
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: 14.02090/2017)

 

     às 11:58:27 horas do dia 05/04/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

14.02090/2017 - 2018/031/2018 que tem por objeto Aquisição de MATERIAL DE

CONSUMO E PERMANENTE (adesivos, balões, camisetas, caixa de som, etc), para a

execução da Semana nacional de Trânsito, com realização de palestras, atividades lúdica,

distribuição de material da campanha, blitz educativas, produção de material gráfico e

informativo, no desenvolvimento/execução das ações propostas no Projeto Trânsito Seguro:

Responsabilidade de Todos, visando atender à Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade

e Transporte - SEMTRAN, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

definidas no Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50 UND. Pacotes amarelos.

Lote (2) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50 UND. Pacotes vermelhos.

Lote (3) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50 UND. Pacotes verdes.

Lote (4) - Mini cones. Cones de PVC. Base plana na cor laranja com faixa branca. Tamanho

30 cm.

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2018 10:53:36:003 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 9.000.000,00

04/04/2018 15:06:41:932 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/04/2018 15:06:41:932 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/04/2018 15:06:41:932 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (5) - Dado pedagógico, dado espuma, revestido com lona plastificada, com números do

1 ao 6, escritos nas laterais, alternar os lados entre as cores verdes, amarelo e vermelho,

tamanho 25CM X 25CM.

Lote (6) - Lona atóxica pedagógica, com 7m X 5m, jogo de tabuleiro. O percurso deve ser

uma via (rua), com saída de casa e chegada à escola. Possuir 31 quadrados, fora a casa e a

escola. O jogo deve ter o seguinte percurso: Saída � Casa, conforme especificação técnica

descrita no Edital de Licitação.

Lote (7) - Mesa desmontável, de polietileno dobrável. 185X75X75Xcm de altura.

Lote (8) - Tenda articulada impermeável, desmontável, cobertura em poliéster Oxford

reforçado e aluminado no teto. Tubos de alumínio e aço. Armação de alumínio com juntas

plásticas de alta resistência. Estacas e cordinhas para melhor fixação, medida 3m X 3m X

2,5m. Cor azul.

Lote (9) - Balão Inflável 2,30m de altura. Com layout do mascote da SEMTRAN:

SEMTRANZINHO, conforme modelo constante do Edital de Licitação.

Lote (10) - Canetas em plástico prata, clips em metal e grip de borracha na cor azul escuro.

Com logo da campanha,  conforme modelo constante do Edital de Licitação.

04/04/2018 15:06:41:932 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/04/2018 15:06:41:932 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2018 08:20:36:417 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 3.000,00

04/04/2018 15:08:46:627 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2018 08:20:36:417 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 1.000,00

04/04/2018 15:08:46:627 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2018 08:20:36:417 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 2.500,00

04/04/2018 23:22:02:078 HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME  R$ 560,00

04/04/2018 15:08:46:627 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/04/2018 18:45:12:683 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 2.500,00

04/04/2018 15:08:46:627 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 5.000,00
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Lote (11) - Banner em Lona Fosca 01m (altura) X 60cm (base). Peso 750g. Cabos de

madeira com 16mm de espessura com acabamento em ponteira de plástico Branca e

cordão, com Tripé. Com logo da campanha, conforme modelo constante do Edital de

Licitação.

Lote (12) - Adesivos 12cm comprimento X 6 cm de altura, conforme modelo constante do

Edital de Licitação.

Lote (13) - Adesivos 65 cm comprimento X 40 cm de altura. Perfurado, conforme modelo

constante do Edital de Licitação.

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2018 09:01:05:626 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP  R$ 7.410,00

04/04/2018 15:34:49:256 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 7.410,00

04/04/2018 23:53:23:729 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS ME  R$ 7.410,00

02/04/2018 18:45:12:683 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 10.000,00

05/04/2018 08:39:24:027 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

04/04/2018 16:17:00:793 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI  R$ 7.410,00

05/04/2018 09:07:07:671 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA ME  R$ 7.410,00

04/04/2018 15:08:46:627 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 10.000,00

04/04/2018 15:42:39:263 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 7.410,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/04/2018 14:12:05:634 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 516,33

04/04/2018 23:55:19:681 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS ME  R$ 516,33

02/04/2018 18:47:54:283 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 1.200,00

04/04/2018 13:09:35:759 SANTOS & BARRETO LTDA ME  R$ 516,00

04/04/2018 23:24:15:993 HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME  R$ 516,00

04/04/2018 15:09:47:561 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/04/2018 14:12:05:634 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 2.895,00

02/04/2018 18:47:54:283 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 5.000,00

04/04/2018 13:09:35:759 SANTOS & BARRETO LTDA ME  R$ 2.895,00

04/04/2018 13:59:13:687 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
- ME  R$ 2.000,00

04/04/2018 23:24:15:993 HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME  R$ 2.895,00

04/04/2018 15:09:47:561 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/04/2018 14:12:05:634 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 633,25

02/04/2018 18:47:54:283 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 1.300,00
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Lote (14) - Sacolinhas de lixo para automóveis. Confeccionada em TNT de tamanho 17,5CM

X 26CM, a impressão da arte pode ser monocramática ou policromática. Totalmente

personalizados com logo da campanha, conforme modelo constante do Edital de Licitação.

Lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca. Capacidade: 500ml, com logo da campanha,

conforme modelo informado em anexo ao Edital.

04/04/2018 13:59:13:687 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
- ME  R$ 2.500,00

04/04/2018 23:24:15:993 HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME  R$ 633,00

04/04/2018 15:09:47:561 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2018 09:02:33:435 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP  R$ 18.200,00

04/04/2018 14:12:05:634 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 18.200,00

04/04/2018 15:34:49:256 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 18.200,00

04/04/2018 17:59:19:640 BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP  R$ 17.999,99

04/04/2018 23:55:19:681 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS ME  R$ 18.200,00

02/04/2018 18:47:54:283 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 27.000,00

04/04/2018 13:09:35:759 SANTOS & BARRETO LTDA ME  R$ 18.200,00

05/04/2018 08:41:07:740 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 60.000,00

05/04/2018 08:35:20:860 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME  R$ 18.200,00

04/04/2018 16:23:37:807 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 18.200,00

05/04/2018 08:37:23:416 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

04/04/2018 16:18:55:032 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI  R$ 18.200,00

05/04/2018 09:10:23:401 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA ME  R$ 18.200,00

05/04/2018 09:37:58:725 SUL VENDAS COMERCIAL LTDA  R$ 20.000,00

03/04/2018 14:10:35:652 ANAX BRASIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME.  R$ 18.000,00

04/04/2018 15:09:47:561 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 20.000,00

04/04/2018 15:42:39:263 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 18.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2018 09:02:33:435 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP  R$ 19.005,00

04/04/2018 15:34:49:256 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 19.005,00

04/04/2018 17:59:19:640 BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP  R$ 18.950,00

04/04/2018 23:55:19:681 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS ME  R$ 19.005,00

02/04/2018 18:47:54:283 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 30.000,00

04/04/2018 13:09:35:759 SANTOS & BARRETO LTDA ME  R$ 19.005,00

05/04/2018 08:41:07:740 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 40.000,00

04/04/2018 16:23:37:807 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 19.005,00

05/04/2018 08:37:23:416 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 10.000.000,00

04/04/2018 13:59:13:687 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
- ME  R$ 160.000,00

04/04/2018 16:18:55:032 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI  R$ 19.000,00

05/04/2018 09:10:23:401 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA ME  R$ 19.005,00
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Lote (16) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e

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

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho �P�. Contendo o desenho da Campanha,

na parte da frente colorido. Atrás com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto

Velho em colorido, com o nome da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e

Transporte � semtran, embaixo da Logomarca da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da

Campanha. Conforme modelo informado em anexo ao Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem

mínima de 25 unidades por pedido.

Lote (17) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e

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

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho �M�. Contendo o desenho da Campanha,

na parte da frente colorido. Atrás com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto

Velho em colorido, com o nome da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e

Transporte � semtran, embaixo da Logomarca da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da

Campanha. Conforme modelo constante do Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades por pedido.

05/04/2018 09:37:58:725 SUL VENDAS COMERCIAL LTDA  R$ 20.000,00

03/04/2018 14:10:35:652 ANAX BRASIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME.  R$ 18.995,00

04/04/2018 15:09:47:561 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 10.000,00

04/04/2018 15:42:39:263 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 19.005,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/04/2018 11:48:10:138 SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  R$ 5.132,60

05/04/2018 09:04:31:745 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP  R$ 5.132,60

04/04/2018 08:10:11:530 THUNDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA -  R$ 5.130,00

03/04/2018 16:22:38:149 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 6.600,00

05/04/2018 08:22:18:332 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 12.000,00

04/04/2018 14:13:54:895 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 5.132,60

04/04/2018 15:34:49:256 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 5.132,60

04/04/2018 18:02:46:064 BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP  R$ 5.100,00

02/04/2018 18:49:41:330 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 10.000,00

05/04/2018 08:23:16:961 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

05/04/2018 08:43:46:441 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

05/04/2018 08:38:21:095 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME  R$ 5.132,60

04/04/2018 16:28:19:092 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 5.132,60

04/04/2018 15:25:45:763 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 5.132,60

05/04/2018 08:39:08:782 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 1.000.000,00

04/04/2018 17:27:54:652 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 5.500,00

04/04/2018 15:11:19:970 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 50.000,00

04/04/2018 15:42:39:263 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 5.132,60
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Lote (18) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e

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

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho �G�. Contendo o desenho da Campanha,

na parte da frente colorido. Atrás com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto

Velho em colorido, com o nome da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e

Transporte � semtran, embaixo da Logomarca da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da

Campanha. Conforme modelo constante do anexo VI E VII. OBSERVAÇÃO: Tiragem

mínima de 25 unidades por pedido.

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/04/2018 11:48:10:138 SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  R$ 6.299,10

05/04/2018 09:04:31:745 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP  R$ 6.299,00

04/04/2018 08:10:11:530 THUNDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA -  R$ 6.290,00

03/04/2018 16:22:38:149 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 8.100,00

05/04/2018 08:22:18:332 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 14.000,00

04/04/2018 15:34:49:256 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 6.299,10

04/04/2018 18:02:46:064 BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP  R$ 6.250,00

02/04/2018 18:49:41:330 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 12.000,00

05/04/2018 08:23:16:961 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

05/04/2018 08:43:46:441 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

05/04/2018 08:38:21:095 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME  R$ 6.299,10

04/04/2018 16:28:19:092 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 6.299,10

04/04/2018 15:25:45:763 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 6.299,10

05/04/2018 08:39:08:782 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 1.000.000,00

04/04/2018 17:27:54:652 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 6.750,00

04/04/2018 15:11:19:970 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 50.000,00

04/04/2018 15:42:39:263 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 6.299,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/04/2018 11:48:10:138 SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  R$ 6.205,78

05/04/2018 09:04:31:745 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP  R$ 6.205,00

04/04/2018 08:10:11:530 THUNDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA -  R$ 6.200,00

03/04/2018 16:22:38:149 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 7.980,00

05/04/2018 08:22:18:332 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 14.000,00

04/04/2018 15:34:49:256 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 6.205,78

04/04/2018 18:02:46:064 BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP  R$ 6.200,00

02/04/2018 18:49:41:330 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 12.000,00

05/04/2018 08:23:16:961 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

05/04/2018 08:43:46:441 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

05/04/2018 08:38:21:095 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME  R$ 6.205,78

04/04/2018 16:28:19:092 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 6.205,78
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Lote (19) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e

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

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho �GG�. Contendo o desenho da Campanha,

na parte da frente colorido. Atrás com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto

Velho em colorido, com o nome da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e

Transporte � semtran, embaixo da Logomarca da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da

Campanha. Conforme modelo em anexo ao Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades por pedido.

