
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2016/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 07.02979/2016)

 

     Às 11:35:07 horas do dia 28/11/2016 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

MICHEL HERBERT SANTANA PARADA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

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

07.02979/2016 - 2016/060/2016 que tem por objeto Registro de preços para eventual

Aquisição de material esportivo de ginástica rítmica (maça, aro, colchonetes

), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município

de Porto Velho.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aro para Ginástica tipo bambolê, material em polietileno de alta densidade com 70

cm X 16 mm de diâmetro, com espessura de cano de 1,5 mm, na cor azul, indicado para

prática de atividades de ginástica rítmica.

Lote (2) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades de alta e baixa

densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de ferro,

fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em

velcro, pesando 1Kg cada.

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/11/2016 18:23:06:858 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 1.200,00

28/11/2016 09:09:28:153 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 1.200,00

21/11/2016 19:48:48:723 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/11/2016 16:10:21:186 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP  R$ 800,00

27/11/2016 22:47:41:451 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 1.440,00

25/11/2016 18:23:06:858 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 1.440,00

28/11/2016 09:09:28:153 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 1.440,00

21/11/2016 19:48:48:723 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 1.440,00
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Lote (3) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades de alta e baixa

densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de ferro,

fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em

velcro, pesando 2Kg cada.

Lote (4) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades de alta e baixa

densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de ferro,

fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em

velcro, pesando 3Kg cada.

Lote (5) - Colchonetes para Ginástica (0,90 cm de comprimento, 060 cm de largura, 04 cm

de espessura, espuma D28 em napa impermeável.

Lote (6) - Halteres emborrachados, material: ferro com revestimento em PVC, pesando 2Kg,

ideal para prática de atividades físicas.

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/11/2016 16:10:21:186 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP  R$ 700,00

27/11/2016 22:47:41:451 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 790,00

25/11/2016 18:23:06:858 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 799,00

28/11/2016 09:09:28:153 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 790,00

21/11/2016 19:48:48:723 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 790,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/11/2016 16:10:21:186 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP  R$ 800,00

27/11/2016 22:47:41:451 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 1.960,00

25/11/2016 18:23:06:858 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 1.960,00

28/11/2016 09:09:28:153 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 1.960,00

21/11/2016 19:48:48:723 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 1.960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2016 08:41:07:634 R C M RAMOS LOMBARDI  R$ 490,00

25/11/2016 16:10:21:186 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP  R$ 1.000,00

27/11/2016 22:47:41:451 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 600,00

25/11/2016 18:23:06:858 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 490,00

28/11/2016 09:09:28:153 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 490,00

21/11/2016 19:48:48:723 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 490,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (7) - Halteres emborrachados, material: ferro com revestimento em PVC, pesando 3Kg,

ideal para prática de atividades físicas.

Lote (8) - Fita de cetim em diversas cores nos tamanhos de 3m,4m e 5m, ideal para as

idades de 6 a 13 anos, indicadas para prática de atividades de Ginastica Rítmica.

Lote (9) - Estilete GR, material fibra de vidro, formato cilindro, comprimento 60 cm,

diametro1, características adicionais com girador e alfinete.

Lote (10) - Bola de Ginástica Rítmica, material em PVC(atóxico), lisa, brilhante, com bico de

ar e pino substituível em diversas opções de cores, Dimensão: 18 cm de diâmetro e peso de

400 gramas. Indicada para treinamento e competições.

28/11/2016 09:05:23:445 R C M RAMOS LOMBARDI  R$ 300,00

25/11/2016 16:11:51:193 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP  R$ 700,00

25/11/2016 18:25:21:315 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 300,00

28/11/2016 09:11:14:647 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 300,00

21/11/2016 19:49:48:250 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2016 09:05:23:445 R C M RAMOS LOMBARDI  R$ 450,00

25/11/2016 16:11:51:193 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP  R$ 900,00

25/11/2016 18:25:21:315 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 450,00

28/11/2016 09:11:14:647 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 450,00

21/11/2016 19:49:48:250 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2016 09:05:23:445 R C M RAMOS LOMBARDI  R$ 1.100,00

25/11/2016 18:25:21:315 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 1.100,00

28/11/2016 09:11:14:647 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 1.100,00

21/11/2016 19:49:48:250 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 1.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/11/2016 18:25:21:315 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 1.200,00

28/11/2016 09:11:14:647 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 1.200,00

21/11/2016 19:49:48:250 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (11) - Maça, material plástico peso 152 g, comprimento 41 cm, indicado para a prática

de atividades da Ginastica Rítmica.

