30/08/2018 06:31:08:537 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 9.500,00

27/08/2018 16:31:34:244 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 45.000,00

29/08/2018 19:25:15:171 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 92.500,00

24/08/2018 10:54:13:755 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 9.600,00

29/08/2018 14:43:58:152 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 14.960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/08/2018 15:47:45:496 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 2.558,33

30/08/2018 06:31:08:537 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 680,00

27/08/2018 16:31:34:244 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 7.200,00

24/08/2018 10:54:13:755 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/08/2018 15:47:45:496 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 3.400,00

30/08/2018 06:31:08:537 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.300,00

27/08/2018 16:31:34:244 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 6.000,00

24/08/2018 10:54:13:755 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 3.400,00

29/08/2018 14:43:58:152 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.140,00

29/08/2018 10:07:18:704 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 18.000,00
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revestido em cetim na cor branca, acabamento no entorno do tapete é feito com sistema de

viés na cor dourada, atendendo a as normas ASTM 2859 e NBR 11232/90 com laudo de

flamabilidade.

Lote (2) - Maças Conectáveis para Ginástica Rítmica, confeccionado em material plástico e

ponta de borracha, extremidades com encaixe uma na outra com facilidade possibilitando

movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5 cm, cor azul, com certificação de aprovação

emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F.

Lote (3) - Maças Conectáveis para Ginástica Rítmica, confeccionado em material plástico e

ponta de borracha, extremidades com encaixe uma na outra com facilidade possibilitando

movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5 cm, cor rosa, com certificação de aprovação

emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F.

Lote (4) - Maças Conectáveis para Ginástica Rítmica, confeccionado em material plástico e

ponta de borracha, extremidades com encaixe uma na outra com facilidade possibilitando

movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5 cm, cor amarela, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F.

Data-Hora Fornecedor Lance

29/08/2018 14:22:21:002 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 21.950,00

24/08/2018 10:28:30:592 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 22.100,00

31/08/2018 10:01:44:378 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 59.593,00

31/08/2018 10:01:30:557 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 59.603,00

30/08/2018 06:07:24:950 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 60.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 09:56:03:638 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.250,00

31/08/2018 09:56:03:936 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 7.300,00

30/08/2018 01:57:44:585 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.000,00

27/08/2018 16:01:24:894 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 12.000,00

31/08/2018 09:49:39:800 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 30.090,00

24/08/2018 10:28:30:592 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 30.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 09:52:56:845 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.500,00

31/08/2018 09:52:20:625 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 4.800,00

30/08/2018 01:57:44:585 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

31/08/2018 09:50:57:894 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 11.000,00

24/08/2018 10:28:30:592 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 15.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 09:53:44:017 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.250,00

31/08/2018 09:53:06:253 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 4.400,00
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Lote (5) - Maças Conectáveis para Ginástica Rítmica, confeccionado em material plástico e

ponta de borracha, extremidades com encaixe uma na outra com facilidade possibilitando

movimentos, pesando 155 g, Comprimento 45,5 cm, cor verde limão, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F.

Lote (6) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada em resina atóxica e aroma, pesando 400 g

e circunferência de 18 cm, superfície lisa e brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico

de ar com sistema de válvula pino na cor preta. Bola na cor azul, com certificação de

aprovação emitido por uma federação de Federação de Ginástica de uma U.F.

Lote (7) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada em resina atóxica e aroma, pesando 400 g

e circunferência de 18 cm, superfície lisa e brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico

de ar com sistema de válvula pino na cor preta. Bola na cor verde, com certificação de

aprovação emitido por uma federação de Federação de Ginástica de uma U.F.

Lote (8) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada em resina atóxica e aroma, pesando 400 g

30/08/2018 01:57:44:585 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

31/08/2018 09:51:29:845 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 11.000,00

24/08/2018 10:28:30:592 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 15.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 09:57:05:625 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.000,00

31/08/2018 09:57:09:686 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 8.190,00

30/08/2018 01:57:44:585 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.000,00

27/08/2018 16:01:24:894 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 15.000,00

31/08/2018 09:50:27:400 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 29.245,00

24/08/2018 10:28:30:592 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 29.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 10:13:49:477 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.150,00

31/08/2018 10:13:06:677 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.170,00

31/08/2018 09:46:44:845 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 2.799,00

24/08/2018 10:31:14:447 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2.800,00

31/08/2018 10:00:57:984 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 4.890,00

30/08/2018 02:03:07:994 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 10:49:30:198 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.500,00

31/08/2018 10:31:24:655 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.799,90

31/08/2018 10:17:15:569 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 2.799,99

24/08/2018 10:31:14:447 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2.800,00

31/08/2018 10:15:59:742 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 4.900,00

30/08/2018 02:03:07:994 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00
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e circunferência de 18 cm, superfície lisa e brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico

de ar com sistema de válvula pino na cor preta. Bola na cor rosa, com certificação de

aprovação emitido por uma federação de Federação de Ginástica de uma U.F.

Lote (9) - Corda para Ginástica Rítmica, confeccionada com fios de polipropileno maleável,

conferindo ao produto mais macies, flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros

de comprimento, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. Cor verde limão.

Lote (10) - Corda para Ginástica Rítmica, confeccionada com fios de polipropileno maleável,

conferindo ao produto mais macies, flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros

de comprimento, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. Cor azul.

Lote (11) - Corda para Ginástica Rítmica, confeccionada com fios de polipropileno maleável,

conferindo ao produto mais macies, flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros

de comprimento, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. Cor rosa.

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 10:32:47:958 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.999,00

31/08/2018 10:15:55:453 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.000,00

31/08/2018 10:17:15:637 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 2.799,99

24/08/2018 10:31:14:447 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2.800,00

31/08/2018 10:16:28:615 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 4.900,00

30/08/2018 02:03:07:994 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 10:43:58:049 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 900,00

31/08/2018 10:42:56:104 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 920,00

31/08/2018 10:17:15:571 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 1.299,99

24/08/2018 10:31:14:447 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 1.300,00

31/08/2018 10:17:00:763 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 2.400,00

30/08/2018 02:03:07:994 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 10:41:14:943 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 940,00

31/08/2018 10:37:48:989 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 969,99

31/08/2018 10:17:15:572 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 1.299,99

24/08/2018 10:31:14:447 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 1.300,00

31/08/2018 10:17:38:721 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 2.400,00

30/08/2018 02:03:07:994 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (12) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica, em polietileno branco com diâmetro da

secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de

Ginástica de uma U.F. Tamanho Infantil, medindo 75 cm.

Lote (13) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica, em polietileno branco com diâmetro da

secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de

Ginástica de uma U.F. Tamanho Juvenil, medindo 85 cm.

Lote (14) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica, em polietileno branco com diâmetro da

secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de

Ginástica de uma U.F. Tamanho Adulto, medindo 90 cm.

Lote (15) - Estilete porta fita para Ginástica Rítmica, confeccionado em fibra de vidro branca,

com efeito perolado, titânio em sua extremidade com girador, empunhadura de silicone na

31/08/2018 10:49:12:786 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 870,00

31/08/2018 10:41:40:096 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 950,00

31/08/2018 10:17:15:471 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 1.299,99

24/08/2018 10:33:16:002 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 1.300,00

31/08/2018 10:18:17:768 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 2.400,00

30/08/2018 02:07:25:835 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 2.500,00

21/08/2018 09:14:47:584 ARIANA B PITHAN  R$ 233.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 10:52:22:210 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.500,00

31/08/2018 10:51:39:494 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.550,00

31/08/2018 10:19:48:697 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 1.989,99

24/08/2018 10:33:16:002 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2.500,00

31/08/2018 10:19:20:364 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 3.890,00

30/08/2018 02:07:25:835 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 11:18:18:661 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.500,00

31/08/2018 11:17:26:444 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.540,00

30/08/2018 02:07:25:835 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

27/08/2018 16:10:03:618 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 6.000,00

24/08/2018 10:33:16:002 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 6.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 11:13:16:063 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.800,00

31/08/2018 11:13:31:880 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.850,00

30/08/2018 02:07:25:835 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

27/08/2018 16:10:03:618 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 7.000,00

24/08/2018 10:33:16:002 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 10.200,00
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base, extremidade de manejo com 6 cm de diâmetro, Cabeçote 100% usinada e cromada,

com sistema de pistão biarticulado na própria peça, medindo 2,5 cm de comprimento,

Gancho para fixar a fita no estilete com 4 cm de comprimento, medindo 59,5 cm de

comprimento. Estilete fibra com 49,5 cm de comprimento. Cores 15 / prata com

empunhadura preta 15 / branco com empunhadura preta empunhadura preto e estilete na

cor branca.

Lote (16) - Fita, confeccionada em cetim brilhante, com 6 metros de comprimento e 5

centímetros de largura. Assim distribuídos nas cores branca, amarela, verdes.

Lote (17) - Porta-Estilete/Maças/Fita, confeccionado em tecido impermeável, Capacidade

para 2 estiletes, 2 fitas e 1 par de maças, cor preto.

Lote (18) - Toucas para Natação, Confeccionada em silicone alta resistência na cor azul

Royal, com a logomarca da Prefeitura Municipal de Porto Velho, Secretaria Municipal de

Esporte e Lazer � SEMES e o Nome do Projeto, impresso nos dois lados da touca na cor

amarelo. Tamanho Único. Semelhante ou superior a marca Pró-swin.