Lote (20) - Câmera Fotográfica Profissional. 18 MP, Vídeo/Filme Full HD. Tela LCD.

Sensível ao toque (função Touche) 3.0. Modo sequencial de 5 Fotos por segundo. Memória

32 GB.

Lote (21) - Caixa de som. Potência 110v. 1X Woofer de 10�� corssover eletrônico incorporado.

2 canais de entrada. 2 saídas para microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores

04/04/2018 15:25:45:763 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 6.205,78

05/04/2018 08:39:08:782 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 1.000.000,00

04/04/2018 17:27:54:652 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 6.650,00

04/04/2018 15:11:19:970 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 50.000,00

04/04/2018 15:42:39:263 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 6.205,78

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/04/2018 11:48:10:138 SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  R$ 2.333,30

05/04/2018 09:04:31:745 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP  R$ 2.330,00

04/04/2018 08:10:11:530 THUNDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA -  R$ 2.330,00

03/04/2018 16:22:38:149 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 3.000,00

05/04/2018 08:22:18:332 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 6.000,00

04/04/2018 15:34:49:256 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 2.333,00

04/04/2018 18:02:46:064 BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP  R$ 2.333,30

02/04/2018 18:49:41:330 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 5.000,00

05/04/2018 08:23:16:961 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

05/04/2018 08:43:46:441 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

05/04/2018 08:38:21:095 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME  R$ 2.333,30

04/04/2018 16:28:19:092 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 2.333,00

04/04/2018 15:25:45:763 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 2.333,30

04/04/2018 15:11:19:970 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 50.000,00

04/04/2018 15:42:39:263 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 2.333,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/04/2018 15:57:37:395 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  R$ 2.500,00

05/04/2018 08:22:18:332 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 2.000,00

04/04/2018 15:11:19:970 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 50.000,00
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XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2 com conectores RCA e P2. Saída line out através de

conector XLR-M 2 bandas de equalização LED indicador de clip. Leitores USB/SD para

reproduzir arquivos MP3. Comunicação via Bluetooth.

Lote (22) - Tripé (suporte) para caixa de som, suporta até 50kg, tamanho: alcança a altura

máxima de 170cm.

Lote (23) - Tripé para microfone.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50 UND. Pacotes amarelos.

Lote (2) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50 UND. Pacotes vermelhos.

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2018 10:59:26:816 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 10.000,00

05/04/2018 08:23:09:090 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 5.000,00

05/04/2018 08:46:07:905 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 3.000,00

27/03/2018 09:39:35:538 AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 3.984,60

04/04/2018 15:12:02:916 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 20.000,00

05/04/2018 10:55:35:190 GERALDO C GUITTI - ME  R$ 3.984,72

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2018 08:23:09:090 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 1.000,00

05/04/2018 08:46:07:905 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 1.000,00

04/04/2018 15:12:02:916 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 20.000,00

05/04/2018 10:58:47:190 GERALDO C GUITTI - ME  R$ 783,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/04/2018 17:29:30:178 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  R$ 200,00

05/04/2018 10:54:00:291 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 90.000.000,00

05/04/2018 08:23:09:090 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 1.000,00

05/04/2018 08:46:07:905 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 1.000,00

04/04/2018 15:12:02:916 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 15.000,00

05/04/2018 10:58:47:190 GERALDO C GUITTI - ME  R$ 175,80

Data-Hora Fornecedor Lance

04/04/2018 15:06:41:932 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 5.000,00

05/04/2018 10:53:36:003 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 9.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/04/2018 15:06:41:932 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 5.000,00
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Lote (3) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50 UND. Pacotes verdes.

Lote (4) - Mini cones. Cones de PVC. Base plana na cor laranja com faixa branca. Tamanho

30 cm.

Lote (5) - Dado pedagógico, dado espuma, revestido com lona plastificada, com números do

1 ao 6, escritos nas laterais, alternar os lados entre as cores verdes, amarelo e vermelho,

tamanho 25CM X 25CM.

Lote (6) - Lona atóxica pedagógica, com 7m X 5m, jogo de tabuleiro. O percurso deve ser

uma via (rua), com saída de casa e chegada à escola. Possuir 31 quadrados, fora a casa e a

escola. O jogo deve ter o seguinte percurso: Saída � Casa, conforme especificação técnica

descrita no Edital de Licitação.

Lote (7) - Mesa desmontável, de polietileno dobrável. 185X75X75Xcm de altura.

Lote (8) - Tenda articulada impermeável, desmontável, cobertura em poliéster Oxford

reforçado e aluminado no teto. Tubos de alumínio e aço. Armação de alumínio com juntas

plásticas de alta resistência. Estacas e cordinhas para melhor fixação, medida 3m X 3m X

2,5m. Cor azul.

Lote (9) - Balão Inflável 2,30m de altura. Com layout do mascote da SEMTRAN:

Data-Hora Fornecedor Lance

04/04/2018 15:06:41:932 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/04/2018 15:06:41:932 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/04/2018 15:06:41:932 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 08:20:36:417 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 3.000,00

04/04/2018 15:08:46:627 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 08:20:36:417 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 1.000,00

04/04/2018 15:08:46:627 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/04/2018 23:22:02:078 HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME  R$ 560,00

05/04/2018 08:20:36:417 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 2.500,00

04/04/2018 15:08:46:627 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 50.000,00
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SEMTRANZINHO, conforme modelo constante do Edital de Licitação.

Lote (10) - Canetas em plástico prata, clips em metal e grip de borracha na cor azul escuro.

Com logo da campanha,  conforme modelo constante do Edital de Licitação.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (11) - Banner em Lona Fosca 01m (altura) X 60cm (base). Peso 750g. Cabos de

madeira com 16mm de espessura com acabamento em ponteira de plástico Branca e

cordão, com Tripé. Com logo da campanha, conforme modelo constante do Edital de

Licitação.

Lote (12) - Adesivos 12cm comprimento X 6 cm de altura, conforme modelo constante do

Edital de Licitação.

Lote (13) - Adesivos 65 cm comprimento X 40 cm de altura. Perfurado, conforme modelo

constante do Edital de Licitação.

Data-Hora Fornecedor Lance

02/04/2018 18:45:12:683 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 2.500,00

04/04/2018 15:08:46:627 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 12:45:13:610 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 515,99

04/04/2018 13:09:35:759 SANTOS & BARRETO LTDA ME  R$ 516,00

04/04/2018 23:24:15:993 HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME  R$ 516,00

04/04/2018 14:12:05:634 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 516,33

04/04/2018 23:55:19:681 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS ME  R$ 516,33

04/04/2018 15:09:47:561 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 12:56:40:220 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
- ME  R$ 1.990,00

05/04/2018 12:56:14:923 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 1.992,00

05/04/2018 12:56:07:319 HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME  R$ 1.993,00

04/04/2018 13:09:35:759 SANTOS & BARRETO LTDA ME  R$ 2.895,00

04/04/2018 14:12:05:634 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 2.895,00

04/04/2018 15:09:47:561 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 13:05:59:719 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 361,00

05/04/2018 13:05:44:870 HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME  R$ 362,00

05/04/2018 13:05:18:992 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
- ME  R$ 363,00
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Lote (14) - Sacolinhas de lixo para automóveis. Confeccionada em TNT de tamanho 17,5CM

X 26CM, a impressão da arte pode ser monocramática ou policromática. Totalmente

personalizados com logo da campanha, conforme modelo constante do Edital de Licitação.

Lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca. Capacidade: 500ml, com logo da campanha,

conforme modelo informado em anexo ao Edital.

05/04/2018 13:03:12:192 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 390,00

04/04/2018 15:09:47:561 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 12:55:37:889 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI  R$ 7.200,00

05/04/2018 12:55:24:159 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 7.900,00

05/04/2018 12:55:40:944 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 7.999,99

05/04/2018 12:55:24:235 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 8.000,00

05/04/2018 12:55:09:659 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 8.100,00

05/04/2018 12:54:20:668 ANAX BRASIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME.  R$ 9.500,00

05/04/2018 12:54:32:916 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME  R$ 14.300,00

05/04/2018 12:51:00:834 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 15.980,00

04/04/2018 17:59:19:640 BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP  R$ 17.999,99

04/04/2018 13:09:35:759 SANTOS & BARRETO LTDA ME  R$ 18.200,00

04/04/2018 14:12:05:634 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 18.200,00

04/04/2018 16:23:37:807 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 18.200,00

04/04/2018 23:55:19:681 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS ME  R$ 18.200,00

05/04/2018 09:02:33:435 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP  R$ 18.200,00

05/04/2018 09:10:23:401 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA ME  R$ 18.200,00

04/04/2018 15:09:47:561 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 20.000,00

05/04/2018 09:37:58:725 SUL VENDAS COMERCIAL LTDA  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 12:53:38:152 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 7.688,88

05/04/2018 12:53:53:094 ANAX BRASIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME.  R$ 7.800,00

05/04/2018 12:53:08:348 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 7.990,00

05/04/2018 12:49:18:271 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI  R$ 9.200,00

04/04/2018 15:09:47:561 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 10.000,00

05/04/2018 12:52:57:692 SANTOS & BARRETO LTDA ME  R$ 17.800,00

05/04/2018 12:52:16:668 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 17.900,00

05/04/2018 12:50:37:196 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 18.000,00

05/04/2018 12:50:18:405 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 18.400,00

04/04/2018 17:59:19:640 BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP  R$ 18.950,00

04/04/2018 16:23:37:807 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 19.005,00

04/04/2018 23:55:19:681 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS ME  R$ 19.005,00

05/04/2018 09:02:33:435 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP  R$ 19.005,00
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Lote (16) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e

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

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho �P�. Contendo o desenho da Campanha,

na parte da frente colorido. Atrás com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto

Velho em colorido, com o nome da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e

Transporte � semtran, embaixo da Logomarca da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da

Campanha. Conforme modelo informado em anexo ao Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem

mínima de 25 unidades por pedido.

Lote (17) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e

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

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho �M�. Contendo o desenho da Campanha,

na parte da frente colorido. Atrás com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto

Velho em colorido, com o nome da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e

Transporte � semtran, embaixo da Logomarca da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da

Campanha. Conforme modelo constante do Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades por pedido.

05/04/2018 09:10:23:401 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA ME  R$ 19.005,00

05/04/2018 09:37:58:725 SUL VENDAS COMERCIAL LTDA  R$ 20.000,00

04/04/2018 13:59:13:687 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
- ME  R$ 160.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 13:26:49:639 SCLAN MALHAS LTDA ME  R$ 3.099,80

05/04/2018 13:23:51:937 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 3.130,00

05/04/2018 13:19:48:668 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 3.298,88

05/04/2018 13:16:23:376 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME  R$ 3.680,00

05/04/2018 13:08:28:158 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 4.180,00

05/04/2018 13:08:28:510 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 4.180,01

05/04/2018 13:05:09:811 BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP  R$ 4.400,00

05/04/2018 13:11:17:140 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 5.110,00

04/04/2018 08:10:11:530 THUNDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA -  R$ 5.130,00

03/04/2018 11:48:10:138 SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  R$ 5.132,60

04/04/2018 16:28:19:092 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 5.132,60

05/04/2018 09:04:31:745 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP  R$ 5.132,60

05/04/2018 13:02:28:757 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 5.499,00

04/04/2018 17:27:54:652 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 5.500,00

03/04/2018 16:22:38:149 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 6.600,00

05/04/2018 08:23:16:961 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

05/04/2018 08:43:46:441 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

04/04/2018 15:11:19:970 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (18) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e

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

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho �G�. Contendo o desenho da Campanha,

na parte da frente colorido. Atrás com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto

Velho em colorido, com o nome da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e

Transporte � semtran, embaixo da Logomarca da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da

Campanha. Conforme modelo constante do anexo VI E VII. OBSERVAÇÃO: Tiragem

mínima de 25 unidades por pedido.