Lote (12) - Tapete de GR de 14x14m, espessura 6mm, confeccionado em Tufting Bouclé,

100% Polipropileno, Peso Total 1,25 Kg/m², Espessura Total 6mm, largura 3,66m em 3

peças de 14m x 3,66m e 1 peça de 14x3,02m unidas por velcro de 10cm de largura na cor

do tapete com acabamento em Overloque, Demarcação da área de competição de 13x13m

com velcro de 5cm vermelho, Cor: Champanhe, Cevada, Azul.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aro para Ginástica tipo bambolê, material em polietileno de alta densidade com 70

cm X 16 mm de diâmetro, com espessura de cano de 1,5 mm, na cor azul, indicado para

prática de atividades de ginástica rítmica.

Lote (2) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades de alta e baixa

densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de ferro,

fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em

25/11/2016 18:25:21:315 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 948,00

28/11/2016 09:11:14:647 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 948,00

21/11/2016 19:49:48:250 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 948,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/11/2016 18:26:27:762 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 5.000,00

28/11/2016 09:11:54:579 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 5.000,00

21/11/2016 19:50:36:453 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2016 09:09:44:194 R C M RAMOS LOMBARDI  R$ 108.000,00

28/11/2016 10:06:07:640 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 110.000,00

25/11/2016 18:26:27:762 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 105.900,00

21/11/2016 19:50:36:453 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 108.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2016 11:55:18:988 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 700,00

28/11/2016 11:54:34:683 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 729,00

28/11/2016 11:49:46:612 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 1.189,90
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velcro, pesando 1Kg cada.

Lote (3) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades de alta e baixa

densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de ferro,

fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em

velcro, pesando 2Kg cada.

Lote (4) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades de alta e baixa

densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de ferro,

fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em

velcro, pesando 3Kg cada.

Lote (5) - Colchonetes para Ginástica (0,90 cm de comprimento, 060 cm de largura, 04 cm

de espessura, espuma D28 em napa impermeável.

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2016 12:06:53:449 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 799,99

25/11/2016 16:10:21:186 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP  R$ 800,00

28/11/2016 12:01:48:757 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 840,00

28/11/2016 12:12:20:721 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 1.399,50

28/11/2016 12:06:32:368 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 1.439,99

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2016 12:33:09:644 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 559,99

28/11/2016 12:32:25:917 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 600,00

28/11/2016 12:37:22:042 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 698,00

25/11/2016 16:10:21:186 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP  R$ 700,00

27/11/2016 22:47:41:451 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 790,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2016 16:10:21:186 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP  R$ 800,00

28/11/2016 13:22:05:969 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 1.957,00

28/11/2016 13:17:05:556 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 1.958,00

27/11/2016 22:47:41:451 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 1.960,00

28/11/2016 09:09:28:153 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 1.960,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2016 12:59:57:130 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 489,00
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Lote (6) - Halteres emborrachados, material: ferro com revestimento em PVC, pesando 2Kg,

ideal para prática de atividades físicas.

Lote (7) - Halteres emborrachados, material: ferro com revestimento em PVC, pesando 3Kg,

ideal para prática de atividades físicas.

Lote (8) - Fita de cetim em diversas cores nos tamanhos de 3m,4m e 5m, ideal para as

idades de 6 a 13 anos, indicadas para prática de atividades de Ginastica Rítmica.

Lote (9) - Estilete GR, material fibra de vidro, formato cilindro, comprimento 60 cm,

diametro1, características adicionais com girador e alfinete.

25/11/2016 18:23:06:858 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 490,00

28/11/2016 08:41:07:634 R C M RAMOS LOMBARDI  R$ 490,00

28/11/2016 09:09:28:153 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 490,00

27/11/2016 22:47:41:451 MARCA DAGUA LTDA ME  R$ 600,00

25/11/2016 16:10:21:186 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2016 13:33:03:624 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 289,00

28/11/2016 13:32:35:295 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 290,00

25/11/2016 18:25:21:315 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 300,00

28/11/2016 09:05:23:445 R C M RAMOS LOMBARDI  R$ 300,00

25/11/2016 16:11:51:193 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2016 13:53:21:654 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 290,00

28/11/2016 13:53:09:076 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 299,00

25/11/2016 18:25:21:315 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 450,00

28/11/2016 09:05:23:445 R C M RAMOS LOMBARDI  R$ 450,00

25/11/2016 16:11:51:193 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2016 14:01:08:048 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 1.000,00

28/11/2016 14:01:06:689 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 1.099,00

25/11/2016 18:25:21:315 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 1.100,00

28/11/2016 09:05:23:445 R C M RAMOS LOMBARDI  R$ 1.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (10) - Bola de Ginástica Rítmica, material em PVC(atóxico), lisa, brilhante, com bico de

ar e pino substituível em diversas opções de cores, Dimensão: 18 cm de diâmetro e peso de

400 gramas. Indicada para treinamento e competições.