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 11:16:10:818 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.600,00

31/08/2018 11:05:38:042 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.250,00

24/08/2018 10:33:16:002 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 3.300,00

31/08/2018 10:56:23:475 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 4.000,00

30/08/2018 02:07:25:835 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 11:26:23:746 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.380,00

31/08/2018 11:13:49:769 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 2.100,00

31/08/2018 11:05:03:250 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 3.589,99

31/08/2018 10:56:50:569 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 3.800,00

24/08/2018 10:41:38:257 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 3.900,00

30/08/2018 02:23:38:086 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 11:15:19:550 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.600,00

31/08/2018 11:21:00:213 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.840,00

27/08/2018 16:15:15:224 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 5.000,00

31/08/2018 11:16:36:259 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 39.597,00

24/08/2018 10:41:38:257 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 39.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 11:37:14:913 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 3.700,00

31/08/2018 11:36:56:660 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 3.740,00

31/08/2018 11:22:13:199 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.900,00
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Lote (19) - Prancha em EVA, Tamanho grande, medindo 2,5 de espessura, 28 cm de largura

e 38 cm de comprimento, na cor azul-marinho, com acabamento arredondado, pesando

aproximadamente 130 gramas.

Lote (20) - Polibóia para Natação, Confeccionado em EVA, recortado e lixado, Tamanho

único, medindo (C x A x L): 24 cm x 12 cm x 8 cm, na cor azul-marinho.

Lote (21) - Palmares para Natação, com protetor para o pulso, confeccionado em material

polietileno, para correção do estilo crawl. Com apoio para os dedos de material (Látex) e

amarração para os punhos em material Velcron ajustável. Tamanho Único, podendo ser na

cor verde ou azul.

Lote (22) - Nadadeiras para Natação, tamanho 35-36, confeccionado em material silicone,

com as palas confeccionadas em silicone rígido e a sapatilha em silicone maleável, com a

24/08/2018 10:41:38:257 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 5.500,00

30/08/2018 02:23:38:086 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 12:12:05:115 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 4.866,00

31/08/2018 12:10:40:988 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 4.970,00

31/08/2018 11:48:09:488 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.500,00

31/08/2018 11:45:58:258 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 7.999,99

31/08/2018 11:46:07:155 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 8.899,99

29/08/2018 15:41:29:668 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 10.500,00

24/08/2018 10:41:38:257 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 12.700,00

30/08/2018 02:23:38:086 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 24.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 12:10:32:263 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 9.136,00

31/08/2018 12:09:56:318 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 9.140,00

31/08/2018 11:58:40:431 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 13.999,99

31/08/2018 11:58:31:609 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 14.000,00

29/08/2018 15:41:29:668 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 16.500,00

30/08/2018 02:23:38:086 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 27.500,00

29/08/2018 10:05:41:617 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 50.000,00

24/08/2018 10:41:38:257 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 56.400,00

30/08/2018 09:14:53:565 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 11:49:07:960 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 3.600,00

31/08/2018 11:47:13:530 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.800,00

31/08/2018 11:45:38:936 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 5.999,99

29/08/2018 15:16:22:225 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 9.000,00

24/08/2018 10:46:28:812 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 9.900,00
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região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores amarelo, preto ou azul.

Lote (23) - Nadadeiras para Natação, tamanho 37-38, confeccionado em material silicone,

com as palas confeccionadas em silicone rígido e a sapatilha em silicone maleável, com a

região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores amarelo, preto ou azul.

Lote (24) - Nadadeiras para Natação, tamanho 39-40, confeccionado em material silicone,

com as palas confeccionadas em silicone rígido e a sapatilha em silicone maleável, com a

região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores amarelo, preto ou azul.

Lote (25) - Nadadeiras para Natação, tamanho 41-42, confeccionado em material silicone,

com as palas confeccionadas em silicone rígido e a sapatilha em silicone maleável, com a

região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores amarelo, preto ou azul.

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 11:49:56:416 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 7.500,00

29/08/2018 15:16:22:225 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 9.000,00

29/08/2018 14:37:02:669 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.220,00

31/08/2018 11:44:44:465 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 9.999,99

30/08/2018 02:26:29:329 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.000,00

30/08/2018 09:11:00:915 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 10.000,00

24/08/2018 10:46:28:812 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 10.010,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 12:00:52:012 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 7.480,00

31/08/2018 12:00:26:374 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 7.490,00

29/08/2018 15:16:22:225 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 9.000,00

29/08/2018 14:37:02:669 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.239,00

31/08/2018 11:44:44:424 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 9.999,99

30/08/2018 02:26:29:329 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.000,00

24/08/2018 10:46:28:812 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 10.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 12:05:49:734 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 7.350,00

31/08/2018 12:03:30:566 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 7.380,00

29/08/2018 15:16:22:225 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 9.000,00

29/08/2018 14:37:02:669 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.239,00

31/08/2018 11:44:44:396 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 9.999,99

30/08/2018 02:26:29:329 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME  R$ 10.000,00

24/08/2018 10:46:28:812 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 10.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 12:37:46:768 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 6.990,00

31/08/2018 12:35:22:708 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 7.000,00

29/08/2018 15:16:22:225 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 9.000,00
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Lote (26) - Extensor, Confeccionado em Látex resistentes aos interperes do contato com

água, cloro ou qualquer outro produto químico utilizado no tratamento da água de piscinas.

Diâmetro Externo 10,10 mm, diâmetro interno 5,00 mm e espessura 2,55 mm, na cor preto,

medindo 3 metros cada.

Lote (27) - Extensor, Confeccionado em Látex resistentes aos interperes do contato com

água, cloro ou qualquer outro produto químico utilizado no tratamento da água de piscinas.

Diâmetro Externo 11,40 mm, diâmetro interno 5,00 mm e espessura 3,20 mm, na cor preto,

medindo 3 metros cada.

Lote (28) - Óculos para Natação, impermeável, corpo em policarbonato e ventosas e tiras

em silicone, com ajuste nas laterais, lentes espelhadas em policarbonato, eles apresentam

proteção contra raios ultravioleta e tratamento antiembaçante, além de acompanharem duas

narigueiras extras. Peso Aproximado: 40 g, tamanho: único, cor Transparente/Prata/Cristal.

Acompanha Case rígido protetor. Semelhante ou superior a marca Speedo.

Lote (29) - Bola Polo Aquático, Oficial da Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos

ou similar de mesma qualidade. Tamanho Oficial. Matrizada. Confeccionada em borracha.

Câmara de ar. Miolo removível e lubrificado. Tamanho: 66 � 68 cm de diâmetro. Peso: 380 �

420 g. Origem: Nacional.

29/08/2018 14:37:02:669 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.239,00

24/08/2018 10:46:28:812 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 10.100,00

28/08/2018 14:01:55:341 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 12:43:12:329 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 10.998,00

31/08/2018 12:42:41:785 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.000,00

24/08/2018 10:51:21:416 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 12.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 12:58:00:400 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 11.890,00

31/08/2018 12:56:58:528 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 12.000,00

24/08/2018 10:51:21:416 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 14.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 12:47:41:873 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 5.780,00

31/08/2018 12:47:45:012 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 5.788,00

31/08/2018 12:43:22:980 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.450,00

24/08/2018 10:51:21:416 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 11.700,00

29/08/2018 15:45:07:387 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 13.733,33

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 12:39:01:360 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 950,00
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Lote (30) - Trave para Pólo Aquático, Traves de PVC para polo aquático ou outros jogos em

piscina. Fácil de montar e transportar. Tamanho: 60 cm x 45 cm x 30 cm.

Lote (31) - Rede para Traves de Pólo Aquático � Confeccionada com nós cerrados,

quadrados medindo 12 cm, Fio de nylon 4 mm trançado, MIX 67% polietileno e 33%

polipropileno. Tamanho: 3,00x1,00cm.

Lote (32) - Raia para Piscina Olímpica, medindo 50 m X 25 m, Raia anti-turbulência ideal

para piscinas utilizados para competição, discos de polietileno virgem com aditivos UV,

proporciona perfeita flutuabilidade bloqueando 70% da energia das ondas. Características:

Anti-turbulência Material virgem de baixa densidade (mole) Proteção UVA/UVB.

Lote (33) - Kit com Esticador para Fixação de Raias para Piscinas Completo: - Esticador em

Aço Inoxidável para manter tensionada o cabo de aço que carrega a raia dentro da piscina. -

Mola em Aço Inoxidável para prender o cabo de aço da raia na canopla e compensar o

excesso de tração quando o nadador apoia seu peso sobre a raia ou quando as marolas

forçam a raia para a lateral. - FIXADOR EM Aço Onoxidável que deve ser chumbada na

borda da piscina onde a raia deve ser fixada.