05/04/2018 13:29:01:006 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 4.178,00

05/04/2018 13:29:05:152 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME  R$ 4.194,00

05/04/2018 13:28:49:259 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 4.200,00

05/04/2018 13:09:12:262 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 5.130,00

05/04/2018 13:09:14:512 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 5.130,01

05/04/2018 13:05:31:868 BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP  R$ 5.400,00

05/04/2018 13:11:42:197 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 6.252,00

04/04/2018 08:10:11:530 THUNDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA -  R$ 6.290,00

05/04/2018 09:04:31:745 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP  R$ 6.299,00

03/04/2018 11:48:10:138 SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  R$ 6.299,10

04/04/2018 16:28:19:092 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 6.299,10

04/04/2018 17:27:54:652 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 6.750,00

03/04/2018 16:22:38:149 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 8.100,00

05/04/2018 08:23:16:961 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

05/04/2018 08:22:18:332 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 14.000,00

05/04/2018 08:43:46:441 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

04/04/2018 15:11:19:970 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 13:09:59:019 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME  R$ 5.050,00

05/04/2018 13:09:44:800 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 5.054,00

05/04/2018 13:09:35:550 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 5.054,01

05/04/2018 13:05:47:633 BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP  R$ 5.320,00

04/04/2018 08:10:11:530 THUNDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA -  R$ 6.200,00

05/04/2018 09:04:31:745 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP  R$ 6.205,00

03/04/2018 11:48:10:138 SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  R$ 6.205,78

04/04/2018 15:25:45:763 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 6.205,78

04/04/2018 16:28:19:092 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 6.205,78

04/04/2018 17:27:54:652 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME  R$ 6.650,00

03/04/2018 16:22:38:149 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 7.980,00

05/04/2018 08:23:16:961 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

02/04/2018 18:49:41:330 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 12.000,00

05/04/2018 08:22:18:332 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 14.000,00

05/04/2018 08:43:46:441 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.000,00
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Lote (19) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e

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

gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho �GG�. Contendo o desenho da Campanha,

na parte da frente colorido. Atrás com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto

Velho em colorido, com o nome da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e

Transporte � semtran, embaixo da Logomarca da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da

Campanha. Conforme modelo em anexo ao Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25

unidades por pedido.

Lote (20) - Câmera Fotográfica Profissional. 18 MP, Vídeo/Filme Full HD. Tela LCD.

Sensível ao toque (função Touche) 3.0. Modo sequencial de 5 Fotos por segundo. Memória

32 GB.

Lote (21) - Caixa de som. Potência 110v. 1X Woofer de 10�� corssover eletrônico incorporado.

2 canais de entrada. 2 saídas para microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores

XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2 com conectores RCA e P2. Saída line out através de

conector XLR-M 2 bandas de equalização LED indicador de clip. Leitores USB/SD para

04/04/2018 15:11:19:970 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 50.000,00

05/04/2018 08:39:08:782 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 13:35:01:077 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
GRAFICOS EIREL  R$ 1.584,66

05/04/2018 13:34:52:993 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME  R$ 1.587,00

05/04/2018 13:29:32:719 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI  R$ 1.703,00

05/04/2018 13:06:53:448 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 1.900,00

05/04/2018 13:06:54:278 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 1.900,01

05/04/2018 13:06:07:346 BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP  R$ 2.000,00

04/04/2018 08:10:11:530 THUNDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA -  R$ 2.330,00

05/04/2018 09:04:31:745 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP  R$ 2.330,00

04/04/2018 16:28:19:092 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP  R$ 2.333,00

03/04/2018 11:48:10:138 SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  R$ 2.333,30

03/04/2018 16:22:38:149 CAMILA CRISTINA PEREIRA  R$ 3.000,00

05/04/2018 08:22:18:332 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 6.000,00

05/04/2018 08:23:16:961 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

05/04/2018 08:43:46:441 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

04/04/2018 15:11:19:970 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 13:29:19:141 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  R$ 1.990,00

05/04/2018 08:22:18:332 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 2.000,00

04/04/2018 15:11:19:970 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 50.000,00
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reproduzir arquivos MP3. Comunicação via Bluetooth.

Lote (22) - Tripé (suporte) para caixa de som, suporta até 50kg, tamanho: alcança a altura

máxima de 170cm.

Lote (23) - Tripé para microfone.

 

    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 05/04/2018, às 12:41:56 horas, no lote (1) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50

UND. Pacotes amarelos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

11/04/2018, às 11:55:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2018, às 11:55:46 horas, no lote (1) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50

UND. Pacotes amarelos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 13:43:49:059 GERALDO C GUITTI - ME  R$ 2.959,00

05/04/2018 13:43:38:909 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 2.960,00

05/04/2018 13:42:32:640 AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 2.964,00

05/04/2018 08:46:07:905 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 3.000,00

05/04/2018 08:23:09:090 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 5.000,00

04/04/2018 15:12:02:916 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 10:58:47:190 GERALDO C GUITTI - ME  R$ 783,25

05/04/2018 08:23:09:090 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 1.000,00

05/04/2018 08:46:07:905 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 1.000,00

04/04/2018 15:12:02:916 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2018 13:43:08:444 GERALDO C GUITTI - ME  R$ 161,99

05/04/2018 13:42:53:519 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  R$ 162,00

05/04/2018 08:23:09:090 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 1.000,00

05/04/2018 08:46:07:905 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 1.000,00

05/04/2018 13:27:41:343 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 14.900,00

04/04/2018 15:12:02:916 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO
DE SERV  R$ 15.000,00
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fornecedor: ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO DE SERV. No dia

17/04/2018, às 16:29:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50 UND. Pacotes amarelos. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/04/2018, às 12:42:52 horas, no lote (2) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50

UND. Pacotes vermelhos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

11/04/2018, às 11:56:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50 UND. Pacotes vermelhos. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/04/2018, às 12:42:10 horas, no lote (3) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50

UND. Pacotes verdes. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/04/2018,

às 11:56:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50 UND. Pacotes verdes. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/04/2018, às 12:20:39 horas, no lote (4) - Mini cones. Cones de PVC. Base

plana na cor laranja com faixa branca. Tamanho 30 cm. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 11/04/2018, às 11:56:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (4) - Mini cones. Cones de PVC. Base plana na cor laranja com faixa branca.

Tamanho 30 cm. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/04/2018, às 12:19:37 horas, no lote (5) - Dado pedagógico, dado espuma,

revestido com lona plastificada, com números do 1 ao 6, escritos nas laterais, alternar os

lados entre as cores verdes, amarelo e vermelho, tamanho 25CM X 25CM. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/04/2018, às 11:56:51 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (5) - Dado pedagógico, dado espuma, revestido com lona plastificada, com

números do 1 ao 6, escritos nas laterais, alternar os lados entre as cores verdes, amarelo e

vermelho, tamanho 25CM X 25CM. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/04/2018, às 12:43:23 horas, no lote (6) - Lona atóxica pedagógica, com 7m X

5m, jogo de tabuleiro. O percurso deve ser uma via (rua), com saída de casa e chegada à

escola. Possuir 31 quadrados, fora a casa e a escola. O jogo deve ter o seguinte percurso:
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Saída � Casa, conforme especificação técnica descrita no Edital de Licitação. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/04/2018, às 11:57:35 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2018, às 11:57:35 horas, no lote (6) - Lona atóxica pedagógica, com 7m X

5m, jogo de tabuleiro. O percurso deve ser uma via (rua), com saída de casa e chegada à

escola. Possuir 31 quadrados, fora a casa e a escola. O jogo deve ter o seguinte percurso:

Saída � Casa, conforme especificação técnica descrita no Edital de Licitação. -  a situação do

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassif icou o fornecedor: FB COMERCIO E

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. No dia 17/04/2018, às 16:35:17 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (6) - Lona atóxica pedagógica, com 7m X 5m, jogo de tabuleiro. O percurso deve

ser uma via (rua), com saída de casa e chegada à escola. Possuir 31 quadrados, fora a casa

e a escola. O jogo deve ter o seguinte percurso: Saída � Casa, conforme especificação

técnica descrita no Edital de Licitação. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/04/2018, às 12:57:17 horas, no lote (7) - Mesa desmontável, de polietileno

dobrável. 185X75X75Xcm de altura. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 11/04/2018, às 12:15:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2018, às 12:15:51 horas, no lote (7) - Mesa desmontável, de polietileno

dobrável. 185X75X75Xcm de altura. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. No dia

17/04/2018, às 16:36:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (7) - Mesa desmontável, de polietileno dobrável. 185X75X75Xcm de altura. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/04/2018, às 13:00:35 horas, no lote (8) - Tenda articulada impermeável,

desmontável, cobertura em poliéster Oxford reforçado e aluminado no teto. Tubos de

alumínio e aço. Armação de alumínio com juntas plásticas de alta resistência. Estacas e

cordinhas para melhor fixação, medida 3m X 3m X 2,5m. Cor azul. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 11/04/2018, às 12:16:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/04/2018, às 12:16:33 horas, no lote (8) - Tenda articulada impermeável,

desmontável, cobertura em poliéster Oxford reforçado e aluminado no teto. Tubos de
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alumínio e aço. Armação de alumínio com juntas plásticas de alta resistência. Estacas e

cordinhas para melhor fixação, medida 3m X 3m X 2,5m. Cor azul. -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL

LTDA - ME. No dia 17/04/2018, às 16:37:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2018, às 16:37:12 horas, no lote (8) - Tenda articulada impermeável,

desmontável, cobertura em poliéster Oxford reforçado e aluminado no teto. Tubos de

alumínio e aço. Armação de alumínio com juntas plásticas de alta resistência. Estacas e

cordinhas para melhor fixação, medida 3m X 3m X 2,5m. Cor azul. -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS

LTDA - ME. No dia 19/04/2018, às 14:04:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (8) - Tenda articulada impermeável, desmontável, cobertura em poliéster Oxford

reforçado e aluminado no teto. Tubos de alumínio e aço. Armação de alumínio com juntas

plásticas de alta resistência. Estacas e cordinhas para melhor fixação, medida 3m X 3m X

2,5m. Cor azul. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/04/2018, às 13:16:15 horas, no lote (9) - Balão Inflável 2,30m de altura. Com

layout do mascote da SEMTRAN: SEMTRANZINHO, conforme modelo constante do Edital

de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/04/2018, às

12:43:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2018, às 12:43:45 horas, no lote (9) - Balão Inflável 2,30m de altura. Com

layout do mascote da SEMTRAN: SEMTRANZINHO, conforme modelo constante do Edital

de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor:

VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS EIREL. No dia 17/04/2018, às

16:43:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (9) - Balão Inflável 2,30m de altura. Com layout do mascote da SEMTRAN:

SEMTRANZINHO, conforme modelo constante do Edital de Licitação. - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/04/2018, às 10:00:29 horas, no lote (10) - Canetas em plástico prata, clips em

metal e grip de borracha na cor azul escuro. Com logo da campanha,  conforme modelo

constante do Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Em razão exposto no Ofício n. 046/DCAP/DEA/SEMTRAN/2018,

pelo qual foi motivado o pedido de cancelamento deste item, em face de falha na
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especificação do material licitado por este Lote, pedido este deferido pela Superintendente

Municipal de Licitações, Autoridade Competente, decido , cancelar o Lote, visando não

comprometer os demais itens licitados neste certame.