Lote (11) - Maça, material plástico peso 152 g, comprimento 41 cm, indicado para a prática

de atividades da Ginastica Rítmica.

Lote (12) - Tapete de GR de 14x14m, espessura 6mm, confeccionado em Tufting Bouclé,

100% Polipropileno, Peso Total 1,25 Kg/m², Espessura Total 6mm, largura 3,66m em 3

peças de 14m x 3,66m e 1 peça de 14x3,02m unidas por velcro de 10cm de largura na cor

do tapete com acabamento em Overloque, Demarcação da área de competição de 13x13m

com velcro de 5cm vermelho, Cor: Champanhe, Cevada, Azul.

 

    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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

28/11/2016 14:15:23:593 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 800,00

28/11/2016 14:15:08:584 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 829,00

25/11/2016 18:25:21:315 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2016 14:49:50:468 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 480,00

28/11/2016 14:49:36:426 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 499,99

25/11/2016 18:25:21:315 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 948,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2016 15:10:00:061 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E
ORTOPEDICO  R$ 1.500,00

28/11/2016 15:09:43:338 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 1.890,00

25/11/2016 18:26:27:762 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2016 15:46:46:473 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 101.400,00

28/11/2016 15:46:32:380 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E
SERVI  R$ 101.500,00

28/11/2016 15:46:29:277 R C M RAMOS LOMBARDI  R$ 101.700,00

25/11/2016 18:26:27:762 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 105.900,00

13/02/2017 Página 7 de 30



 

    No dia 28/11/2016, às 12:00:02 horas, no lote (1) - Aro para Ginástica tipo bambolê,

material em polietileno de alta densidade com 70 cm X 16 mm de diâmetro, com espessura

de cano de 1,5 mm, na cor azul, indicado para prática de atividades de ginástica rítmica. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/11/2016, às 11:19:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2016, às 11:19:11 horas, no lote (1) - Aro para Ginástica tipo bambolê,

material em polietileno de alta densidade com 70 cm X 16 mm de diâmetro, com espessura

de cano de 1,5 mm, na cor azul, indicado para prática de atividades de ginástica rítmica. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: A. C.

DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO. No dia 15/12/2016, às 11:18:36

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/12/2016, às 11:18:36 horas, no lote (1) - Aro para Ginástica tipo bambolê,

material em polietileno de alta densidade com 70 cm X 16 mm de diâmetro, com espessura

de cano de 1,5 mm, na cor azul, indicado para prática de atividades de ginástica rítmica. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: UP.

UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI. No dia 16/12/2016, às

12:09:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Aro para Ginástica tipo bambolê, material em polietileno de alta densidade

com 70 cm X 16 mm de diâmetro, com espessura de cano de 1,5 mm, na cor azul, indicado

para prática de atividades de ginástica rítmica. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/11/2016, às 12:31:32 horas, no lote (2) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 1Kg cada. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 15/12/2016, às 11:18:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 15/12/2016, às 11:18:52 horas, no lote (2) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 1Kg cada. -  a situação do lote foi

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

HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: UP. UNIFORMES
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PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI. No dia 16/12/2016, às 12:15:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2016, às 12:15:30 horas, no lote (2) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 1Kg cada. -  a situação do lote foi

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

HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: MAXIMUS ESPORTES

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP. No dia 19/12/2016, às 12:25:26 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2016, às 12:25:26 horas, no lote (2) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 1Kg cada. -  a situação do lote foi

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

PAULA BORGES DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: A. C. DOS SANTOS -

MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO. No dia 20/12/2016, às 12:35:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/12/2016, às 12:35:30 horas, no lote (2) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 1Kg cada. -  a situação do lote foi

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

PAULA BORGES DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: MONTEIRO COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E. No dia 22/12/2016, às 11:31:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades de alta e baixa

densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de ferro,

fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em

velcro, pesando 1Kg cada. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/11/2016, às 12:42:09 horas, no lote (3) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 2Kg cada. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 15/12/2016, às 11:19:27 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 15/12/2016, às 11:19:27 horas, no lote (3) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 2Kg cada. -  a situação do lote foi

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

HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: UP. UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI. No dia 16/12/2016, às 12:32:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2016, às 12:32:44 horas, no lote (3) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 2Kg cada. -  a situação do lote foi

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

HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: A. C. DOS SANTOS -

MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO. No dia 19/12/2016, às 12:28:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2016, às 12:28:49 horas, no lote (3) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 2Kg cada. -  a situação do lote foi

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

PAULA BORGES DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: MONTEIRO COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E. No dia 20/12/2016, às 12:36:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/12/2016, às 12:36:21 horas, no lote (3) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 2Kg cada. -  a situação do lote foi

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

PAULA BORGES DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: MAXIMUS ESPORTES