31/08/2018 12:38:02:778 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 978,00

24/08/2018 10:51:21:416 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 1.900,00

29/08/2018 14:41:07:571 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.900,00

29/08/2018 15:45:07:387 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 1.900,00

28/08/2018 14:04:57:397 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2018 16:27:07:886 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 3.000,00

29/08/2018 14:41:07:571 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 6.850,00

24/08/2018 10:51:21:416 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 13:16:31:865 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 689,99

31/08/2018 13:01:03:613 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 690,00

24/08/2018 10:54:13:755 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 13:26:10:254 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 9.300,00

31/08/2018 13:25:36:123 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 9.310,00

24/08/2018 10:54:13:755 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 9.600,00

29/08/2018 14:43:58:152 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 14.960,00

31/08/2018 13:05:31:972 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 30.000,00

29/08/2018 19:25:15:171 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 92.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/08/2018 10:54:13:755 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 600,00
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Lote (34) - Espaguete/Macarrão para Piscina, Tamanho 1,65 cm x 6,5 cm, Peso: 170 g;

Flutuabilidade: 85Kg; Cores Variadas.

 

    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 31/08/2018, às 10:05:41 horas, no lote (1) - Tapete de treinamento Ginástica

Rítmica, fabricado com fibras sintéticas 100% Poliéster, possuindo tratamento antiestético,

antiácaro, antifungo, composto por 4 faixas de 14 m x 3 m e 1 faixa de 14 m x 2 m, com

espessura de 6 mm. Sistema de união de velcro revestido em cetim na cor branca,

acabamento no entorno do tapete é feito com sistema de viés na cor dourada, atendendo a

as normas ASTM 2859 e NBR 11232/90 com laudo de flamabilidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 06/09/2018, às 11:08:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/09/2018, às 11:08:20 horas, no lote (1) - Tapete de treinamento Ginástica

Rítmica, fabricado com fibras sintéticas 100% Poliéster, possuindo tratamento antiestético,

antiácaro, antifungo, composto por 4 faixas de 14 m x 3 m e 1 faixa de 14 m x 2 m, com

espessura de 6 mm. Sistema de união de velcro revestido em cetim na cor branca,

acabamento no entorno do tapete é feito com sistema de viés na cor dourada, atendendo a

as normas ASTM 2859 e NBR 11232/90 com laudo de flamabilidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS

E REPRESENTACOES COMERC. No dia 10/09/2018, às 11:08:05 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

30/08/2018 06:31:08:537 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 680,00

29/08/2018 15:47:45:496 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 2.558,33

31/08/2018 13:06:11:579 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 4.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 13:23:38:619 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 3.090,00

29/08/2018 14:43:58:152 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 3.140,00

24/08/2018 10:54:13:755 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 3.400,00

29/08/2018 15:47:45:496 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  R$ 3.400,00

27/08/2018 16:31:34:244 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 6.000,00

29/08/2018 10:07:18:704 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 18.000,00
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    No dia 10/09/2018, às 11:08:05 horas, no lote (1) - Tapete de treinamento Ginástica

Rítmica, fabricado com fibras sintéticas 100% Poliéster, possuindo tratamento antiestético,

antiácaro, antifungo, composto por 4 faixas de 14 m x 3 m e 1 faixa de 14 m x 2 m, com

espessura de 6 mm. Sistema de união de velcro revestido em cetim na cor branca,

acabamento no entorno do tapete é feito com sistema de viés na cor dourada, atendendo a

as normas ASTM 2859 e NBR 11232/90 com laudo de flamabilidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: UP. COMERCIO E SERVICOS

EIRELI - ME. No dia 13/09/2018, às 11:01:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2018, às 11:01:10 horas, no lote (1) - Tapete de treinamento Ginástica

Rítmica, fabricado com fibras sintéticas 100% Poliéster, possuindo tratamento antiestético,

antiácaro, antifungo, composto por 4 faixas de 14 m x 3 m e 1 faixa de 14 m x 2 m, com

espessura de 6 mm. Sistema de união de velcro revestido em cetim na cor branca,

acabamento no entorno do tapete é feito com sistema de viés na cor dourada, atendendo a

as normas ASTM 2859 e NBR 11232/90 com laudo de flamabilidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE ELETRONICOS

EIRELI. No dia 13/09/2018, às 11:02:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2018, às 11:02:31 horas, no lote (1) - Tapete de treinamento Ginástica

Rítmica, fabricado com fibras sintéticas 100% Poliéster, possuindo tratamento antiestético,

antiácaro, antifungo, composto por 4 faixas de 14 m x 3 m e 1 faixa de 14 m x 2 m, com

espessura de 6 mm. Sistema de união de velcro revestido em cetim na cor branca,

acabamento no entorno do tapete é feito com sistema de viés na cor dourada, atendendo a

as normas ASTM 2859 e NBR 11232/90 com laudo de flamabilidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: POLISPORT INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA. No dia 13/09/2018, às 11:02:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Tapete de treinamento Ginástica Rítmica, fabricado com fibras sintéticas

100% Poliéster, possuindo tratamento antiestético, antiácaro, antifungo, composto por 4

faixas de 14 m x 3 m e 1 faixa de 14 m x 2 m, com espessura de 6 mm. Sistema de união de

velcro revestido em cetim na cor branca, acabamento no entorno do tapete é feito com

sistema de viés na cor dourada, atendendo a as normas ASTM 2859 e NBR 11232/90 com

laudo de flamabilidade. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 31/08/2018, às 10:04:33 horas, no lote (2) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5
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cm, cor azul, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 11:46:40

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:46:40 horas, no lote (2) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5

cm, cor azul, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES

através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências

editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme documentos

autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles

estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em observância ao

Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 09:27:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:27:16 horas, no lote (2) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5

cm, cor azul, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:27:16 horas, no lote (2) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5

cm, cor azul, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 7.250,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 10:02:57 horas, no lote (3) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5
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cm, cor rosa, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 11:47:09

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:47:09 horas, no lote (3) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5

cm, cor rosa, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES

através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências

editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme documentos

autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles

estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em observância ao

Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 09:27:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:27:49 horas, no lote (3) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5

cm, cor rosa, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:27:49 horas, no lote (3) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5

cm, cor rosa, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 4.500,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 10:03:38 horas, no lote (4) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5
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cm, cor amarela, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 11:47:27

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:47:27 horas, no lote (4) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5

cm, cor amarela, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES

através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências

editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme documentos

autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles

estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em observância ao

Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 09:28:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:28:15 horas, no lote (4) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5

cm, cor amarela, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:28:15 horas, no lote (4) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 40,5

cm, cor amarela, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de

uma U.F. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 4.250,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 10:05:02 horas, no lote (5) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 45,5
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cm, cor verde limão, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica

de uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às

11:47:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:47:43 horas, no lote (5) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 45,5

cm, cor verde limão, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica

de uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela

SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as

exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme

documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo

daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em

observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 09:28:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:28:35 horas, no lote (5) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 45,5

cm, cor verde limão, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica

de uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:28:35 horas, no lote (5) - Maças Conectáveis para Ginástica

Rítmica, confeccionado em material plástico e ponta de borracha, extremidades com encaixe

uma na outra com facilidade possibilitando movimentos, pesando 155 g, Comprimento 45,5

cm, cor verde limão, com certificação de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica

de uma U.F. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o

valor R$ 8.000,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 10:15:02 horas, no lote (6) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada

em resina atóxica e aroma, pesando 400 g e circunferência de 18 cm, superfície lisa e
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brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico de ar com sistema de válvula pino na cor

preta. Bola na cor azul, com certificação de aprovação emitido por uma federação de

Federação de Ginástica de uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 26/09/2018, às 11:48:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:48:01 horas, no lote (6) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada

em resina atóxica e aroma, pesando 400 g e circunferência de 18 cm, superfície lisa e

brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico de ar com sistema de válvula pino na cor

preta. Bola na cor azul, com certificação de aprovação emitido por uma federação de

Federação de Ginástica de uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das

propostas feita pela SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e

atendidas as exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas,

conforme documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante

abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados,

em observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 09:28:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:28:53 horas, no lote (6) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada

em resina atóxica e aroma, pesando 400 g e circunferência de 18 cm, superfície lisa e

brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico de ar com sistema de válvula pino na cor

preta. Bola na cor azul, com certificação de aprovação emitido por uma federação de

Federação de Ginástica de uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote,

alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:28:53 horas, no lote (6) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada

em resina atóxica e aroma, pesando 400 g e circunferência de 18 cm, superfície lisa e

brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico de ar com sistema de válvula pino na cor

preta. Bola na cor azul, com certificação de aprovação emitido por uma federação de

Federação de Ginástica de uma U.F. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 2.150,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 10:54:28 horas, no lote (7) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada
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em resina atóxica e aroma, pesando 400 g e circunferência de 18 cm, superfície lisa e

brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico de ar com sistema de válvula pino na cor

preta. Bola na cor verde, com certificação de aprovação emitido por uma federação de

Federação de Ginástica de uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 26/09/2018, às 11:48:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:48:42 horas, no lote (7) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada

em resina atóxica e aroma, pesando 400 g e circunferência de 18 cm, superfície lisa e

brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico de ar com sistema de válvula pino na cor

preta. Bola na cor verde, com certificação de aprovação emitido por uma federação de

Federação de Ginástica de uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das

propostas feita pela SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e

atendidas as exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas,

conforme documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante

abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados,

em observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 09:29:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:29:29 horas, no lote (7) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada

em resina atóxica e aroma, pesando 400 g e circunferência de 18 cm, superfície lisa e

brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico de ar com sistema de válvula pino na cor

preta. Bola na cor verde, com certificação de aprovação emitido por uma federação de