 

    No dia 05/04/2018, às 12:56:59 horas, no lote (11) - Banner em Lona Fosca 01m (altura)

X 60cm (base). Peso 750g. Cabos de madeira com 16mm de espessura com acabamento

em ponteira de plástico Branca e cordão, com Tripé. Com logo da campanha, conforme

modelo constante do Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 11/04/2018, às 12:45:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2018, às 12:45:13 horas, no lote (11) - Banner em Lona Fosca 01m (altura)

X 60cm (base). Peso 750g. Cabos de madeira com 16mm de espessura com acabamento

em ponteira de plástico Branca e cordão, com Tripé. Com logo da campanha, conforme

modelo constante do Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS

EIREL. No dia 17/04/2018, às 17:04:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2018, às 17:04:49 horas, no lote (11) - Banner em Lona Fosca 01m (altura)

X 60cm (base). Peso 750g. Cabos de madeira com 16mm de espessura com acabamento

em ponteira de plástico Branca e cordão, com Tripé. Com logo da campanha, conforme

modelo constante do Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: SANTOS & BARRETO LTDA ME. No dia 19/04/2018, às

14:08:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/04/2018, às 14:08:54 horas, no lote (11) - Banner em Lona Fosca 01m (altura)

X 60cm (base). Peso 750g. Cabos de madeira com 16mm de espessura com acabamento

em ponteira de plástico Branca e cordão, com Tripé. Com logo da campanha, conforme

modelo constante do Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME. No dia

23/04/2018, às 15:21:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2018, às 15:21:37 horas, no lote (11) - Banner em Lona Fosca 01m (altura)

X 60cm (base). Peso 750g. Cabos de madeira com 16mm de espessura com acabamento

em ponteira de plástico Branca e cordão, com Tripé. Com logo da campanha, conforme

modelo constante do Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: SCLAN MALHAS LTDA ME. No dia 25/04/2018, às 13:13:52
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/04/2018, às 13:13:52 horas, no lote (11) - Banner em Lona Fosca 01m (altura)

X 60cm (base). Peso 750g. Cabos de madeira com 16mm de espessura com acabamento

em ponteira de plástico Branca e cordão, com Tripé. Com logo da campanha, conforme

modelo constante do Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS ME. No dia

30/04/2018, às 11:15:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (11) - Banner em Lona Fosca 01m (altura) X 60cm (base). Peso 750g. Cabos de

madeira com 16mm de espessura com acabamento em ponteira de plástico Branca e

cordão, com Tripé. Com logo da campanha, conforme modelo constante do Edital de

Licitação. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/04/2018, às 13:00:23 horas, no lote (12) - Adesivos 12cm comprimento X 6 cm

de altura, conforme modelo constante do Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 03/05/2018, às 15:22:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2018, às 15:22:46 horas, no lote (12) - Adesivos 12cm comprimento X 6 cm

de altura, conforme modelo constante do Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista da adequação do

valor ofertado ao estimado nos autos e indicado no Edital como de mercado. Face ao

atendimento às exigências editalícias quanto à proposta e a satisfatória comprovação das

condições de habilitação, com fundamento no inciso XV do art. 4º da Lei 10.520/2002 e nos

Princípios da Legalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e os demais aplicáveis à

matéria, DECLARO VENCEDORA AMAZONAS COM. DE ADESIVOS E BRINDES LTDA.

Prazo recursal conforme chat de mensagens deste lote.

 

    No dia 03/05/2018, às 15:22:46 horas, no lote (12) - Adesivos 12cm comprimento X 6 cm

de altura, conforme modelo constante do Edital de Licitação. - a empresa AMAZONAS

COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME com o valor R$ 1.980,00 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 05/04/2018, às 13:11:27 horas, no lote (13) - Adesivos 65 cm comprimento X 40

cm de altura. Perfurado, conforme modelo constante do Edital de Licitação. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/05/2018, às 09:31:57 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2018, às 09:31:57 horas, no lote (13) - Adesivos 65 cm comprimento X 40
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cm de altura. Perfurado, conforme modelo constante do Edital de Licitação. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista da

adequação do valor ofertado ao estimado nos autos e indicado no Edital como de mercado.

Face ao atendimento às exigências editalícias quanto à proposta e a satisfatória

comprovação das condições de habilitação, com fundamento no inciso XV do art. 4º da Lei

10.520/2002 e nos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e os

demais aplicáveis à matéria, SCLAN MALHAS LTDA EPP. Prazo recursal conforme chat de

mensagens deste lote.

 

    No dia 08/05/2018, às 09:31:57 horas, no lote (13) - Adesivos 65 cm comprimento X 40

cm de altura. Perfurado, conforme modelo constante do Edital de Licitação. - a empresa

SCLAN MALHAS LTDA ME com o valor R$ 361,00 foi a declarada vencedora na disputa do

lote.

 

    No dia 05/04/2018, às 12:57:58 horas, no lote (14) - Sacolinhas de lixo para automóveis.

Confeccionada em TNT de tamanho 17,5CM X 26CM, a impressão da arte pode ser

monocramática ou policromática. Totalmente personalizados com logo da campanha,

conforme modelo constante do Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 25/04/2018, às 14:00:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/04/2018, às 14:00:21 horas, no lote (14) - Sacolinhas de lixo para automóveis.

Confeccionada em TNT de tamanho 17,5CM X 26CM, a impressão da arte pode ser

monocramática ou policromática. Totalmente personalizados com logo da campanha,

conforme modelo constante do Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor: GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI. No dia

09/05/2018, às 10:36:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 10:36:33 horas, no lote (14) - Sacolinhas de lixo para automóveis.

Confeccionada em TNT de tamanho 17,5CM X 26CM, a impressão da arte pode ser

monocramática ou policromática. Totalmente personalizados com logo da campanha,

conforme modelo constante do Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista da adequação do valor

ofertado ao estimado nos autos e indicado no Edital como de mercado. Face ao atendimento

às exigências editalícias quanto à proposta e a satisfatória comprovação das condições de

habilitação, com fundamento no inciso XV do art. 4º da Lei 10.520/2002 e nos Princípios da

Legalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e os demais aplicáveis à matéria,

MÁXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Prazo recursal conforme chat de mensagens

deste lote.
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    No dia 09/05/2018, às 10:36:33 horas, no lote (14) - Sacolinhas de lixo para automóveis.

Confeccionada em TNT de tamanho 17,5CM X 26CM, a impressão da arte pode ser

monocramática ou policromática. Totalmente personalizados com logo da campanha,

conforme modelo constante do Edital de Licitação. - a empresa MAXIMO INDUSTRIA E

COMERCIO EIRELI com o valor R$ 7.878,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 05/04/2018, às 12:58:51 horas, no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca.

Capacidade: 500ml, com logo da campanha, conforme modelo informado em anexo ao

Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/04/2018, às 12:50:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/04/2018, às 12:50:32 horas, no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca.

Capacidade: 500ml, com logo da campanha, conforme modelo informado em anexo ao

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

seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor:

VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS EIREL. No dia 17/04/2018, às

17:19:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2018, às 17:19:10 horas, no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca.

Capacidade: 500ml, com logo da campanha, conforme modelo informado em anexo ao

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

seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ANAX

BRASIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME.. No dia 23/04/2018, às 15:24:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2018, às 15:24:49 horas, no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca.

Capacidade: 500ml, com logo da campanha, conforme modelo informado em anexo ao

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

seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor:

FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 30/04/2018, às 11:19:51

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 11:19:51 horas, no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca.

Capacidade: 500ml, com logo da campanha, conforme modelo informado em anexo ao

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

seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor:

GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI. No dia 03/05/2018, às 16:03:34 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2018, às 16:03:34 horas, no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca.

09/05/2018 Página 22 de 47



Capacidade: 500ml, com logo da campanha, conforme modelo informado em anexo ao

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

seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ALFA

PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO DE SERV. No dia 09/05/2018, às

10:54:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 10:54:48 horas, no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca.

Capacidade: 500ml, com logo da campanha, conforme modelo informado em anexo ao

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

seguinte: Em vista da adequação do valor ofertado ao estimado nos autos e indicado no

Edital como de mercado. Face ao atendimento às exigências editalícias quanto à proposta e

a satisfatória comprovação das condições de habilitação, com fundamento no inciso XV do

art. 4º da Lei 10.520/2002 e nos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Instrumento

Convocatório e os demais aplicáveis à matéria, MÁXIMO INDUSTRIA E COMERCIO

EIRELI. Prazo recursal conforme chat de mensagens deste lote. No dia 09/05/2018, às

10:55:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 10:55:21 horas, no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca.

Capacidade: 500ml, com logo da campanha, conforme modelo informado em anexo ao

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

seguinte: Para corrigir a redação da fundamentação de declaração de vencedor, retorno o

lote para arrematado. No dia 09/05/2018, às 10:55:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 09/05/2018, às 10:55:58 horas, no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca.

Capacidade: 500ml, com logo da campanha, conforme modelo informado em anexo ao

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

seguinte: Em vista da adequação do valor ofertado ao estimado nos autos e indicado no

Edital como de mercado. Face ao atendimento às exigências editalícias quanto à proposta e

a satisfatória comprovação das condições de habilitação, com fundamento no inciso XV do

art. 4º da Lei 10.520/2002 e nos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Instrumento

Convocatório e os demais aplicáveis à matéria, FORNECEDOR SANTOS E BARRETOS

LTDA - EPP.  Prazo recursal conforme chat de mensagens deste lote.

 

    No dia 09/05/2018, às 10:55:58 horas, no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca.

Capacidade: 500ml, com logo da campanha, conforme modelo informado em anexo ao

Edital. - a empresa SANTOS & BARRETO LTDA ME com o valor R$ 16.500,00 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 05/04/2018, às 13:31:08 horas, no lote (16) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;
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com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �P�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca

da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo informado em

anexo ao Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/05/2018, às 09:37:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2018, às 09:37:00 horas, no lote (16) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �P�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca

da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo informado em

anexo ao Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista

da adequação do valor ofertado ao estimado nos autos e indicado no Edital como de

mercado. Face ao atendimento às exigências editalícias quanto à proposta e a satisfatória

comprovação das condições de habilitação, com fundamento no inciso XV do art. 4º da Lei

10.520/2002 e nos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e os

demais aplicáveis à matéria,SCLAN MALHAS LTDA EPP. Prazo recursal conforme chat de

mensagens deste lote.

 

    No dia 08/05/2018, às 09:37:00 horas, no lote (16) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �P�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca

da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo informado em

anexo ao Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa

SCLAN MALHAS LTDA ME com o valor R$ 3.099,80 foi a declarada vencedora na disputa

do lote.

 

    No dia 05/04/2018, às 13:35:10 horas, no lote (17) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �M�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a
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Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca

da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo constante do

Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 11/04/2018, às 12:51:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/04/2018, às 12:51:52 horas, no lote (17) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �M�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca

da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo constante do

Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: VAREJO BRINDES SOLUCAO EM

IMPRESSOS GRAFICOS EIREL. No dia 08/05/2018, às 10:27:22 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2018, às 10:27:22 horas, no lote (17) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �M�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca

da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo constante do

Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista da

adequação do valor ofertado ao estimado nos autos e indicado no Edital como de mercado.

Face ao atendimento às exigências editalícias quanto à proposta e a satisfatória

comprovação das condições de habilitação, com fundamento no inciso XV do art. 4º da Lei

10.520/2002 e nos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e os

demais aplicáveis à matéria, UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES  LTDA - ME. Prazo

recursal conforme chat de mensagens deste lote.