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP. No dia 22/12/2016, às 11:33:03 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades de alta e baixa

densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de ferro,
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fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em

velcro, pesando 2Kg cada. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/11/2016, às 13:26:07 horas, no lote (4) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 3Kg cada. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 29/11/2016, às 11:19:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/11/2016, às 11:19:42 horas, no lote (4) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 3Kg cada. -  a situação do lote foi

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

HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: MAXIMUS ESPORTES

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP. No dia 15/12/2016, às 11:19:36 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/12/2016, às 11:19:36 horas, no lote (4) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 3Kg cada. -  a situação do lote foi

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

HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: UP. UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI. No dia 16/12/2016, às 12:09:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2016, às 12:09:29 horas, no lote (4) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 3Kg cada. -  a situação do lote foi

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

HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: MONTEIRO COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E. No dia 19/12/2016, às 12:30:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2016, às 12:30:46 horas, no lote (4) - Caneleira emborrachada, indicada

para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e
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resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 3Kg cada. -  a situação do lote foi

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

PAULA BORGES DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: MARCA DAGUA LTDA ME. No

dia 20/12/2016, às 12:38:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (4) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades de alta e baixa

densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de ferro,

fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em

velcro, pesando 3Kg cada. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/11/2016, às 13:10:58 horas, no lote (5) - Colchonetes para Ginástica (0,90 cm

de comprimento, 060 cm de largura, 04 cm de espessura, espuma D28 em napa

impermeável. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/12/2016, às

11:19:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/12/2016, às 11:19:52 horas, no lote (5) - Colchonetes para Ginástica (0,90 cm

de comprimento, 060 cm de largura, 04 cm de espessura, espuma D28 em napa

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

seguinte: O coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o

fornecedor: UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI. No dia

16/12/2016, às 12:09:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2016, às 12:09:50 horas, no lote (5) - Colchonetes para Ginástica (0,90 cm

de comprimento, 060 cm de largura, 04 cm de espessura, espuma D28 em napa

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

seguinte: O coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o

fornecedor: MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E. No dia

13/02/2017, às 10:32:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2017, às 10:32:49 horas, no lote (5) - Colchonetes para Ginástica (0,90 cm

de comprimento, 060 cm de largura, 04 cm de espessura, espuma D28 em napa

impermeável. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento as exigências editalícias e

apresentação da proposta válida mais vantajosa à Administração, declaro o licitante

vencedor do presente lote, informo também que está sendo aberto prazo para manifestação

de intenção de recurso, prazo este que será de 30 (trinta) minutos, conforme previsto em

edital no item 10.2. do instrumento convocatório.

 

    No dia 13/02/2017, às 10:32:49 horas, no lote (5) - Colchonetes para Ginástica (0,90 cm

de comprimento, 060 cm de largura, 04 cm de espessura, espuma D28 em napa
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impermeável. - a empresa R C M RAMOS LOMBARDI com o valor R$ 490,00 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 28/11/2016, às 13:39:57 horas, no lote (6) - Halteres emborrachados, material:

ferro com revestimento em PVC, pesando 2Kg, ideal para prática de atividades físicas. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/12/2016, às 11:20:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/12/2016, às 11:20:06 horas, no lote (6) - Halteres emborrachados, material:

ferro com revestimento em PVC, pesando 2Kg, ideal para prática de atividades físicas. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: UP.

UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI. No dia 16/12/2016, às

12:30:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2016, às 12:30:55 horas, no lote (6) - Halteres emborrachados, material:

ferro com revestimento em PVC, pesando 2Kg, ideal para prática de atividades físicas. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: A. C.

DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO. No dia 19/12/2016, às 12:32:01

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2016, às 12:32:01 horas, no lote (6) - Halteres emborrachados, material:

ferro com revestimento em PVC, pesando 2Kg, ideal para prática de atividades físicas. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ANA PAULA BORGES DE MORAIS - desclassificou o fornecedor:

MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E. No dia 13/02/2017,

às 10:33:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2017, às 10:33:54 horas, no lote (6) - Halteres emborrachados, material:

ferro com revestimento em PVC, pesando 2Kg, ideal para prática de atividades físicas. -  a

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

Considerando o atendimento as exigências editalícias e apresentação da proposta válida

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do presente lote, informo

também que está sendo aberto prazo para manifestação de intenção de recurso, prazo este

que será de 30 (trinta) minutos, conforme previsto em edital no item 10.2. do instrumento

convocatório.