Federação de Ginástica de uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote,

alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:29:29 horas, no lote (7) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada

em resina atóxica e aroma, pesando 400 g e circunferência de 18 cm, superfície lisa e

brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico de ar com sistema de válvula pino na cor

preta. Bola na cor verde, com certificação de aprovação emitido por uma federação de

Federação de Ginástica de uma U.F. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP com o valor R$

1.500,00.
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    No dia 31/08/2018, às 10:35:17 horas, no lote (8) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada

em resina atóxica e aroma, pesando 400 g e circunferência de 18 cm, superfície lisa e

brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico de ar com sistema de válvula pino na cor

preta. Bola na cor rosa, com certificação de aprovação emitido por uma federação de

Federação de Ginástica de uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 26/09/2018, às 11:49:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:49:04 horas, no lote (8) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada

em resina atóxica e aroma, pesando 400 g e circunferência de 18 cm, superfície lisa e

brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico de ar com sistema de válvula pino na cor

preta. Bola na cor rosa, com certificação de aprovação emitido por uma federação de

Federação de Ginástica de uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das

propostas feita pela SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e

atendidas as exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas,

conforme documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante

abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados,

em observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 09:29:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:29:48 horas, no lote (8) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada

em resina atóxica e aroma, pesando 400 g e circunferência de 18 cm, superfície lisa e

brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico de ar com sistema de válvula pino na cor

preta. Bola na cor rosa, com certificação de aprovação emitido por uma federação de

Federação de Ginástica de uma U.F. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote,

alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:29:48 horas, no lote (8) - Bola para Ginástica Rítmica, fabricada

em resina atóxica e aroma, pesando 400 g e circunferência de 18 cm, superfície lisa e

brilhante, acabamento duplamente brilhante, bico de ar com sistema de válvula pino na cor

preta. Bola na cor rosa, com certificação de aprovação emitido por uma federação de

Federação de Ginástica de uma U.F. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 1.999,00.
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    No dia 31/08/2018, às 10:47:26 horas, no lote (9) - Corda para Ginástica Rítmica,

confeccionada com fios de polipropileno maleável, conferindo ao produto mais macies,

flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros de comprimento, com certificação

de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Cor verde limão. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 11:49:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:49:21 horas, no lote (9) - Corda para Ginástica Rítmica,

confeccionada com fios de polipropileno maleável, conferindo ao produto mais macies,

flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros de comprimento, com certificação

de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Cor verde limão. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através do Ofício nº

760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias quanto aos

documentos de habilitação e propostas, conforme documentos autuados, estando os valores

ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de

mercado para os serviços licitados, em observância ao Princípio da Vinculação ao

Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

08/10/2018, às 09:30:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:30:16 horas, no lote (9) - Corda para Ginástica Rítmica,

confeccionada com fios de polipropileno maleável, conferindo ao produto mais macies,

flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros de comprimento, com certificação

de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Cor verde limão. -  a

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

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:30:16 horas, no lote (9) - Corda para Ginástica Rítmica,

confeccionada com fios de polipropileno maleável, conferindo ao produto mais macies,

flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros de comprimento, com certificação

de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Cor verde limão. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AZUL

ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP com o valor R$ 900,00.
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    No dia 31/08/2018, às 10:42:54 horas, no lote (10) - Corda para Ginástica Rítmica,

confeccionada com fios de polipropileno maleável, conferindo ao produto mais macies,

flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros de comprimento, com certificação

de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Cor azul. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 11:49:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:49:44 horas, no lote (10) - Corda para Ginástica Rítmica,

confeccionada com fios de polipropileno maleável, conferindo ao produto mais macies,

flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros de comprimento, com certificação

de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Cor azul. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através do Ofício nº

760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias quanto aos

documentos de habilitação e propostas, conforme documentos autuados, estando os valores

ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de

mercado para os serviços licitados, em observância ao Princípio da Vinculação ao

Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

08/10/2018, às 09:30:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:30:29 horas, no lote (10) - Corda para Ginástica Rítmica,

confeccionada com fios de polipropileno maleável, conferindo ao produto mais macies,

flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros de comprimento, com certificação

de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Cor azul. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que

da análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação com a

empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração,

estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:30:29 horas, no lote (10) - Corda para Ginástica Rítmica,

confeccionada com fios de polipropileno maleável, conferindo ao produto mais macies,

flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros de comprimento, com certificação

de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Cor azul. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 940,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 10:51:18 horas, no lote (11) - Corda para Ginástica Rítmica,

confeccionada com fios de polipropileno maleável, conferindo ao produto mais macies,
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flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros de comprimento, com certificação

de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Cor rosa. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 11:52:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:52:17 horas, no lote (11) - Corda para Ginástica Rítmica,

confeccionada com fios de polipropileno maleável, conferindo ao produto mais macies,

flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros de comprimento, com certificação

de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Cor rosa. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através do Ofício nº

760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias quanto aos

documentos de habilitação e propostas, conforme documentos autuados, estando os valores

ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de

mercado para os serviços licitados, em observância ao Princípio da Vinculação ao

Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

08/10/2018, às 09:31:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:31:09 horas, no lote (11) - Corda para Ginástica Rítmica,

confeccionada com fios de polipropileno maleável, conferindo ao produto mais macies,

flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros de comprimento, com certificação

de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Cor rosa. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que

da análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação com a

empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração,

estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:31:09 horas, no lote (11) - Corda para Ginástica Rítmica,

confeccionada com fios de polipropileno maleável, conferindo ao produto mais macies,

flexibilidade e brilho. Com diâmetro de 10 mm, 3 metros de comprimento, com certificação

de aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Cor rosa. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AZUL ESPORTES

COMERCIAL LTDA - EPP com o valor R$ 870,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 10:54:45 horas, no lote (12) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica,

em polietileno branco com diâmetro da secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Tamanho Infantil, medindo

75 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 11:53:11
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:53:10 horas, no lote (12) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica,

em polietileno branco com diâmetro da secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Tamanho Infantil, medindo

75 cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através

do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias

quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme documentos autuados,

estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos

autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em observância ao Princípio da

Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No

dia 08/10/2018, às 09:31:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:31:28 horas, no lote (12) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica,

em polietileno branco com diâmetro da secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Tamanho Infantil, medindo

75 cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:31:28 horas, no lote (12) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica,

em polietileno branco com diâmetro da secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Tamanho Infantil, medindo

75 cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$

1.500,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 11:19:38 horas, no lote (13) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica,

em polietileno branco com diâmetro da secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Tamanho Juvenil, medindo

85 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 11:53:34

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:53:34 horas, no lote (13) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica,

em polietileno branco com diâmetro da secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de
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aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Tamanho Juvenil, medindo

85 cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através

do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias

quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme documentos autuados,

estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos

autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em observância ao Princípio da

Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No

dia 08/10/2018, às 09:32:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:32:28 horas, no lote (13) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica,

em polietileno branco com diâmetro da secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Tamanho Juvenil, medindo

85 cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:32:28 horas, no lote (13) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica,

em polietileno branco com diâmetro da secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Tamanho Juvenil, medindo

85 cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$

1.500,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 11:14:41 horas, no lote (14) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica,

em polietileno branco com diâmetro da secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Tamanho Adulto, medindo

90 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 11:54:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:54:07 horas, no lote (14) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica,

em polietileno branco com diâmetro da secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Tamanho Adulto, medindo

90 cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através

do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias
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quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme documentos autuados,

estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos

autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em observância ao Princípio da

Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No

dia 08/10/2018, às 09:32:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:32:55 horas, no lote (14) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica,

em polietileno branco com diâmetro da secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Tamanho Adulto, medindo

90 cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:32:55 horas, no lote (14) - Arco Flexível para Ginástica Rítmica,

em polietileno branco com diâmetro da secção 18 mm, peso 300 g, com certificação de

aprovação emitido por uma Federação de Ginástica de uma U.F. Tamanho Adulto, medindo

90 cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP com o valor R$ 1.800,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 11:17:29 horas, no lote (15) - Estilete porta fita para Ginástica

Rítmica, confeccionado em fibra de vidro branca, com efeito perolado, titânio em sua

extremidade com girador, empunhadura de silicone na base, extremidade de manejo com 6

cm de diâmetro, Cabeçote 100% usinada e cromada, com sistema de pistão biarticulado na

própria peça, medindo 2,5 cm de comprimento, Gancho para fixar a fita no estilete com 4 cm

de comprimento, medindo 59,5 cm de comprimento. Estilete fibra com 49,5 cm de

comprimento. Cores 15 / prata com empunhadura preta 15 / branco com empunhadura preta

empunhadura preto e estilete na cor branca. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/09/2018, às 11:54:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:54:29 horas, no lote (15) - Estilete porta fita para Ginástica

Rítmica, confeccionado em fibra de vidro branca, com efeito perolado, titânio em sua

extremidade com girador, empunhadura de silicone na base, extremidade de manejo com 6

cm de diâmetro, Cabeçote 100% usinada e cromada, com sistema de pistão biarticulado na

própria peça, medindo 2,5 cm de comprimento, Gancho para fixar a fita no estilete com 4 cm

de comprimento, medindo 59,5 cm de comprimento. Estilete fibra com 49,5 cm de

comprimento. Cores 15 / prata com empunhadura preta 15 / branco com empunhadura preta
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empunhadura preto e estilete na cor branca. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das

propostas feita pela SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e

atendidas as exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas,

conforme documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante

abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados,

em observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 09:55:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:55:39 horas, no lote (15) - Estilete porta fita para Ginástica