 

    No dia 08/05/2018, às 10:27:22 horas, no lote (17) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �M�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a
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Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca

da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo constante do

Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa UNILIMA

UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME com o valor R$ 41.193,10 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 05/04/2018, às 13:16:00 horas, no lote (18) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �G�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca

da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo constante do

anexo VI E VII. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/05/2018, às 10:27:58 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2018, às 10:27:58 horas, no lote (18) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �G�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca

da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo constante do

anexo VI E VII. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista da

adequação do valor ofertado ao estimado nos autos e indicado no Edital como de mercado.

Face ao atendimento às exigências editalícias quanto à proposta e a satisfatória

comprovação das condições de habilitação, com fundamento no inciso XV do art. 4º da Lei

10.520/2002 e nos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e os

demais aplicáveis à matéria, UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES  LTDA - ME. Prazo

recursal conforme chat de mensagens deste lote.

 

    No dia 08/05/2018, às 10:27:58 horas, no lote (18) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �G�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca
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da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo constante do

anexo VI E VII. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa

UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME com o valor R$ 5.048,68 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 05/04/2018, às 13:36:13 horas, no lote (19) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �GG�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca

da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo em anexo ao

Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 11/04/2018, às 12:52:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/04/2018, às 12:52:56 horas, no lote (19) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �GG�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca

da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo em anexo ao

Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: VAREJO BRINDES SOLUCAO EM

IMPRESSOS GRAFICOS EIREL. No dia 08/05/2018, às 10:28:14 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2018, às 10:28:14 horas, no lote (19) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �GG�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca

da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo em anexo ao

Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Em vista da

adequação do valor ofertado ao estimado nos autos e indicado no Edital como de mercado.

Face ao atendimento às exigências editalícias quanto à proposta e a satisfatória
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comprovação das condições de habilitação, com fundamento no inciso XV do art. 4º da Lei

10.520/2002 e nos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e os

demais aplicáveis à matéria, UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES  LTDA - ME. Prazo

recursal conforme chat de mensagens deste lote.

 

    No dia 08/05/2018, às 10:28:14 horas, no lote (19) - Camisetas com mangas curtas em

malha PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas;

com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm.

Tamanho �GG�. Contendo o desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a

Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, com o nome da

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca

da Prefeitura, no meio da camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo em anexo ao

Edital. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. - a empresa UNILIMA

UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME com o valor R$ 1.587,00 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 05/04/2018, às 13:51:31 horas, no lote (20) - Câmera Fotográfica Profissional. 18

MP, Vídeo/Filme Full HD. Tela LCD. Sensível ao toque (função Touche) 3.0. Modo

sequencial de 5 Fotos por segundo. Memória 32 GB. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 03/05/2018, às 17:06:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2018, às 17:06:48 horas, no lote (20) - Câmera Fotográfica Profissional. 18

MP, Vídeo/Filme Full HD. Tela LCD. Sensível ao toque (função Touche) 3.0. Modo

sequencial de 5 Fotos por segundo. Memória 32 GB. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor: INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA. No dia

04/05/2018, às 12:44:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/05/2018, às 12:44:13 horas, no lote (20) - Câmera Fotográfica Profissional. 18

MP, Vídeo/Filme Full HD. Tela LCD. Sensível ao toque (função Touche) 3.0. Modo

sequencial de 5 Fotos por segundo. Memória 32 GB. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor: FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.

No dia 08/05/2018, às 09:53:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (20) - Câmera Fotográfica Profissional. 18 MP, Vídeo/Filme Full HD. Tela LCD.

Sensível ao toque (função Touche) 3.0. Modo sequencial de 5 Fotos por segundo. Memória

32 GB. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/04/2018, às 13:51:37 horas, no lote (21) - Caixa de som. Potência 110v. 1X
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Woofer de 10�� corssover eletrônico incorporado. 2 canais de entrada. 2 saídas para

microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2

com conectores RCA e P2. Saída line out através de conector XLR-M 2 bandas de

equalização LED indicador de clip. Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3.

Comunicação via Bluetooth. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

25/04/2018, às 13:28:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/04/2018, às 13:28:32 horas, no lote (21) - Caixa de som. Potência 110v. 1X

Woofer de 10�� corssover eletrônico incorporado. 2 canais de entrada. 2 saídas para

microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2

com conectores RCA e P2. Saída line out através de conector XLR-M 2 bandas de

equalização LED indicador de clip. Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3.

Comunicação via Bluetooth. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: GERALDO C GUITTI - ME. No dia 07/05/2018, às 11:13:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/05/2018, às 11:13:23 horas, no lote (21) - Caixa de som. Potência 110v. 1X

Woofer de 10�� corssover eletrônico incorporado. 2 canais de entrada. 2 saídas para

microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2

com conectores RCA e P2. Saída line out através de conector XLR-M 2 bandas de

equalização LED indicador de clip. Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3.

Comunicação via Bluetooth. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP. No dia 08/05/2018, às 10:12:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2018, às 10:12:24 horas, no lote (21) - Caixa de som. Potência 110v. 1X

Woofer de 10�� corssover eletrônico incorporado. 2 canais de entrada. 2 saídas para

microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2

com conectores RCA e P2. Saída line out através de conector XLR-M 2 bandas de

equalização LED indicador de clip. Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3.

Comunicação via Bluetooth. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 08/05/2018, às

16:44:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2018, às 16:44:25 horas, no lote (21) - Caixa de som. Potência 110v. 1X

Woofer de 10�� corssover eletrônico incorporado. 2 canais de entrada. 2 saídas para

microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2
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com conectores RCA e P2. Saída line out através de conector XLR-M 2 bandas de

equalização LED indicador de clip. Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3.

Comunicação via Bluetooth. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME. No dia 09/05/2018, às 10:50:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 10:50:10 horas, no lote (21) - Caixa de som. Potência 110v. 1X

Woofer de 10�� corssover eletrônico incorporado. 2 canais de entrada. 2 saídas para

microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2

com conectores RCA e P2. Saída line out através de conector XLR-M 2 bandas de

equalização LED indicador de clip. Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3.

Comunicação via Bluetooth. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. No dia 09/05/2018, às

10:50:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (21) - Caixa de som. Potência 110v. 1X Woofer de 10�� corssover eletrônico

incorporado. 2 canais de entrada. 2 saídas para microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e

conectores XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2 com conectores RCA e P2. Saída line out

através de conector XLR-M 2 bandas de equalização LED indicador de clip. Leitores

USB/SD para reproduzir arquivos MP3. Comunicação via Bluetooth. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 05/04/2018, às 13:35:38 horas, no lote (22) - Tripé (suporte) para caixa de som,

suporta até 50kg, tamanho: alcança a altura máxima de 170cm. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 25/04/2018, às 13:28:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/04/2018, às 13:28:41 horas, no lote (22) - Tripé (suporte) para caixa de som,

suporta até 50kg, tamanho: alcança a altura máxima de 170cm. -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: GERALDO C GUITTI - ME. No dia

30/04/2018, às 11:37:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 11:37:57 horas, no lote (22) - Tripé (suporte) para caixa de som,

suporta até 50kg, tamanho: alcança a altura máxima de 170cm. -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS

LTDA - ME. No dia 30/04/2018, às 11:39:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

09/05/2018 Página 30 de 47



 

    No dia 30/04/2018, às 11:39:35 horas, no lote (22) - Tripé (suporte) para caixa de som,

suporta até 50kg, tamanho: alcança a altura máxima de 170cm. -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -

ME. No dia 30/04/2018, às 11:41:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 11:41:06 horas, no lote (22) - Tripé (suporte) para caixa de som,

suporta até 50kg, tamanho: alcança a altura máxima de 170cm. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 30/04/2018, às 11:47:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 11:47:25 horas, no lote (22) - Tripé (suporte) para caixa de som,

suporta até 50kg, tamanho: alcança a altura máxima de 170cm. -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS

LTDA - ME. No dia 07/05/2018, às 11:26:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/05/2018, às 11:26:47 horas, no lote (22) - Tripé (suporte) para caixa de som,

suporta até 50kg, tamanho: alcança a altura máxima de 170cm. -  a situação do lote foi

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

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -

ME. No dia 08/05/2018, às 09:56:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (22) - Tripé (suporte) para caixa de som, suporta até 50kg, tamanho: alcança a

altura máxima de 170cm. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 05/04/2018, às 13:51:40 horas, no lote (23) - Tripé para microfone. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/04/2018, às 13:28:55 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 25/04/2018, às 13:28:55 horas, no lote (23) - Tripé para microfone. -  a situação do

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: GERALDO C GUITTI - ME. No dia

03/05/2018, às 17:09:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2018, às 17:09:51 horas, no lote (23) - Tripé para microfone. -  a situação do

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: INOVAMAX TELEINFORMATICA

LTDA. No dia 08/05/2018, às 09:59:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/05/2018, às 09:59:15 horas, no lote (23) - Tripé para microfone. -  a situação do

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassif icou o fornecedor: FB COMERCIO E

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. No dia 08/05/2018, às 10:02:44 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2018, às 10:02:44 horas, no lote (23) - Tripé para microfone. -  a situação do

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: SINAI INDUSTRIA E COMERCIO

EIRELI - ME. No dia 08/05/2018, às 10:02:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2018, às 10:02:55 horas, no lote (23) - Tripé para microfone. -  a situação do

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: FORSETI TECNOLOGIA E

COMUNICACAO LTDA - EPP. No dia 08/05/2018, às 10:03:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (23) - Tripé para microfone. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/04/2018, às 11:55:46 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (1) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50 UND. Pacotes

amarelos. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante foi regularmente

convocada para o envio de documentos de habilitação, conforme mensagem consignada em

campo próprio do sistema. Ultrapassado o prazo, não houve envio dos documentos e

proposta requeridos na forma do subitem 8.3.2 do Edital, motivo pelo qual DESCLASSIFICO

a presente proposta, conforme me autoriza o subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade

ao certame.

 

    No dia 11/04/2018, às 11:56:00 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (2) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50 UND. Pacotes

vermelhos. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante foi regularmente

convocada para o envio de documentos de habilitação, conforme mensagem consignada em

campo próprio do sistema. Ultrapassado o prazo, não houve envio dos documentos e

proposta requeridos na forma do subitem 8.3.2 do Edital, motivo pelo qual DESCLASSIFICO

a presente proposta, conforme me autoriza o subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade

ao certame.
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    No dia 11/04/2018, às 11:56:17 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (3) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50 UND. Pacotes

verdes. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante foi regularmente

convocada para o envio de documentos de habilitação, conforme mensagem consignada em

campo próprio do sistema. Ultrapassado o prazo, não houve envio dos documentos e

proposta requeridos na forma do subitem 8.3.2 do Edital, motivo pelo qual DESCLASSIFICO

a presente proposta, conforme me autoriza o subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade

ao certame.