 

    No dia 13/02/2017, às 10:33:54 horas, no lote (6) - Halteres emborrachados, material:

ferro com revestimento em PVC, pesando 2Kg, ideal para prática de atividades físicas. - a
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empresa R C M RAMOS LOMBARDI com o valor R$ 300,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 28/11/2016, às 13:54:53 horas, no lote (7) - Halteres emborrachados, material:

ferro com revestimento em PVC, pesando 3Kg, ideal para prática de atividades físicas. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/11/2016, às 11:20:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2016, às 11:20:36 horas, no lote (7) - Halteres emborrachados, material:

ferro com revestimento em PVC, pesando 3Kg, ideal para prática de atividades físicas. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: A. C.

DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO. No dia 15/12/2016, às 11:20:20

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/12/2016, às 11:20:20 horas, no lote (7) - Halteres emborrachados, material:

ferro com revestimento em PVC, pesando 3Kg, ideal para prática de atividades físicas. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: UP.

UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI. No dia 16/12/2016, às

12:10:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2016, às 12:10:24 horas, no lote (7) - Halteres emborrachados, material:

ferro com revestimento em PVC, pesando 3Kg, ideal para prática de atividades físicas. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor:

MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E. No dia 13/02/2017,

às 10:34:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2017, às 10:34:22 horas, no lote (7) - Halteres emborrachados, material:

ferro com revestimento em PVC, pesando 3Kg, ideal para prática de atividades físicas. -  a

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

Considerando o atendimento as exigências editalícias e apresentação da proposta válida

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do presente lote, informo

também que está sendo aberto prazo para manifestação de intenção de recurso, prazo este

que será de 30 (trinta) minutos, conforme previsto em edital no item 10.2. do instrumento

convocatório.

 

    No dia 13/02/2017, às 10:34:22 horas, no lote (7) - Halteres emborrachados, material:

ferro com revestimento em PVC, pesando 3Kg, ideal para prática de atividades físicas. - a
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empresa R C M RAMOS LOMBARDI com o valor R$ 450,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 28/11/2016, às 14:03:00 horas, no lote (8) - Fita de cetim em diversas cores nos

tamanhos de 3m,4m e 5m, ideal para as idades de 6 a 13 anos, indicadas para prática de

atividades de Ginastica Rítmica. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

29/11/2016, às 11:20:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2016, às 11:20:48 horas, no lote (8) - Fita de cetim em diversas cores nos

tamanhos de 3m,4m e 5m, ideal para as idades de 6 a 13 anos, indicadas para prática de

atividades de Ginastica Rítmica. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA -

desclassificou o fornecedor: A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E

ORTOPEDICO. No dia 15/12/2016, às 11:20:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/12/2016, às 11:20:37 horas, no lote (8) - Fita de cetim em diversas cores nos

tamanhos de 3m,4m e 5m, ideal para as idades de 6 a 13 anos, indicadas para prática de

atividades de Ginastica Rítmica. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA -

desclassificou o fornecedor: UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E

SERVI. No dia 16/12/2016, às 12:11:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2016, às 12:11:06 horas, no lote (8) - Fita de cetim em diversas cores nos

tamanhos de 3m,4m e 5m, ideal para as idades de 6 a 13 anos, indicadas para prática de

atividades de Ginastica Rítmica. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA -

desclassificou o fornecedor: MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

LTDA-E. No dia 13/02/2017, às 11:18:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2017, às 11:18:09 horas, no lote (8) - Fita de cetim em diversas cores nos

tamanhos de 3m,4m e 5m, ideal para as idades de 6 a 13 anos, indicadas para prática de

atividades de Ginastica Rítmica. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento as exigências editalícias

e apresentação da proposta válida mais vantajosa à Administração, declaro o licitante

vencedor do presente lote, informo também que está sendo aberto prazo para manifestação

de intenção de recurso, prazo este que será de 30 (trinta) minutos, conforme previsto em

edital no item 10.2. do instrumento convocatório.

 

    No dia 13/02/2017, às 11:18:09 horas, no lote (8) - Fita de cetim em diversas cores nos

tamanhos de 3m,4m e 5m, ideal para as idades de 6 a 13 anos, indicadas para prática de
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atividades de Ginastica Rítmica. - a empresa R C M RAMOS LOMBARDI com o valor R$

1.100,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 28/11/2016, às 14:35:22 horas, no lote (9) - Estilete GR, material fibra de vidro,

formato cilindro, comprimento 60 cm, diametro1, características adicionais com girador e

alfinete. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/11/2016, às 11:21:11

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2016, às 11:21:11 horas, no lote (9) - Estilete GR, material fibra de vidro,

formato cilindro, comprimento 60 cm, diametro1, características adicionais com girador e

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

seguinte: O coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o

fornecedor: A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO. No dia

15/12/2016, às 11:20:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/12/2016, às 11:20:52 horas, no lote (9) - Estilete GR, material fibra de vidro,

formato cilindro, comprimento 60 cm, diametro1, características adicionais com girador e