Rítmica, confeccionado em fibra de vidro branca, com efeito perolado, titânio em sua

extremidade com girador, empunhadura de silicone na base, extremidade de manejo com 6

cm de diâmetro, Cabeçote 100% usinada e cromada, com sistema de pistão biarticulado na

própria peça, medindo 2,5 cm de comprimento, Gancho para fixar a fita no estilete com 4 cm

de comprimento, medindo 59,5 cm de comprimento. Estilete fibra com 49,5 cm de

comprimento. Cores 15 / prata com empunhadura preta 15 / branco com empunhadura preta

empunhadura preto e estilete na cor branca. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação com a empresa

vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando

o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:55:39 horas, no lote (15) - Estilete porta fita para Ginástica

Rítmica, confeccionado em fibra de vidro branca, com efeito perolado, titânio em sua

extremidade com girador, empunhadura de silicone na base, extremidade de manejo com 6

cm de diâmetro, Cabeçote 100% usinada e cromada, com sistema de pistão biarticulado na

própria peça, medindo 2,5 cm de comprimento, Gancho para fixar a fita no estilete com 4 cm

de comprimento, medindo 59,5 cm de comprimento. Estilete fibra com 49,5 cm de

comprimento. Cores 15 / prata com empunhadura preta 15 / branco com empunhadura preta

empunhadura preto e estilete na cor branca. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP com o

valor R$ 1.600,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 11:28:21 horas, no lote (16) - Fita, confeccionada em cetim

brilhante, com 6 metros de comprimento e 5 centímetros de largura. Assim distribuídos nas

cores branca, amarela, verdes. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/09/2018, às 11:54:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 26/09/2018, às 11:54:52 horas, no lote (16) - Fita, confeccionada em cetim

brilhante, com 6 metros de comprimento e 5 centímetros de largura. Assim distribuídos nas

cores branca, amarela, verdes. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita

pela SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as

exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme

documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo

daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em

observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 09:36:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:36:31 horas, no lote (16) - Fita, confeccionada em cetim

brilhante, com 6 metros de comprimento e 5 centímetros de largura. Assim distribuídos nas

cores branca, amarela, verdes. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material

ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais

exigências habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-

se um preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do

estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:36:31 horas, no lote (16) - Fita, confeccionada em cetim

brilhante, com 6 metros de comprimento e 5 centímetros de largura. Assim distribuídos nas

cores branca, amarela, verdes. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP com o valor R$

1.380,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 11:40:51 horas, no lote (17) - Porta-Estilete/Maças/Fita,

confeccionado em tecido impermeável, Capacidade para 2 estiletes, 2 fitas e 1 par de

maças, cor preto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às

11:55:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:55:23 horas, no lote (17) - Porta-Estilete/Maças/Fita,

confeccionado em tecido impermeável, Capacidade para 2 estiletes, 2 fitas e 1 par de

maças, cor preto. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela

SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as

exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme
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documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo

daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em

observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 09:36:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:36:58 horas, no lote (17) - Porta-Estilete/Maças/Fita,

confeccionado em tecido impermeável, Capacidade para 2 estiletes, 2 fitas e 1 par de

maças, cor preto. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se

o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante,

conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:36:58 horas, no lote (17) - Porta-Estilete/Maças/Fita,

confeccionado em tecido impermeável, Capacidade para 2 estiletes, 2 fitas e 1 par de

maças, cor preto. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP com o valor R$ 1.600,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 11:40:39 horas, no lote (18) - Toucas para Natação, Confeccionada

em silicone alta resistência na cor azul Royal, com a logomarca da Prefeitura Municipal de

Porto Velho, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer � SEMES e o Nome do Projeto,

impresso nos dois lados da touca na cor amarelo. Tamanho Único. Semelhante ou superior

a marca Pró-swin. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às

11:56:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:56:01 horas, no lote (18) - Toucas para Natação, Confeccionada

em silicone alta resistência na cor azul Royal, com a logomarca da Prefeitura Municipal de

Porto Velho, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer � SEMES e o Nome do Projeto,

impresso nos dois lados da touca na cor amarelo. Tamanho Único. Semelhante ou superior

a marca Pró-swin. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela

SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as

exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme

documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo

daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em

observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 09:37:26 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:37:26 horas, no lote (18) - Toucas para Natação, Confeccionada

em silicone alta resistência na cor azul Royal, com a logomarca da Prefeitura Municipal de

Porto Velho, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer � SEMES e o Nome do Projeto,

impresso nos dois lados da touca na cor amarelo. Tamanho Único. Semelhante ou superior

a marca Pró-swin. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se

o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante,

conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:37:26 horas, no lote (18) - Toucas para Natação, Confeccionada

em silicone alta resistência na cor azul Royal, com a logomarca da Prefeitura Municipal de

Porto Velho, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer � SEMES e o Nome do Projeto,

impresso nos dois lados da touca na cor amarelo. Tamanho Único. Semelhante ou superior

a marca Pró-swin. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R$ 3.699,76.

 

    No dia 31/08/2018, às 12:19:20 horas, no lote (19) - Prancha em EVA, Tamanho grande,

medindo 2,5 de espessura, 28 cm de largura e 38 cm de comprimento, na cor azul-marinho,

com acabamento arredondado, pesando aproximadamente 130 gramas. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 11:56:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:56:41 horas, no lote (19) - Prancha em EVA, Tamanho grande,

medindo 2,5 de espessura, 28 cm de largura e 38 cm de comprimento, na cor azul-marinho,

com acabamento arredondado, pesando aproximadamente 130 gramas. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando

que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através do Ofício nº

760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias quanto aos

documentos de habilitação e propostas, conforme documentos autuados, estando os valores

ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de

mercado para os serviços licitados, em observância ao Princípio da Vinculação ao

Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

08/10/2018, às 09:42:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:42:23 horas, no lote (19) - Prancha em EVA, Tamanho grande,
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medindo 2,5 de espessura, 28 cm de largura e 38 cm de comprimento, na cor azul-marinho,

com acabamento arredondado, pesando aproximadamente 130 gramas. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação com a

empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração,

estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:42:23 horas, no lote (19) - Prancha em EVA, Tamanho grande,

medindo 2,5 de espessura, 28 cm de largura e 38 cm de comprimento, na cor azul-marinho,

com acabamento arredondado, pesando aproximadamente 130 gramas. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa POLISPORT

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R$ 4.866,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 12:11:57 horas, no lote (20) - Polibóia para Natação,

Confeccionado em EVA, recortado e lixado, Tamanho único, medindo (C x A x L): 24 cm x

12 cm x 8 cm, na cor azul-marinho. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/09/2018, às 11:58:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:58:38 horas, no lote (20) - Polibóia para Natação,

Confeccionado em EVA, recortado e lixado, Tamanho único, medindo (C x A x L): 24 cm x

12 cm x 8 cm, na cor azul-marinho. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das

propostas feita pela SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e

atendidas as exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas,

conforme documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante

abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados,

em observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 09:59:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 09:59:29 horas, no lote (20) - Polibóia para Natação,

Confeccionado em EVA, recortado e lixado, Tamanho único, medindo (C x A x L): 24 cm x

12 cm x 8 cm, na cor azul-marinho. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote,

alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da
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licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 09:59:29 horas, no lote (20) - Polibóia para Natação,

Confeccionado em EVA, recortado e lixado, Tamanho único, medindo (C x A x L): 24 cm x

12 cm x 8 cm, na cor azul-marinho. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor

R$ 9.135,50.

 

    No dia 31/08/2018, às 12:05:56 horas, no lote (21) - Palmares para Natação, com protetor

para o pulso, confeccionado em material polietileno, para correção do estilo crawl. Com

apoio para os dedos de material (Látex) e amarração para os punhos em material Velcron

ajustável. Tamanho Único, podendo ser na cor verde ou azul. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 12:00:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:00:16 horas, no lote (21) - Palmares para Natação, com protetor

para o pulso, confeccionado em material polietileno, para correção do estilo crawl. Com

apoio para os dedos de material (Látex) e amarração para os punhos em material Velcron

ajustável. Tamanho Único, podendo ser na cor verde ou azul. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que

da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES,

constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias quanto aos documentos de

habilitação e propostas, conforme documentos autuados, estando os valores ofertados pela

empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para

os serviços licitados, em observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento

Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 10:15:52

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:15:52 horas, no lote (21) - Palmares para Natação, com protetor

para o pulso, confeccionado em material polietileno, para correção do estilo crawl. Com

apoio para os dedos de material (Látex) e amarração para os punhos em material Velcron

ajustável. Tamanho Único, podendo ser na cor verde ou azul. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação com a

empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração,

estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:15:52 horas, no lote (21) - Palmares para Natação, com protetor
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para o pulso, confeccionado em material polietileno, para correção do estilo crawl. Com

apoio para os dedos de material (Látex) e amarração para os punhos em material Velcron

ajustável. Tamanho Único, podendo ser na cor verde ou azul. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa POLISPORT INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA com o valor R$ 3.600,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 12:00:46 horas, no lote (22) - Nadadeiras para Natação, tamanho