 

    No dia 11/04/2018, às 11:56:33 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (4) - Mini cones. Cones de PVC. Base plana na cor laranja

com faixa branca. Tamanho 30 cm. O motivo da desclassificação foi: A empresa

arrematante foi regularmente convocada para o envio de documentos de habilitação,

conforme mensagem consignada em campo próprio do sistema. Ultrapassado o prazo, não

houve envio dos documentos e proposta requeridos na forma do subitem 8.3.2 do Edital,

motivo pelo qual DESCLASSIFICO a presente proposta, conforme me autoriza o subitem 8.3

do Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 11/04/2018, às 11:56:51 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (5) - Dado pedagógico, dado espuma, revestido com lona

plastificada, com números do 1 ao 6, escritos nas laterais, alternar os lados entre as cores

verdes, amarelo e vermelho, tamanho 25CM X 25CM. O motivo da desclassificação foi: A

empresa arrematante foi regularmente convocada para o envio de documentos de

habilitação, conforme mensagem consignada em campo próprio do sistema. Ultrapassado o

prazo, não houve envio dos documentos e proposta requeridos na forma do subitem 8.3.2

do Edital, motivo pelo qual DESCLASSIFICO a presente proposta, conforme me autoriza o

subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 11/04/2018, às 11:57:35 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME,

no lote (6) - Lona atóxica pedagógica, com 7m X 5m, jogo de tabuleiro. O percurso deve ser

uma via (rua), com saída de casa e chegada à escola. Possuir 31 quadrados, fora a casa e a

escola. O jogo deve ter o seguinte percurso: Saída � Casa, conforme especificação técnica

descrita no Edital de Licitação. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante foi

regularmente convocada para o envio de documentos de habilitação, conforme mensagem

consignada em campo próprio do sistema. Ultrapassado o prazo, não houve envio dos

documentos e proposta requeridos na forma do subitem 8.3.2 do Edital, motivo pelo qual
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DESCLASSIFICO a presente proposta, conforme me autoriza o subitem 8.3 do Edital,

visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 11/04/2018, às 12:15:51 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME,

no lote (7) - Mesa desmontável, de polietileno dobrável. 185X75X75Xcm de altura. O motivo

da desclassificação foi: A empresa arrematante foi regularmente convocada para o envio de

documentos de habilitação, conforme mensagem consignada em campo próprio do sistema.

Ultrapassado o prazo, não houve envio dos documentos e proposta requeridos na forma do

subitem 8.3.2 do Edital, motivo pelo qual DESCLASSIFICO a presente proposta, conforme

me autoriza o subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 11/04/2018, às 12:16:32 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,

no lote (8) - Tenda articulada impermeável, desmontável, cobertura em poliéster Oxford

reforçado e aluminado no teto. Tubos de alumínio e aço. Armação de alumínio com juntas

plásticas de alta resistência. Estacas e cordinhas para melhor fixação, medida 3m X 3m X

2,5m. Cor azul. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante foi regularmente

convocada para o envio de documentos de habilitação, conforme mensagem consignada em

campo próprio do sistema. Ultrapassado o prazo, não houve envio dos documentos e

proposta requeridos na forma do subitem 8.3.2 do Edital, motivo pelo qual DESCLASSIFICO

a presente proposta, conforme me autoriza o subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade

ao certame.

 

    No dia 11/04/2018, às 12:43:45 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS

GRAFICOS EIREL, no lote (9) - Balão Inflável 2,30m de altura. Com layout do mascote da

SEMTRAN: SEMTRANZINHO, conforme modelo constante do Edital de Licitação. O motivo

da desclassificação foi: O valor estimado para o lote encontra-se muito acima do estimado

pela Administração, valor este inclusive previamente informado no edital, no caso da

arrematante, em que pese ter sido encaminhada contraproposta no sentido de negociar o

valor do lote ao máximo admitido nesta Licitação, a licitante não respondeu ao pedido de

negociação da Pregoeira e, tendo encaminhado sua documentação, deixou de encaminhar

os documentos para atendimentos dos subitens 9.3, letras �a� e �c� e, ainda, quanto ao exigido

no item 9.4 (Atestado de capacidade técnica) e 9.5 (certidão de falência e concordata). Ante

ao exposto, decido desclassificar a proposta e inabilitar a licitante, com fulcro no subitem

8.3.3 do Edital, em homenagem ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 11/04/2018, às 12:45:13 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS
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GRAFICOS EIREL, no lote (11) - Banner em Lona Fosca 01m (altura) X 60cm (base). Peso

750g. Cabos de madeira com 16mm de espessura com acabamento em ponteira de plástico

Branca e cordão, com Tripé. Com logo da campanha, conforme modelo constante do Edital

de Licitação. O motivo da desclassificação foi: A arrematante do Lote deixou de encaminhar

os documentos para atendimentos dos subitens 9.3, letras �a� e �c� e, ainda, quanto ao exigido

no item 9.4 (Atestado de capacidade técnica) e 9.5 (certidão de falência e concordata). Ante

ao exposto, decido desclassificar a proposta e inabilitar a licitante, com fulcro no subitem

8.3.3 do Edital, em homenagem ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 11/04/2018, às 12:50:31 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS

GRAFICOS EIREL, no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca. Capacidade: 500ml,

com logo da campanha, conforme modelo informado em anexo ao Edital. O motivo da

desclassificação foi: A arrematante do Lote deixou de encaminhar os documentos para

atendimentos dos subitens 9.3, letras �a� e �c� e, ainda, quanto ao exigido no item 9.4 (Atestado

de capacidade técnica) e 9.5 (certidão de falência e concordata). Ante ao exposto, decido

desclassificar a proposta e inabilitar a licitante, com fulcro no subitem 8.3.3 do Edital, em

homenagem ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 11/04/2018, às 12:51:51 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS

GRAFICOS EIREL, no lote (17) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho �M�. Contendo o

desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, com o nome da Secretaria Municipal de Trânsito,

Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca da Prefeitura, no meio da

camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo constante do Edital. OBSERVAÇÃO:

Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação foi: A arrematante

do Lote deixou de encaminhar os documentos para atendimentos dos subitens 9.3, letras �a�

e �c� e, ainda, quanto ao exigido no item 9.4 (Atestado de capacidade técnica) e 9.5 (certidão

de falência e concordata). Ante ao exposto, decido desclassificar a proposta e inabilitar a

licitante, com fulcro no subitem 8.3.3 do Edital, em homenagem ao Princípio da Vinculação

ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 11/04/2018, às 12:52:55 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS

GRAFICOS EIREL, no lote (19) - Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose);

coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67%

poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho �GG�. Contendo o
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desenho da Campanha, na parte da frente colorido. Atrás com a Logomarca da Prefeitura do

Município de Porto Velho em colorido, com o nome da Secretaria Municipal de Trânsito,

Mobilidade e Transporte � semtran, embaixo da Logomarca da Prefeitura, no meio da

camiseta a Frase da Campanha. Conforme modelo em anexo ao Edital. OBSERVAÇÃO:

Tiragem mínima de 25 unidades por pedido. O motivo da desclassificação foi: A arrematante

do Lote deixou de encaminhar os documentos para atendimentos dos subitens 9.3, letras �a�

e �c� e, ainda, quanto ao exigido no item 9.4 (Atestado de capacidade técnica) e 9.5 (certidão

de falência e concordata). Ante ao exposto, decido desclassificar a proposta e inabilitar a

licitante, com fulcro no subitem 8.3.3 do Edital, em homenagem ao Princípio da Vinculação

ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 17/04/2018, às 16:29:38 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA -

EPP, no lote (1) - Balões Lisos. Tamanho 07, com 50 UND. Pacotes amarelos. O motivo da

desclassificação foi: Considerando que o valor ofertado para o lote está acima do estimado

pela Administração e ainda, que frustrada a negociação, em que pese ter sido consignado

em campo próprio do sistema prazo para que o fornecedor manifestasse-se pela

negociação, decido desclassificar a proposta, com fulcro no item III do item 8.2 do Edital de

Licitação, por força do princípio da Vinculação ao Instrumento convocatório.

 

    No dia 17/04/2018, às 16:35:17 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (6) - Lona atóxica pedagógica, com 7m X 5m, jogo de

tabuleiro. O percurso deve ser uma via (rua), com saída de casa e chegada à escola.

Possuir 31 quadrados, fora a casa e a escola. O jogo deve ter o seguinte percurso: Saída �

Casa, conforme especificação técnica descrita no Edital de Licitação. O motivo da

desclassificação foi: A empresa arrematante foi regularmente convocada para o envio de

documentos de habilitação e proposta, bem como, informada de que seu valor encontrava-

se acima do estimado, foi-lhe concedido prazo para aceitar negociação, observado o limite

estabelecido no edital, conforme mensagens consignadas em campo próprio do sistema.

Ultrapassados os prazos, o fornecedor nem manifestou-se pela possibilidade de ajustar sua

proposta ao valor estimado pela Administração, nem tão pouco, providenciou o envio dos

documentos e proposta requeridos na forma do subitem 8.3.2 do Edital. Pelo exposto,

decido DESCLASSIFICAR a presente proposta, conforme me autoriza o subitem 8.3 do

Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 17/04/2018, às 16:36:01 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (7) - Mesa desmontável, de polietileno dobrável.

185X75X75Xcm de altura. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante foi
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regularmente convocada para o envio de documentos de habilitação e proposta, bem como,

informada de que seu valor encontrava-se acima do estimado, foi-lhe concedido prazo para

aceitar negociação, observado o limite estabelecido no edital, conforme mensagens

consignadas em campo próprio do sistema. Ultrapassados os prazos, o fornecedor nem

manifestou-se pela possibilidade de ajustar sua proposta ao valor estimado pela

Administração, nem tão pouco, providenciou o envio dos documentos e proposta requeridos

na forma do subitem 8.3.2 do Edital. Pelo exposto, decido DESCLASSIFICAR a presente

proposta, conforme me autoriza o subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade ao

certame.

 

    No dia 17/04/2018, às 16:37:12 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME,

no lote (8) - Tenda articulada impermeável, desmontável, cobertura em poliéster Oxford

reforçado e aluminado no teto. Tubos de alumínio e aço. Armação de alumínio com juntas

plásticas de alta resistência. Estacas e cordinhas para melhor fixação, medida 3m X 3m X

2,5m. Cor azul. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante foi regularmente

convocada para o envio de documentos de habilitação e proposta, bem como, informada de

que seu valor encontrava-se acima do estimado, foi-lhe concedido prazo para aceitar

negociação, observado o limite estabelecido no edital, conforme mensagens consignadas

em campo próprio do sistema. Ultrapassados os prazos, o fornecedor nem manifestou-se

pela possibilidade de ajustar sua proposta ao valor estimado pela Administração, nem tão

pouco, providenciou o envio dos documentos e proposta requeridos na forma do subitem

8.3.2 do Edital. Pelo exposto, decido DESCLASSIFICAR a presente proposta, conforme me

autoriza o subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 17/04/2018, às 16:43:14 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (9) - Balão Inflável 2,30m de altura. Com layout do mascote

da SEMTRAN: SEMTRANZINHO, conforme modelo constante do Edital de Licitação. O

motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante foi regularmente convocada para o

envio de documentos de habilitação e proposta, bem como, informada de que seu valor

encontrava-se acima do estimado, foi-lhe concedido prazo para aceitar negociação,

observado o limite estabelecido no edital, conforme mensagens consignadas em campo

próprio do sistema. Ultrapassados os prazos, o fornecedor nem manifestou-se pela

possibilidade de ajustar sua proposta ao valor estimado pela Administração, nem tão pouco,

providenciou o envio dos documentos e proposta requeridos na forma do subitem 8.3.2 do

Edital. Pelo exposto, decido DESCLASSIFICAR a presente proposta, conforme me autoriza

o subitem 8.2, III, do Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 17/04/2018, às 17:04:49 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO
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SILVA - desclassificou o fornecedor - SANTOS & BARRETO LTDA ME, no lote (11) - Banner

em Lona Fosca 01m (altura) X 60cm (base). Peso 750g. Cabos de madeira com 16mm de

espessura com acabamento em ponteira de plástico Branca e cordão, com Tripé. Com logo

da campanha, conforme modelo constante do Edital de Licitação. O motivo da

desclassificação foi: A empresa arrematante foi regularmente convocada para o envio de

documentos de habilitação, conforme mensagem consignada em campo próprio do sistema.