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

seguinte: O coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o

fornecedor: UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI. No dia

16/12/2016, às 12:11:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (9) - Estilete GR, material fibra de vidro, formato cilindro, comprimento 60 cm,

diametro1, características adicionais com girador e alfinete. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 28/11/2016, às 14:56:43 horas, no lote (10) - Bola de Ginástica Rítmica, material

em PVC(atóxico), lisa, brilhante, com bico de ar e pino substituível em diversas opções de

cores, Dimensão: 18 cm de diâmetro e peso de 400 gramas. Indicada para treinamento e

competições. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/11/2016, às

11:21:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2016, às 11:21:56 horas, no lote (10) - Bola de Ginástica Rítmica, material

em PVC(atóxico), lisa, brilhante, com bico de ar e pino substituível em diversas opções de

cores, Dimensão: 18 cm de diâmetro e peso de 400 gramas. Indicada para treinamento e

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

seguinte: O coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o

fornecedor: A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO. No dia

15/12/2016, às 11:21:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 15/12/2016, às 11:21:09 horas, no lote (10) - Bola de Ginástica Rítmica, material

em PVC(atóxico), lisa, brilhante, com bico de ar e pino substituível em diversas opções de

cores, Dimensão: 18 cm de diâmetro e peso de 400 gramas. Indicada para treinamento e

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

seguinte: O coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o

fornecedor: UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI. No dia

16/12/2016, às 12:12:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (10) - Bola de Ginástica Rítmica, material em PVC(atóxico), lisa, brilhante, com

bico de ar e pino substituível em diversas opções de cores, Dimensão: 18 cm de diâmetro e

peso de 400 gramas. Indicada para treinamento e competições. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 28/11/2016, às 15:27:14 horas, no lote (11) - Maça, material plástico peso 152 g,

comprimento 41 cm, indicado para a prática de atividades da Ginastica Rítmica. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/11/2016, às 11:22:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2016, às 11:22:31 horas, no lote (11) - Maça, material plástico peso 152 g,

comprimento 41 cm, indicado para a prática de atividades da Ginastica Rítmica. -  a situação

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

MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: A. C. DOS SANTOS

- MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO. No dia 15/12/2016, às 11:22:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/12/2016, às 11:22:33 horas, no lote (11) - Maça, material plástico peso 152 g,

comprimento 41 cm, indicado para a prática de atividades da Ginastica Rítmica. -  a situação

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

MICHEL HERBERT SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor: UP. UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI. No dia 16/12/2016, às 12:12:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (11) - Maça, material plástico peso 152 g, comprimento 41 cm, indicado para a

prática de atividades da Ginastica Rítmica. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/11/2016, às 15:48:06 horas, no lote (12) - Tapete de GR de 14x14m, espessura

6mm, confeccionado em Tufting Bouclé, 100% Polipropileno, Peso Total 1,25 Kg/m²,

Espessura Total 6mm, largura 3,66m em 3 peças de 14m x 3,66m e 1 peça de 14x3,02m

unidas por velcro de 10cm de largura na cor do tapete com acabamento em Overloque,

Demarcação da área de competição de 13x13m com velcro de 5cm vermelho, Cor:
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Champanhe, Cevada, Azul. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

20/12/2016, às 12:40:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/12/2016, às 12:40:28 horas, no lote (12) - Tapete de GR de 14x14m, espessura

6mm, confeccionado em Tufting Bouclé, 100% Polipropileno, Peso Total 1,25 Kg/m²,

Espessura Total 6mm, largura 3,66m em 3 peças de 14m x 3,66m e 1 peça de 14x3,02m

unidas por velcro de 10cm de largura na cor do tapete com acabamento em Overloque,

Demarcação da área de competição de 13x13m com velcro de 5cm vermelho, Cor:

Champanhe, Cevada, Azul. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA BORGES DE MORAIS -

desclassificou o fornecedor: GLOBO MIX LTDA - ME. No dia 20/12/2016, às 12:48:02 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/12/2016, às 12:48:02 horas, no lote (12) - Tapete de GR de 14x14m, espessura

6mm, confeccionado em Tufting Bouclé, 100% Polipropileno, Peso Total 1,25 Kg/m²,

Espessura Total 6mm, largura 3,66m em 3 peças de 14m x 3,66m e 1 peça de 14x3,02m

unidas por velcro de 10cm de largura na cor do tapete com acabamento em Overloque,

Demarcação da área de competição de 13x13m com velcro de 5cm vermelho, Cor:

Champanhe, Cevada, Azul. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

07/02/2017, às 12:08:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/02/2017, às 12:08:26 horas, no lote (12) - Tapete de GR de 14x14m, espessura

6mm, confeccionado em Tufting Bouclé, 100% Polipropileno, Peso Total 1,25 Kg/m²,

Espessura Total 6mm, largura 3,66m em 3 peças de 14m x 3,66m e 1 peça de 14x3,02m

unidas por velcro de 10cm de largura na cor do tapete com acabamento em Overloque,