35-36, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/09/2018, às 12:00:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:00:35 horas, no lote (22) - Nadadeiras para Natação, tamanho

35-36, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela

SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as

exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme

documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo

daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em

observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 10:16:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:16:05 horas, no lote (22) - Nadadeiras para Natação, tamanho

35-36, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante,

conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:16:05 horas, no lote (22) - Nadadeiras para Natação, tamanho

35-36, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

08/10/2018 Página 41 de 57



licitação á empresa POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R$

7.500,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 12:02:39 horas, no lote (23) - Nadadeiras para Natação, tamanho

37-38, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/09/2018, às 12:00:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:00:53 horas, no lote (23) - Nadadeiras para Natação, tamanho

37-38, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela

SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as

exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme

documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo

daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em

observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 10:16:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:16:20 horas, no lote (23) - Nadadeiras para Natação, tamanho

37-38, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante,

conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:16:20 horas, no lote (23) - Nadadeiras para Natação, tamanho

37-38, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R$

7.480,00.
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    No dia 31/08/2018, às 12:07:41 horas, no lote (24) - Nadadeiras para Natação, tamanho

39-40, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/09/2018, às 12:01:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:01:20 horas, no lote (24) - Nadadeiras para Natação, tamanho

39-40, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela

SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as

exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme

documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo

daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em

observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 10:18:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:18:55 horas, no lote (24) - Nadadeiras para Natação, tamanho

39-40, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante,

conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:18:55 horas, no lote (24) - Nadadeiras para Natação, tamanho

39-40, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R$

7.350,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 12:39:28 horas, no lote (25) - Nadadeiras para Natação, tamanho

41-42, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores
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amarelo, preto ou azul. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/09/2018, às 12:23:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:23:22 horas, no lote (25) - Nadadeiras para Natação, tamanho

41-42, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela

SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as

exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme

documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo

daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em

observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 10:19:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:19:20 horas, no lote (25) - Nadadeiras para Natação, tamanho

41-42, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante,

conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:19:20 horas, no lote (25) - Nadadeiras para Natação, tamanho

41-42, confeccionado em material silicone, com as palas confeccionadas em silicone rígido e

a sapatilha em silicone maleável, com a região plantar toda fechada. Podendo ser nas cores

amarelo, preto ou azul. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP com o valor R$ 6.990,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 12:45:33 horas, no lote (26) - Extensor, Confeccionado em Látex

resistentes aos interperes do contato com água, cloro ou qualquer outro produto químico

utilizado no tratamento da água de piscinas. Diâmetro Externo 10,10 mm, diâmetro interno

5,00 mm e espessura 2,55 mm, na cor preto, medindo 3 metros cada. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 12:02:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 26/09/2018, às 12:02:27 horas, no lote (26) - Extensor, Confeccionado em Látex

resistentes aos interperes do contato com água, cloro ou qualquer outro produto químico

utilizado no tratamento da água de piscinas. Diâmetro Externo 10,10 mm, diâmetro interno

5,00 mm e espessura 2,55 mm, na cor preto, medindo 3 metros cada. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando

que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através do Ofício nº

760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias quanto aos

documentos de habilitação e propostas, conforme documentos autuados, estando os valores

ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de

mercado para os serviços licitados, em observância ao Princípio da Vinculação ao

Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

08/10/2018, às 10:19:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:19:49 horas, no lote (26) - Extensor, Confeccionado em Látex

resistentes aos interperes do contato com água, cloro ou qualquer outro produto químico

utilizado no tratamento da água de piscinas. Diâmetro Externo 10,10 mm, diâmetro interno

5,00 mm e espessura 2,55 mm, na cor preto, medindo 3 metros cada. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação com a

empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração,

estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:19:49 horas, no lote (26) - Extensor, Confeccionado em Látex

resistentes aos interperes do contato com água, cloro ou qualquer outro produto químico

utilizado no tratamento da água de piscinas. Diâmetro Externo 10,10 mm, diâmetro interno

5,00 mm e espessura 2,55 mm, na cor preto, medindo 3 metros cada. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa POLISPORT

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R$ 10.997,80.

 

    No dia 31/08/2018, às 13:00:16 horas, no lote (27) - Extensor, Confeccionado em Látex

resistentes aos interperes do contato com água, cloro ou qualquer outro produto químico

utilizado no tratamento da água de piscinas. Diâmetro Externo 11,40 mm, diâmetro interno

5,00 mm e espessura 3,20 mm, na cor preto, medindo 3 metros cada. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 12:02:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:02:53 horas, no lote (27) - Extensor, Confeccionado em Látex

resistentes aos interperes do contato com água, cloro ou qualquer outro produto químico
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utilizado no tratamento da água de piscinas. Diâmetro Externo 11,40 mm, diâmetro interno

5,00 mm e espessura 3,20 mm, na cor preto, medindo 3 metros cada. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando

que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através do Ofício nº

760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias quanto aos

documentos de habilitação e propostas, conforme documentos autuados, estando os valores

ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de

mercado para os serviços licitados, em observância ao Princípio da Vinculação ao

Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

08/10/2018, às 10:20:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:20:04 horas, no lote (27) - Extensor, Confeccionado em Látex

resistentes aos interperes do contato com água, cloro ou qualquer outro produto químico

utilizado no tratamento da água de piscinas. Diâmetro Externo 11,40 mm, diâmetro interno

5,00 mm e espessura 3,20 mm, na cor preto, medindo 3 metros cada. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação com a

empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração,

estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:20:04 horas, no lote (27) - Extensor, Confeccionado em Látex

resistentes aos interperes do contato com água, cloro ou qualquer outro produto químico

utilizado no tratamento da água de piscinas. Diâmetro Externo 11,40 mm, diâmetro interno

5,00 mm e espessura 3,20 mm, na cor preto, medindo 3 metros cada. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa POLISPORT

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R$ 11.889,90.

 

    No dia 31/08/2018, às 12:52:51 horas, no lote (28) - Óculos para Natação, impermeável,

corpo em policarbonato e ventosas e tiras em silicone, com ajuste nas laterais, lentes

espelhadas em policarbonato, eles apresentam proteção contra raios ultravioleta e

tratamento antiembaçante, além de acompanharem duas narigueiras extras. Peso

Aproximado: 40 g, tamanho: único, cor Transparente/Prata/Cristal. Acompanha Case rígido

protetor. Semelhante ou superior a marca Speedo. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 26/09/2018, às 12:03:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:03:42 horas, no lote (28) - Óculos para Natação, impermeável,

corpo em policarbonato e ventosas e tiras em silicone, com ajuste nas laterais, lentes

espelhadas em policarbonato, eles apresentam proteção contra raios ultravioleta e
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tratamento antiembaçante, além de acompanharem duas narigueiras extras. Peso

Aproximado: 40 g, tamanho: único, cor Transparente/Prata/Cristal. Acompanha Case rígido

protetor. Semelhante ou superior a marca Speedo. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise

Técnica das propostas feita pela SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante

aos autos, e atendidas as exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e

propostas, conforme documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa

arrematante abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços

licitados, em observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o

licitante vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 10:20:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:20:30 horas, no lote (28) - Óculos para Natação, impermeável,

corpo em policarbonato e ventosas e tiras em silicone, com ajuste nas laterais, lentes

espelhadas em policarbonato, eles apresentam proteção contra raios ultravioleta e

tratamento antiembaçante, além de acompanharem duas narigueiras extras. Peso

Aproximado: 40 g, tamanho: único, cor Transparente/Prata/Cristal. Acompanha Case rígido

protetor. Semelhante ou superior a marca Speedo. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação com a empresa

vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando

o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:20:30 horas, no lote (28) - Óculos para Natação, impermeável,

corpo em policarbonato e ventosas e tiras em silicone, com ajuste nas laterais, lentes

espelhadas em policarbonato, eles apresentam proteção contra raios ultravioleta e

tratamento antiembaçante, além de acompanharem duas narigueiras extras. Peso

Aproximado: 40 g, tamanho: único, cor Transparente/Prata/Cristal. Acompanha Case rígido

protetor. Semelhante ou superior a marca Speedo. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA -

EPP com o valor R$ 5.778,30.

 

    No dia 31/08/2018, às 12:39:54 horas, no lote (29) - Bola Polo Aquático, Oficial da

Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos ou similar de mesma qualidade. Tamanho

Oficial. Matrizada. Confeccionada em borracha. Câmara de ar. Miolo removível e lubrificado.

Tamanho: 66 � 68 cm de diâmetro. Peso: 380 � 420 g. Origem: Nacional. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 12:04:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 26/09/2018, às 12:04:03 horas, no lote (29) - Bola Polo Aquático, Oficial da

Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos ou similar de mesma qualidade. Tamanho

Oficial. Matrizada. Confeccionada em borracha. Câmara de ar. Miolo removível e lubrificado.

Tamanho: 66 � 68 cm de diâmetro. Peso: 380 � 420 g. Origem: Nacional. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando

que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através do Ofício nº

760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias quanto aos

documentos de habilitação e propostas, conforme documentos autuados, estando os valores

ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de

mercado para os serviços licitados, em observância ao Princípio da Vinculação ao

Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

08/10/2018, às 10:20:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:20:53 horas, no lote (29) - Bola Polo Aquático, Oficial da

Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos ou similar de mesma qualidade. Tamanho

Oficial. Matrizada. Confeccionada em borracha. Câmara de ar. Miolo removível e lubrificado.