Ultrapassado o prazo, não houve envio dos documentos e proposta requeridos na forma do

subitem 8.3.2 do Edital, motivo pelo qual DESCLASSIFICO a presente proposta, conforme

me autoriza o Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 17/04/2018, às 17:19:10 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ANAX BRASIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA -

ME., no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca. Capacidade: 500ml, com logo da

campanha, conforme modelo informado em anexo ao Edital. O motivo da desclassificação

foi: A empresa arrematante foi regularmente convocada para o envio de documentos de

habilitação e proposta adequada a seu lance final, conforme disposta no subitem 8.3.2 do

Edital. Ultrapassado o prazo, verifico que o fornecedor não providenciou o envio dos

documentos requeridos, o que obsta a análise dos requisitos de habilitação estabelecidos

em Edital, motivo pelo  qual decido DESCLASSIFICAR a presente proposta, visando dar

continuidade ao certame.

 

    No dia 19/04/2018, às 14:04:46 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (8) - Tenda articulada impermeável, desmontável, cobertura

em poliéster Oxford reforçado e aluminado no teto. Tubos de alumínio e aço. Armação de

alumínio com juntas plásticas de alta resistência. Estacas e cordinhas para melhor fixação,

medida 3m X 3m X 2,5m. Cor azul. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante

foi regularmente convocada para o envio de documentos de habilitação e proposta, bem

como, informada de que seu valor encontrava-se acima do estimado, foi-lhe concedido

prazo para aceitar negociação, observado o limite estabelecido no edital, conforme

mensagens consignadas em campo próprio do sistema. Ultrapassados os prazos, o

fornecedor nem manifestou-se pela possibilidade de ajustar sua proposta ao valor estimado

pela Administração, nem tão pouco, providenciou o envio dos documentos e proposta

requeridos na forma do subitem 8.3.2 do Edital. Pelo exposto, decido DESCLASSIFICAR a

presente proposta, conforme me autoriza o subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade

ao certame.

 

    No dia 19/04/2018, às 14:08:54 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,

no lote (11) - Banner em Lona Fosca 01m (altura) X 60cm (base). Peso 750g. Cabos de
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madeira com 16mm de espessura com acabamento em ponteira de plástico Branca e

cordão, com Tripé. Com logo da campanha, conforme modelo constante do Edital de

Licitação. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante foi regularmente

convocada para o envio de documentos de habilitação e proposta, conforme mensagens

consignadas em campo próprio do sistema. Ultrapassados os prazos, o fornecedor deixou

de atender à convocação. Pelo exposto, decido DESCLASSIFICAR a presente proposta,

conforme me autoriza o subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 23/04/2018, às 15:21:37 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - SCLAN MALHAS LTDA ME, no lote (11) - Banner em

Lona Fosca 01m (altura) X 60cm (base). Peso 750g. Cabos de madeira com 16mm de

espessura com acabamento em ponteira de plástico Branca e cordão, com Tripé. Com logo

da campanha, conforme modelo constante do Edital de Licitação. O motivo da

desclassificação foi: A empresa arrematante foi regularmente convocada para o envio de

proposta de preços para este item, conforme mensagem consignada em campo próprio do

sistema. Ultrapassado o prazo, não houve envio dos documentos e proposta requeridos na

forma do subitem 8.3.2 do Edital, motivo pelo qual DESCLASSIFICO a presente proposta,

conforme me autoriza o Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 23/04/2018, às 15:24:48 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,

no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca. Capacidade: 500ml, com logo da

campanha, conforme modelo informado em anexo ao Edital. O motivo da desclassificação

foi: A empresa arrematante foi regularmente convocada para o envio de documentos de

habilitação, conforme mensagem consignada em campo próprio do sistema. Ultrapassado o

prazo, não houve envio dos documentos e proposta requeridos na forma do subitem 8.3.2

do Edital, motivo pelo qual DESCLASSIFICO a presente proposta, conforme me autoriza o

Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 25/04/2018, às 13:13:52 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS ME, no

lote (11) - Banner em Lona Fosca 01m (altura) X 60cm (base). Peso 750g. Cabos de

madeira com 16mm de espessura com acabamento em ponteira de plástico Branca e

cordão, com Tripé. Com logo da campanha, conforme modelo constante do Edital de

Licitação. O motivo da desclassificação foi: Em que pese a convocação para o envio de

documentos de habilitação e proposta de preços, de acordo com a mensagem consignada

em campo próprio do sistema. Findo o prazo estabelecido, o fornecedor deixou de atender à

convocação. Pelo exposto, decido DESCLASSIFICAR a presente proposta, conforme me

autoriza o subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade ao certame.
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    No dia 25/04/2018, às 13:28:31 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GERALDO C GUITTI - ME, no lote (21) - Caixa de

som. Potência 110v. 1X Woofer de 10�� corssover eletrônico incorporado. 2 canais de entrada.

2 saídas para microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼

1D). canal 2 com conectores RCA e P2. Saída line out através de conector XLR-M 2 bandas

de equalização LED indicador de clip. Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3.

Comunicação via Bluetooth. O motivo da desclassificação foi: Analisando a documentação

encaminhada pela empresa arrematante, constatei que não houve o encaminhamento da

Declaração de Elaboração Independente de Proposta. Referida declaração foi

expressamente exigida no item 7.1 do Edital, inclusive sob pena de desclassificação. Desta

forma, em vista do princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório insculpido no art. 3º

da Lei 8.666/93, pelo qual os atos desta Pregoeira devem pautar-se nos limites

estabelecidos no edital, decido desclassificar a proposta da licitante.

 

    No dia 25/04/2018, às 13:28:41 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GERALDO C GUITTI - ME, no lote (22) - Tripé

(suporte) para caixa de som, suporta até 50kg, tamanho: alcança a altura máxima de 170cm.

O motivo da desclassificação foi: Analisando a documentação encaminhada pela empresa

arrematante, constatei que não houve o encaminhamento da Declaração de Elaboração

Independente de Proposta. Referida declaração foi expressamente exigida no item 7.1 do

Edital, inclusive sob pena de desclassificação. Desta forma, em vista do princípio da

Vinculação ao Instrumento Convocatório insculpido no art. 3º da Lei 8.666/93, pelo qual os

atos desta Pregoeira devem pautar-se nos limites estabelecidos no edital, decido

desclassificar a proposta da licitante.

 

    No dia 25/04/2018, às 13:28:55 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GERALDO C GUITTI - ME, no lote (23) - Tripé para

microfone. O motivo da desclassificação foi: Analisando a documentação encaminhada pela

empresa arrematante, constatei que não houve o encaminhamento da Declaração de

Elaboração Independente de Proposta. Referida declaração foi expressamente exigida no

item 7.1 do Edital, inclusive sob pena de desclassificação. Desta forma, em vista do princípio

da Vinculação ao Instrumento Convocatório insculpido no art. 3º da Lei 8.666/93, pelo qual

os atos desta Pregoeira devem pautar-se nos limites estabelecidos no edital, decido

desclassificar a proposta da licitante.

 

    No dia 25/04/2018, às 14:00:20 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI, no lote (14)

- Sacolinhas de lixo para automóveis. Confeccionada em TNT de tamanho 17,5CM X 26CM,

a impressão da arte pode ser monocramática ou policromática. Totalmente personalizados

com logo da campanha, conforme modelo constante do Edital de Licitação. O motivo da
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desclassificação foi: Analisando a documentação encaminhada pela empresa arrematante

constatei que não houve o encaminhamento da Declaração de Porte da Empresa, que tinha

Modelo disponibilizado como Anexo ao Edital e que foi e expressamente exigida no item

9.1.7 do Edital. Considerando que o presente Lote foi licitado como sendo exclusivo e micro

e pequena empresa e ainda, em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento

convocatório, insculpido no art. 3º da Lei 8.666/93, decido inabilitar a licitante, para a regular

continuidade do certame.

 

    No dia 30/04/2018, às 11:15:28 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (11) - Banner em Lona Fosca 01m (altura) X 60cm (base).

Peso 750g. Cabos de madeira com 16mm de espessura com acabamento em ponteira de

plástico Branca e cordão, com Tripé. Com logo da campanha, conforme modelo constante

do Edital de Licitação. O motivo da desclassificação foi: A empresa ora desclassificada foi

regularmente convocada para o envio de documentos de habilitação e negociação do valor

ofertado, observado  o limite estabelecido em Edital, conforme mensagem consignada em

campo próprio do sistema. Ultrapassado o prazo, não houve envio dos documentos e

proposta requeridos na forma do subitem 8.3.2 do Edital, tão pouco a aceitação de

negociação, motivo pelo qual DESCLASSIFICO a presente proposta, conforme autoriza o

Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 30/04/2018, às 11:19:51 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI, no lote (15)

- Squeeze, em plástico na cor branca. Capacidade: 500ml, com logo da campanha,

conforme modelo informado em anexo ao Edital. O motivo da desclassificação foi: A

empresa ora desclassificada foi regularmente convocada para o envio de documentos de

habilitação e negociação do valor ofertado, observado  o limite estabelecido em Edital,

conforme mensagem consignada em campo próprio do sistema. Ultrapassado o prazo, não

houve envio dos documentos e proposta requeridos na forma do subitem 8.3.2 do Edital, tão

pouco a aceitação de negociação, motivo pelo qual DESCLASSIFICO a presente proposta,

conforme autoriza o Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 30/04/2018, às 11:47:25 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME,

no lote (22) - Tripé (suporte) para caixa de som, suporta até 50kg, tamanho: alcança a altura

máxima de 170cm. O motivo da desclassificação foi: A empresa FB foi regularmente

convocada para o envio de documentos de habilitação e proposta, conforme mensagens

consignadas em campo próprio do sistema. Ultrapassados os prazos, o fornecedor deixou

de atender à convocação. Pelo exposto, decido DESCLASSIFICAR a presente proposta,

conforme me autoriza o subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade ao certame.
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    No dia 03/05/2018, às 16:03:34 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (15) - Squeeze, em plástico na cor branca. Capacidade:

500ml, com logo da campanha, conforme modelo informado em anexo ao Edital. O motivo

da desclassificação foi: Transcorrido o prazo para envio de documentos e proposta,

conforme convocação em campo próprio do sistema, o fornecedor deixou de observar o

prazo, motivo pelo qual, desclassifico a presente proposta.

 

    No dia 03/05/2018, às 17:06:48 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, no lote (20) -

Câmera Fotográfica Profissional. 18 MP, Vídeo/Filme Full HD. Tela LCD. Sensível ao toque

(função Touche) 3.0. Modo sequencial de 5 Fotos por segundo. Memória 32 GB. O motivo

da desclassificação foi: Considerando o disposto no Parecer emitido pelo Assessor Técnico

Especializado na área de TI, o qual manifestou-se pelo não atendimento do produto ofertado

pelo fornecedor, considerando as especificações técnicas descritas no edital de licitação, em

especial por não ser sensível ao toque.

 

    No dia 03/05/2018, às 17:09:51 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, no lote (23) -

Tripé para microfone. O motivo da desclassificação foi: Convocado para enviar documentos

e proposta, a licitante deixou de encaminhar no prazo informado. Em vista do exposto,

desclassifico a presente proposta, como forma de dar continuidade ao certame.

 

    No dia 04/05/2018, às 12:44:13 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME,

no lote (20) - Câmera Fotográfica Profissional. 18 MP, Vídeo/Filme Full HD. Tela LCD.