Demarcação da área de competição de 13x13m com velcro de 5cm vermelho, Cor:

Champanhe, Cevada, Azul. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MICHEL HERBERT SANTANA PARADA -

desclassificou o fornecedor: GLOBO MIX LTDA - ME. No dia 13/02/2017, às 11:05:38 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2017, às 11:05:38 horas, no lote (12) - Tapete de GR de 14x14m, espessura

6mm, confeccionado em Tufting Bouclé, 100% Polipropileno, Peso Total 1,25 Kg/m²,

Espessura Total 6mm, largura 3,66m em 3 peças de 14m x 3,66m e 1 peça de 14x3,02m

unidas por velcro de 10cm de largura na cor do tapete com acabamento em Overloque,

Demarcação da área de competição de 13x13m com velcro de 5cm vermelho, Cor:

Champanhe, Cevada, Azul. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento as exigências editalícias e

apresentação da proposta válida mais vantajosa à Administração, declaro o licitante

vencedor do presente lote, informo também que está sendo aberto prazo para manifestação
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de intenção de recurso, prazo este que será de 30 (trinta) minutos, conforme previsto em

edital no item 10.2. do instrumento convocatório.

 

    No dia 13/02/2017, às 11:05:38 horas, no lote (12) - Tapete de GR de 14x14m, espessura

6mm, confeccionado em Tufting Bouclé, 100% Polipropileno, Peso Total 1,25 Kg/m²,

Espessura Total 6mm, largura 3,66m em 3 peças de 14m x 3,66m e 1 peça de 14x3,02m

unidas por velcro de 10cm de largura na cor do tapete com acabamento em Overloque,

Demarcação da área de competição de 13x13m com velcro de 5cm vermelho, Cor:

Champanhe, Cevada, Azul. - a empresa UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES

COMERCIO E SERVI com o valor R$ 101.400,00 foi a declarada vencedora na disputa do

lote.

 

    No dia 29/11/2016, às 11:19:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - A. C. DOS SANTOS - MATERIAL

ESPORTIVO E ORTOPEDICO, no lote (1) - Aro para Ginástica tipo bambolê, material em

polietileno de alta densidade com 70 cm X 16 mm de diâmetro, com espessura de cano de

1,5 mm, na cor azul, indicado para prática de atividades de ginástica rítmica. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa A. C. DOS SANTOS - MATERIAL

ESPORTIVO E ORTOPEDICO, pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos

exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do

edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 29/11/2016, às 11:19:42 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA - EPP, no lote (4) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de

atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento

em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de

fechamento em velcro, pesando 3Kg cada. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, pois a mesma

não apresentou nenhum dos documentos exigidos no instrumento convocatório, tal

desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a empresa envie

documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 29/11/2016, às 11:20:35 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - A. C. DOS SANTOS - MATERIAL

ESPORTIVO E ORTOPEDICO, no lote (7) - Halteres emborrachados, material: ferro com

revestimento em PVC, pesando 3Kg, ideal para prática de atividades físicas. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa A. C. DOS SANTOS - MATERIAL

ESPORTIVO E ORTOPEDICO, pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos

exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do
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edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 29/11/2016, às 11:20:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - A. C. DOS SANTOS - MATERIAL

ESPORTIVO E ORTOPEDICO, no lote (8) - Fita de cetim em diversas cores nos tamanhos

de 3m,4m e 5m, ideal para as idades de 6 a 13 anos, indicadas para prática de atividades de

Ginastica Rítmica. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa A. C. DOS

SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO, pois a mesma não apresentou

nenhum dos documentos exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é

prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a empresa envie documentação e

proposta por e-mail.

 

    No dia 29/11/2016, às 11:21:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - A. C. DOS SANTOS - MATERIAL

ESPORTIVO E ORTOPEDICO, no lote (9) - Estilete GR, material fibra de vidro, formato

cilindro, comprimento 60 cm, diametro1, características adicionais com girador e alfinete. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa A. C. DOS SANTOS - MATERIAL

ESPORTIVO E ORTOPEDICO, pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos

exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do

edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 29/11/2016, às 11:21:55 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - A. C. DOS SANTOS - MATERIAL

ESPORTIVO E ORTOPEDICO, no lote (10) - Bola de Ginástica Rítmica, material em

PVC(atóxico), lisa, brilhante, com bico de ar e pino substituível em diversas opções de

cores, Dimensão: 18 cm de diâmetro e peso de 400 gramas. Indicada para treinamento e

competições. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa A. C. DOS SANTOS

- MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO, pois a mesma não apresentou nenhum dos

documentos exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é prevista no item