Tamanho: 66 � 68 cm de diâmetro. Peso: 380 � 420 g. Origem: Nacional. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação com a

empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração,

estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:20:53 horas, no lote (29) - Bola Polo Aquático, Oficial da

Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos ou similar de mesma qualidade. Tamanho

Oficial. Matrizada. Confeccionada em borracha. Câmara de ar. Miolo removível e lubrificado.

Tamanho: 66 � 68 cm de diâmetro. Peso: 380 � 420 g. Origem: Nacional. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AZUL ESPORTES

COMERCIAL LTDA - EPP com o valor R$ 950,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 12:45:54 horas, no lote (30) - Trave para Pólo Aquático, Traves de

PVC para polo aquático ou outros jogos em piscina. Fácil de montar e transportar. Tamanho:

60 cm x 45 cm x 30 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/09/2018, às 12:04:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:04:28 horas, no lote (30) - Trave para Pólo Aquático, Traves de

PVC para polo aquático ou outros jogos em piscina. Fácil de montar e transportar. Tamanho:

60 cm x 45 cm x 30 cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo
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da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela

SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as

exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme

documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo

daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em

observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 10:21:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:21:06 horas, no lote (30) - Trave para Pólo Aquático, Traves de

PVC para polo aquático ou outros jogos em piscina. Fácil de montar e transportar. Tamanho:

60 cm x 45 cm x 30 cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante,

conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:21:06 horas, no lote (30) - Trave para Pólo Aquático, Traves de

PVC para polo aquático ou outros jogos em piscina. Fácil de montar e transportar. Tamanho:

60 cm x 45 cm x 30 cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R$

3.000,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 13:45:20 horas, no lote (31) - Rede para Traves de Pólo Aquático �

Confeccionada com nós cerrados, quadrados medindo 12 cm, Fio de nylon 4 mm trançado,

MIX 67% polietileno e 33% polipropileno. Tamanho: 3,00x1,00cm. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 31/08/2018, às 14:52:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 31/08/2018, às 14:52:56 horas, no lote (31) - Rede para Traves de Pólo Aquático �

Confeccionada com nós cerrados, quadrados medindo 12 cm, Fio de nylon 4 mm trançado,

MIX 67% polietileno e 33% polipropileno. Tamanho: 3,00x1,00cm. -  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.S. ARTIGOS ESPORTIVOS -

EIRELI - ME. No dia 26/09/2018, às 12:04:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:04:57 horas, no lote (31) - Rede para Traves de Pólo Aquático �

Confeccionada com nós cerrados, quadrados medindo 12 cm, Fio de nylon 4 mm trançado,
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MIX 67% polietileno e 33% polipropileno. Tamanho: 3,00x1,00cm. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que

da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES,

constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias quanto aos documentos de

habilitação e propostas, conforme documentos autuados, estando os valores ofertados pela

empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para

os serviços licitados, em observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento

Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 10:21:38

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:21:38 horas, no lote (31) - Rede para Traves de Pólo Aquático �

Confeccionada com nós cerrados, quadrados medindo 12 cm, Fio de nylon 4 mm trançado,

MIX 67% polietileno e 33% polipropileno. Tamanho: 3,00x1,00cm. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação com a

empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração,

estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:21:38 horas, no lote (31) - Rede para Traves de Pólo Aquático �

Confeccionada com nós cerrados, quadrados medindo 12 cm, Fio de nylon 4 mm trançado,

MIX 67% polietileno e 33% polipropileno. Tamanho: 3,00x1,00cm. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa POLISPORT INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA com o valor R$ 690,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 13:29:22 horas, no lote (32) - Raia para Piscina Olímpica, medindo

50 m X 25 m, Raia anti-turbulência ideal para piscinas utilizados para competição, discos de

polietileno virgem com aditivos UV, proporciona perfeita flutuabilidade bloqueando 70% da

energia das ondas. Características: Anti-turbulência Material virgem de baixa densidade

(mole) Proteção UVA/UVB. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

04/09/2018, às 11:06:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/09/2018, às 11:06:28 horas, no lote (32) - Raia para Piscina Olímpica, medindo

50 m X 25 m, Raia anti-turbulência ideal para piscinas utilizados para competição, discos de

polietileno virgem com aditivos UV, proporciona perfeita flutuabilidade bloqueando 70% da

energia das ondas. Características: Anti-turbulência Material virgem de baixa densidade

(mole) Proteção UVA/UVB. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP. No dia 26/09/2018, às 14:43:45
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:43:45 horas, no lote (32) - Raia para Piscina Olímpica, medindo

50 m X 25 m, Raia anti-turbulência ideal para piscinas utilizados para competição, discos de

polietileno virgem com aditivos UV, proporciona perfeita flutuabilidade bloqueando 70% da

energia das ondas. Características: Anti-turbulência Material virgem de baixa densidade

(mole) Proteção UVA/UVB. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita

pela SEMES através do Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as

exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme

documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo

daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em

observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 08/10/2018, às 10:21:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:21:54 horas, no lote (32) - Raia para Piscina Olímpica, medindo

50 m X 25 m, Raia anti-turbulência ideal para piscinas utilizados para competição, discos de

polietileno virgem com aditivos UV, proporciona perfeita flutuabilidade bloqueando 70% da

energia das ondas. Características: Anti-turbulência Material virgem de baixa densidade

(mole) Proteção UVA/UVB. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante,

conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:21:54 horas, no lote (32) - Raia para Piscina Olímpica, medindo

50 m X 25 m, Raia anti-turbulência ideal para piscinas utilizados para competição, discos de

polietileno virgem com aditivos UV, proporciona perfeita flutuabilidade bloqueando 70% da

energia das ondas. Características: Anti-turbulência Material virgem de baixa densidade

(mole) Proteção UVA/UVB. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP com o valor R$ 9.310,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 13:28:33 horas, no lote (33) - Kit com Esticador para Fixação de

Raias para Piscinas Completo: - Esticador em Aço Inoxidável para manter tensionada o

cabo de aço que carrega a raia dentro da piscina. - Mola em Aço Inoxidável para prender o

cabo de aço da raia na canopla e compensar o excesso de tração quando o nadador apoia

seu peso sobre a raia ou quando as marolas forçam a raia para a lateral. - FIXADOR EM
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Aço Onoxidável que deve ser chumbada na borda da piscina onde a raia deve ser fixada. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/09/2018, às 11:08:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/09/2018, às 11:08:28 horas, no lote (33) - Kit com Esticador para Fixação de

Raias para Piscinas Completo: - Esticador em Aço Inoxidável para manter tensionada o

cabo de aço que carrega a raia dentro da piscina. - Mola em Aço Inoxidável para prender o

cabo de aço da raia na canopla e compensar o excesso de tração quando o nadador apoia

seu peso sobre a raia ou quando as marolas forçam a raia para a lateral. - FIXADOR EM

Aço Onoxidável que deve ser chumbada na borda da piscina onde a raia deve ser fixada. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: UP.

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 26/09/2018, às 14:44:05 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:44:05 horas, no lote (33) - Kit com Esticador para Fixação de

Raias para Piscinas Completo: - Esticador em Aço Inoxidável para manter tensionada o

cabo de aço que carrega a raia dentro da piscina. - Mola em Aço Inoxidável para prender o

cabo de aço da raia na canopla e compensar o excesso de tração quando o nadador apoia

seu peso sobre a raia ou quando as marolas forçam a raia para a lateral. - FIXADOR EM

Aço Onoxidável que deve ser chumbada na borda da piscina onde a raia deve ser fixada. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através do

Ofício nº 760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias quanto

aos documentos de habilitação e propostas, conforme documentos autuados, estando os

valores ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos autos como

sendo de mercado para os serviços licitados, em observância ao Princípio da Vinculação ao

Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

08/10/2018, às 10:22:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:22:16 horas, no lote (33) - Kit com Esticador para Fixação de

Raias para Piscinas Completo: - Esticador em Aço Inoxidável para manter tensionada o

cabo de aço que carrega a raia dentro da piscina. - Mola em Aço Inoxidável para prender o

cabo de aço da raia na canopla e compensar o excesso de tração quando o nadador apoia

seu peso sobre a raia ou quando as marolas forçam a raia para a lateral. - FIXADOR EM

Aço Onoxidável que deve ser chumbada na borda da piscina onde a raia deve ser fixada. -

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

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais
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vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:22:16 horas, no lote (33) - Kit com Esticador para Fixação de

Raias para Piscinas Completo: - Esticador em Aço Inoxidável para manter tensionada o

cabo de aço que carrega a raia dentro da piscina. - Mola em Aço Inoxidável para prender o

cabo de aço da raia na canopla e compensar o excesso de tração quando o nadador apoia

seu peso sobre a raia ou quando as marolas forçam a raia para a lateral. - FIXADOR EM

Aço Onoxidável que deve ser chumbada na borda da piscina onde a raia deve ser fixada. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AZUL

ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP com o valor R$ 680,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 13:30:13 horas, no lote (34) - Espaguete/Macarrão para Piscina,