Sensível ao toque (função Touche) 3.0. Modo sequencial de 5 Fotos por segundo. Memória

32 GB. O motivo da desclassificação foi: Em que pese a convocação para o envio de

documentos de habilitação e proposta de preços, de acordo com a mensagem consignada

em campo próprio do sistema. Findo o prazo estabelecido, o fornecedor deixou de atender à

convocação. Pelo exposto, decido DESCLASSIFICAR a presente proposta, conforme me

autoriza o subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 07/05/2018, às 11:13:23 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP, no lote (21) -

Caixa de som. Potência 110v. 1X Woofer de 10�� corssover eletrônico incorporado. 2 canais

de entrada. 2 saídas para microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e

P10 (TRS ¼ 1D). canal 2 com conectores RCA e P2. Saída line out através de conector

XLR-M 2 bandas de equalização LED indicador de clip. Leitores USB/SD para reproduzir
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arquivos MP3. Comunicação via Bluetooth. O motivo da desclassificação foi: Conforme

proposta encaminhada pelo fornecedor, analisando as especificações do produto ofertado

às exigências contidas em edital, infere-se que o produto ofertado não atende o quanto

exigido, pelos seguintes motivos: O equipamento ofertado não possui canal conector P2;

não possui saída XLR M2. Desta forma, estando a Pregoeira atrelada as exigências

editalícias, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, insculpido no

art. 3º da Lei 8.666/93, decido desclassificar a proposta.

 

    No dia 07/05/2018, às 11:26:47 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, no lote

(22) - Tripé (suporte) para caixa de som, suporta até 50kg, tamanho: alcança a altura

máxima de 170cm. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor foi regularmente

convocado a negociar o valor ofertado ao limite estabelecido em edital, conforme

mensagens em campo próprio do sistema. No primeiro momento o fornecedor alertou essa

Pregoeira, também em campo próprio do sistema, quanto ao fato de que o campo de

contraproposta não teria sido aberto para ele, ocasião em que inserimos nova convocação

para negociar, observado o limite máximo estabelecido em edital. Ultrapassado o prazo,

desta vez, o fornecedor quedou-se inerte à convocação, o que nos induz a presunção da

ausência de interesse em negociar. Pelo exposto, decido DESCLASSIFICAR a presente

proposta, conforme me autoriza o subitem 8.3 do Edital, em vista do valor estimado

encontrar-se acima do estimado e restar frustrada a negociação, além de não ter enviado a

documentação e proposta no prazo informado em campo próprio do sistema.

 

    No dia 08/05/2018, às 09:53:19 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (20) - Câmera Fotográfica Profissional. 18 MP, Vídeo/Filme

Full HD. Tela LCD. Sensível ao toque (função Touche) 3.0. Modo sequencial de 5 Fotos por

segundo. Memória 32 GB. O motivo da desclassificação foi: Em que pese a convocação

para o envio de documentos de habilitação e proposta de preços, de acordo com a

mensagem consignada em campo próprio do sistema. Findo o prazo estabelecido, o

fornecedor deixou de atender à convocação. Pelo exposto, decido DESCLASSIFICAR a

presente proposta, conforme me autoriza o subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade

ao certame.

 

    No dia 08/05/2018, às 09:56:03 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (22) - Tripé (suporte) para caixa de som, suporta até 50kg,

tamanho: alcança a altura máxima de 170cm. O motivo da desclassificação foi: A empresa

ALFA foi regularmente convocada para negociar seu valor e, se aceito, encaminhar

documentos de habilitação e proposta, conforme mensagens consignadas em campo
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próprio do sistema. Ultrapassados os prazos, o fornecedor deixou de atender à convocação.

Pelo exposto, decido DESCLASSIFICAR a presente proposta, conforme me autoriza o

subitem 8.3 do Edital, visando dar continuidade ao certame.

 

    No dia 08/05/2018, às 09:59:14 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME,

no lote (23) - Tripé para microfone. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o

fornecedor, regularmente convocado para negociar o valor e, se aceita a negociação,

encaminhar documentos de habilitação e proposta de preços adequada ao valor negociado,

conforme mensagens inseridas em campo próprio. Em vista de não ter atendido à

convocação e, estando o valor acima do estimado nos autos, decido desclassificar o

fornecedor.

 

    No dia 08/05/2018, às 10:02:44 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, no lote

(23) - Tripé para microfone. O motivo da desclassificação foi: Considerando que as

propostas remanescentes (após as desclassificações iniciais), encontravam-se todas acima

do valor estimado nos autos para aquisição deste lote, em face do que me autoriza o

disposto no subitem 8.4 do edital, procedi convocação de todos os licitantes para

manifestação quanto ao interesse de negociar, tendo sido ofertado prazo para manifestação

no sistema. Transcorrido o prazo, nenhum fornecedor apresentou interesse em fornecer o

produto, motivo pelo qual, na forma autorizada no citado item 8.4 do Edital, decido

desclassificar todas as propostas remanescentes para o lote.

 

    No dia 08/05/2018, às 10:02:54 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA -

EPP, no lote (23) - Tripé para microfone. O motivo da desclassificação foi: Considerando

que as propostas remanescentes (após as desclassificações iniciais), encontravam-se todas

acima do valor estimado nos autos para aquisição deste lote, em face do que me autoriza o

disposto no subitem 8.4 do edital, procedi convocação de todos os licitantes para

manifestação quanto ao interesse de negociar, tendo sido ofertado prazo para manifestação

no sistema. Transcorrido o prazo, nenhum fornecedor apresentou interesse em fornecer o

produto, motivo pelo qual, na forma autorizada no citado item 8.4 do Edital, decido

desclassificar todas as propostas remanescentes para o lote.

 

    No dia 08/05/2018, às 10:03:24 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (23) - Tripé para microfone. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que as propostas remanescentes (após as desclassificações iniciais),

encontravam-se todas acima do valor estimado nos autos para aquisição deste lote, em face
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do que me autoriza o disposto no subitem 8.4 do edital, procedi convocação de todos os

licitantes para manifestação quanto ao interesse de negociar, tendo sido ofertado prazo para

manifestação no sistema. Transcorrido o prazo, nenhum fornecedor apresentou interesse

em fornecer o produto, motivo pelo qual, na forma autorizada no citado item 8.4 do Edital,

decido desclassificar todas as propostas remanescentes para o lote.

 

    No dia 08/05/2018, às 10:12:23 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA -

ME, no lote (21) - Caixa de som. Potência 110v. 1X Woofer de 10�� corssover eletrônico

incorporado. 2 canais de entrada. 2 saídas para microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e

conectores XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2 com conectores RCA e P2. Saída line out

através de conector XLR-M 2 bandas de equalização LED indicador de clip. Leitores

USB/SD para reproduzir arquivos MP3. Comunicação via Bluetooth. O motivo da

desclassificação foi: O produto ofertado é da marca FRAHM, a qual foi analisada por esta

Pregoeira e, em vista do que fundamentou a desclassificação da proposta anterior,

verificamos que o produto ofertado não atendida ao Edital. O fornecedor AGUIA BRANCA,

no campo de mensagens, informou que teria ofertado o mesmo produto, o qual também não

atenderia ao que foi exigido. Verificando a marca e modelo ofertado em campo próprio do

sistema. Em que pese ser a mesma marca, verificamos que não é mesmo modelo, contudo,

analisando as especificações do equipamento ofertado ( PS 10 A), confirmamos que, pelos

mesmos motivos, a proposta deve ser desclassificada, pois, de fato, confirmamos que não o

produto ofertado não possui conector p2, não possui saída XLR-M2, motivo pelo qual, por

força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, decido desclassificar a

presente proposta.

 

    No dia 08/05/2018, às 16:44:25 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, no lote

(21) - Caixa de som. Potência 110v. 1X Woofer de 10�� corssover eletrônico incorporado. 2

canais de entrada. 2 saídas para microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores

XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2 com conectores RCA e P2. Saída line out através de

conector XLR-M 2 bandas de equalização LED indicador de clip. Leitores USB/SD para

reproduzir arquivos MP3. Comunicação via Bluetooth. O motivo da desclassificação foi:

Licitante desclassificado por não ter enviado a documentação solicitada dentro de prazo

estipulado.

 

    No dia 09/05/2018, às 10:50:10 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME,

no lote (21) - Caixa de som. Potência 110v. 1X Woofer de 10�� corssover eletrônico

incorporado. 2 canais de entrada. 2 saídas para microfones. Canal 1 com chave MIC/LINE e

conectores XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2 com conectores RCA e P2. Saída line out
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através de conector XLR-M 2 bandas de equalização LED indicador de clip. Leitores

USB/SD para reproduzir arquivos MP3. Comunicação via Bluetooth. O motivo da

desclassificação foi: Considerando que existiam fornecedores classificados para o lote,

contudo suas propostas apresentavam valor acima do estimado para o lote, na forma

autorizada no item 8.4 do edital, em vista de ter restada frustrada a negociação com os

fornecedores já desclassificados, visando a continuidade ao certame, foram convocados

simultaneamente, em campo próprio do sistema, todos os licitantes remanescentes para que

se manifestassem quanto ao interesse em fornecer o produto, observado o valor limite

estabelecido em edital. Desta forma, ultrapassado o prazo informado no sistema, decido

desclassificar os fornecedores, visando dar continuidade aos autos.

 

    No dia 09/05/2018, às 10:50:31 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO &

EXECUCAO DE SERV, no lote (21) - Caixa de som. Potência 110v. 1X Woofer de 10��

corssover eletrônico incorporado. 2 canais de entrada. 2 saídas para microfones. Canal 1

com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼ 1D). canal 2 com conectores RCA e

P2. Saída line out através de conector XLR-M 2 bandas de equalização LED indicador de

clip. Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3. Comunicação via Bluetooth. O motivo

da desclassificação foi: Considerando que existiam fornecedores classificados para o lote,

contudo suas propostas apresentavam valor acima do estimado para o lote, na forma

autorizada no item 8.4 do edital, em vista de ter restada frustrada a negociação com os

fornecedores já desclassificados, visando a continuidade ao certame, foram convocados

simultaneamente, em campo próprio do sistema, todos os licitantes remanescentes para que

se manifestassem quanto ao interesse em fornecer o produto, observado o valor limite

estabelecido em edital. Desta forma, ultrapassado o prazo informado no sistema, decido

desclassificar os fornecedores, visando dar continuidade aos autos.

 

    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.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa

 

CARLOS GUILHERME GRABNER

Autoridade Competente

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio
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ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
15.111.687/0001-00 AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

04.066.699/0001-43 ALFA PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO & EXECUCAO DE SERV

11.383.230/0001-01 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME

28.849.946/0001-46 ANAX BRASIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME.

08.778.869/0001-73 BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP

08.027.382/0001-59 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA ME

11.250.876/0001-02 CAMILA CRISTINA PEREIRA

20.919.806/0001-95 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI

18.381.449/0001-02 CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP

18.111.373/0001-03 FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

21.008.058/0001-51 FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP

09.588.422/0001-02 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP

26.824.426/0001-53 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI

28.360.435/0001-66 GERALDO C GUITTI - ME

25.136.176/0001-04 HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA

09.381.250/0001-93 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME

29.136.844/0001-46 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

03.550.980/0001-94 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP

15.221.634/0001-41 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS ME

15.539.260/0001-07 SANTOS & BARRETO LTDA ME

32.468.738/0001-74 SCLAN MALHAS LTDA ME

01.715.289/0001-98 SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

17.805.370/0001-07 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

28.930.516/0001-54 SUL VENDAS COMERCIAL LTDA

10.307.832/0001-09 THUNDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA -

18.250.413/0001-90 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME

11.309.519/0001-72 VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS EIREL

14.272.952/0001-79 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP
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