Tamanho 1,65 cm x 6,5 cm, Peso: 170 g; Flutuabilidade: 85Kg; Cores Variadas. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/09/2018, às 12:09:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:09:09 horas, no lote (34) - Espaguete/Macarrão para Piscina,

Tamanho 1,65 cm x 6,5 cm, Peso: 170 g; Flutuabilidade: 85Kg; Cores Variadas. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise Técnica das propostas feita pela SEMES através do Ofício nº

760/DA/SEMES, constante aos autos, e atendidas as exigências editalícias quanto aos

documentos de habilitação e propostas, conforme documentos autuados, estando os valores

ofertados pela empresa arrematante abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de

mercado para os serviços licitados, em observância ao Princípio da Vinculação ao

Instrumento Convocatório, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

08/10/2018, às 10:22:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2018, às 10:22:27 horas, no lote (34) - Espaguete/Macarrão para Piscina,

Tamanho 1,65 cm x 6,5 cm, Peso: 170 g; Flutuabilidade: 85Kg; Cores Variadas. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que

da análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação com a

empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração,

estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 08/10/2018, às 10:22:27 horas, no lote (34) - Espaguete/Macarrão para Piscina,

Tamanho 1,65 cm x 6,5 cm, Peso: 170 g; Flutuabilidade: 85Kg; Cores Variadas. -  pelo
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critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AZUL

ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP com o valor R$ 3.090,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 14:52:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME, no

lote (31) - Rede para Traves de Pólo Aquático � Confeccionada com nós cerrados, quadrados

medindo 12 cm, Fio de nylon 4 mm trançado, MIX 67% polietileno e 33% polipropileno.

Tamanho: 3,00x1,00cm. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa K.S.

ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, por pedido de desclassificação no chat de mensagem do

licitações. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº

10.520/02,bem como as previstas no nos itens 5.1.9, 6.1 e 18.8 no edital e demais normas

pertinentes.

 

    No dia 04/09/2018, às 11:06:27 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, no

lote (32) - Raia para Piscina Olímpica, medindo 50 m X 25 m, Raia anti-turbulência ideal

para piscinas utilizados para competição, discos de polietileno virgem com aditivos UV,

proporciona perfeita flutuabilidade bloqueando 70% da energia das ondas. Características:

Anti-turbulência Material virgem de baixa densidade (mole) Proteção UVA/UVB. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

EPP, por pedido de desclassificação no chat de mensagem do licitações-e. Ficando a

licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as

previstas no nos itens 5.1.9, 6.1 e 18.8 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 04/09/2018, às 11:08:28 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote

(33) - Kit com Esticador para Fixação de Raias para Piscinas Completo: - Esticador em Aço

Inoxidável para manter tensionada o cabo de aço que carrega a raia dentro da piscina. -

Mola em Aço Inoxidável para prender o cabo de aço da raia na canopla e compensar o

excesso de tração quando o nadador apoia seu peso sobre a raia ou quando as marolas

forçam a raia para a lateral. - FIXADOR EM Aço Onoxidável que deve ser chumbada na

borda da piscina onde a raia deve ser fixada. O motivo da desclassificação foi: Conforme

mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de habilitação  e

proposta, da empresa UP. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no

art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como as previstas no nos itens 5.1.9, 6.1 e 18.8 no edital e

demais normas pertinentes.

 

    No dia 06/09/2018, às 11:08:20 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA
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MORAIS - desclassificou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, no lote (1) - Tapete de treinamento Ginástica Rítmica,

fabricado com fibras sintéticas 100% Poliéster, possuindo tratamento antiestético, antiácaro,

antifungo, composto por 4 faixas de 14 m x 3 m e 1 faixa de 14 m x 2 m, com espessura de

6 mm. Sistema de união de velcro revestido em cetim na cor branca, acabamento no

entorno do tapete é feito com sistema de viés na cor dourada, atendendo a as normas

ASTM 2859 e NBR 11232/90 com laudo de flamabilidade. O motivo da desclassificação foi:

Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habil i tação  e proposta, da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇOES COMERC., e considerando que a empresa ate o momento não

mostrou interesse no envio da proposta, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem

como as previstas no nos itens 5.1.9, 6.1 e 18.8 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 10/09/2018, às 11:08:05 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote

(1) - Tapete de treinamento Ginástica Rítmica, fabricado com fibras sintéticas 100%

Poliéster, possuindo tratamento antiestético, antiácaro, antifungo, composto por 4 faixas de

14 m x 3 m e 1 faixa de 14 m x 2 m, com espessura de 6 mm. Sistema de união de velcro

revestido em cetim na cor branca, acabamento no entorno do tapete é feito com sistema de

viés na cor dourada, atendendo a as normas ASTM 2859 e NBR 11232/90 com laudo de

flamabilidade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa UP. COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI - ME, por pedido de desclassificação no chat de mensagem do

licitações-e. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº

10.520/02,bem como as previstas no nos itens 5.1.9, 6.1 e 18.8 no edital e demais normas

pertinentes.

 

    No dia 13/09/2018, às 11:01:10 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote

(1) - Tapete de treinamento Ginástica Rítmica, fabricado com fibras sintéticas 100%

Poliéster, possuindo tratamento antiestético, antiácaro, antifungo, composto por 4 faixas de

14 m x 3 m e 1 faixa de 14 m x 2 m, com espessura de 6 mm. Sistema de união de velcro

revestido em cetim na cor branca, acabamento no entorno do tapete é feito com sistema de

viés na cor dourada, atendendo a as normas ASTM 2859 e NBR 11232/90 com laudo de

flamabilidade. O motivo da desclassificação foi: O valor ofertado para este lote está acima

do estimado pela administração, e a contra proposta feita por este pregoeiro não foi aceita

pela licitante MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI. Desta forma, desclassifico a

empresa supra.

 

    No dia 13/09/2018, às 11:02:31 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA
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MORAIS - desclassificou o fornecedor - POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, no

lote (1) - Tapete de treinamento Ginástica Rítmica, fabricado com fibras sintéticas 100%

Poliéster, possuindo tratamento antiestético, antiácaro, antifungo, composto por 4 faixas de

14 m x 3 m e 1 faixa de 14 m x 2 m, com espessura de 6 mm. Sistema de união de velcro

revestido em cetim na cor branca, acabamento no entorno do tapete é feito com sistema de

viés na cor dourada, atendendo a as normas ASTM 2859 e NBR 11232/90 com laudo de

flamabilidade. O motivo da desclassificação foi: O valor ofertado para este lote está acima

do estimado pela administração, e  a contra proposta feita por esta pregoeira não foi aceita

pela licitante POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Desta forma, desclassifico a

empresa supra.

 

    No dia 13/09/2018, às 11:02:52 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP, no

lote (1) - Tapete de treinamento Ginástica Rítmica, fabricado com fibras sintéticas 100%

Poliéster, possuindo tratamento antiestético, antiácaro, antifungo, composto por 4 faixas de

14 m x 3 m e 1 faixa de 14 m x 2 m, com espessura de 6 mm. Sistema de união de velcro

revestido em cetim na cor branca, acabamento no entorno do tapete é feito com sistema de

viés na cor dourada, atendendo a as normas ASTM 2859 e NBR 11232/90 com laudo de

flamabilidade. O motivo da desclassificação foi: O valor ofertado para este lote está acima

do estimado pela administração, e  a contra proposta feita por esta pregoeira não foi aceita

pela licitante AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA EPP. Desta forma, desclassifico a

empresa supra.

 

    No dia 05/10/2018, às 11:26:48 horas, no lote (32) - Raia para Piscina Olímpica, medindo

50 m X 25 m, Raia anti-turbulência ideal para piscinas utilizados para competição, discos de

polietileno virgem com aditivos UV, proporciona perfeita flutuabilidade bloqueando 70% da

energia das ondas. Características: Anti-turbulência Material virgem de baixa densidade

(mole) Proteção UVA/UVB.. Considerando que até o presente momento não foi apresentado

pela empresa em apreço suas razões recursais, conforme item 10.2 do Edital, decido por

não acolher o seu recurso nos conformes do item 10.4 do mesmo edital. 

 

    No dia 05/10/2018, às 11:27:11 horas, no lote (33) - Kit com Esticador para Fixação de

Raias para Piscinas Completo: - Esticador em Aço Inoxidável para manter tensionada o

cabo de aço que carrega a raia dentro da piscina. - Mola em Aço Inoxidável para prender o

cabo de aço da raia na canopla e compensar o excesso de tração quando o nadador apoia

seu peso sobre a raia ou quando as marolas forçam a raia para a lateral. - FIXADOR EM

Aço Onoxidável que deve ser chumbada na borda da piscina onde a raia deve ser fixada..

Considerando que até o presente momento não foi apresentado pela empresa em apreço

suas razões recursais, conforme item 10.2 do Edital, decido por não acolher o seu recurso

nos conformes do item 10.4 do mesmo edital. 
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    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:
24.547.906/0001-99 ALLPER COMERCIAL EIRELI

14.505.081/0001-96 ARIANA B PITHAN

11.633.685/0001-20 AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP

14.053.677/0001-00 CT MASTER COMERCIO LTDA - ME

22.349.162/0001-72 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME

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

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

43.122.837/0001-16 POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

02.801.076/0001-41 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP

18.759.625/0001-05 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
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