8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 29/11/2016, às 11:22:30 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - A. C. DOS SANTOS - MATERIAL

ESPORTIVO E ORTOPEDICO, no lote (11) - Maça, material plástico peso 152 g,

comprimento 41 cm, indicado para a prática de atividades da Ginastica Rítmica. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa A. C. DOS SANTOS - MATERIAL

ESPORTIVO E ORTOPEDICO, pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos

exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do

edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

13/02/2017 Página 20 de 30



    No dia 15/12/2016, às 11:18:35 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA -  desc lass i f i cou  o  fo rnecedor  -  UP.  UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, no lote (1) - Aro para Ginástica tipo

bambolê, material em polietileno de alta densidade com 70 cm X 16 mm de diâmetro, com

espessura de cano de 1,5 mm, na cor azul, indicado para prática de atividades de ginástica

rítmica. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa UP. UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, pois a mesma não apresentou Atestado de

capacidade técnica, tal desclassificação é prevista no item 9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

do edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 15/12/2016, às 11:18:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA -  desc lass i f i cou  o  fo rnecedor  -  UP.  UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, no lote (2) - Caneleira emborrachada,

indicada para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 1Kg cada. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES

COMERCIO E SERVI, pois a mesma não apresentou Atestado de capacidade técnica, tal

desclassificação é prevista no item 9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do edital, onde exige que

a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 15/12/2016, às 11:19:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA -  desc lass i f i cou  o  fo rnecedor  -  UP.  UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, no lote (3) - Caneleira emborrachada,

indicada para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 2Kg cada. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES

COMERCIO E SERVI, pois a mesma não apresentou Atestado de capacidade técnica, tal

desclassificação é prevista no item 9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do edital, onde exige que

a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 15/12/2016, às 11:19:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA -  desc lass i f i cou  o  fo rnecedor  -  UP.  UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, no lote (4) - Caneleira emborrachada,

indicada para prática de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido

emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e

resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 3Kg cada. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES

COMERCIO E SERVI, pois a mesma não apresentou Atestado de capacidade técnica, tal
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desclassificação é prevista no item 9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do edital, onde exige que

a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 15/12/2016, às 11:19:52 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA -  desc lass i f i cou  o  fo rnecedor  -  UP.  UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, no lote (5) - Colchonetes para Ginástica

(0,90 cm de comprimento, 060 cm de largura, 04 cm de espessura, espuma D28 em napa

impermeável. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa UP. UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, pois a mesma não apresentou Atestado de

capacidade técnica, tal desclassificação é prevista no item 9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

do edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 15/12/2016, às 11:20:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA -  desc lass i f i cou  o  fo rnecedor  -  UP.  UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, no lote (6) - Halteres emborrachados,

material: ferro com revestimento em PVC, pesando 2Kg, ideal para prática de atividades

físicas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa UP. UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, pois a mesma não apresentou Atestado de

capacidade técnica, tal desclassificação é prevista no item 9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

do edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 15/12/2016, às 11:20:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA -  desc lass i f i cou  o  fo rnecedor  -  UP.  UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, no lote (7) - Halteres emborrachados,

material: ferro com revestimento em PVC, pesando 3Kg, ideal para prática de atividades

físicas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa UP. UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, pois a mesma não apresentou Atestado de

capacidade técnica, tal desclassificação é prevista no item 9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

do edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 15/12/2016, às 11:20:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA -  desc lass i f i cou  o  fo rnecedor  -  UP.  UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, no lote (8) - Fita de cetim em diversas

cores nos tamanhos de 3m,4m e 5m, ideal para as idades de 6 a 13 anos, indicadas para

prática de atividades de Ginastica Rítmica. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, pois a mesma

não apresentou Atestado de capacidade técnica, tal desclassificação é prevista no item 9.4.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do edital, onde exige que a empresa envie documentação e

proposta por e-mail.
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    No dia 15/12/2016, às 11:20:52 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA -  desc lass i f i cou  o  fo rnecedor  -  UP.  UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, no lote (9) - Estilete GR, material fibra de

vidro, formato cilindro, comprimento 60 cm, diametro1, características adicionais com girador

e alfinete. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa UP. UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, pois a mesma não apresentou Atestado de

capacidade técnica, tal desclassificação é prevista no item 9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

do edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 15/12/2016, às 11:21:09 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA -  desc lass i f i cou  o  fo rnecedor  -  UP.  UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, no lote (10) - Bola de Ginástica Rítmica,

material em PVC(atóxico), lisa, brilhante, com bico de ar e pino substituível em diversas

opções de cores, Dimensão: 18 cm de diâmetro e peso de 400 gramas. Indicada para

treinamento e competições. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa UP.

UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, pois a mesma não

apresentou Atestado de capacidade técnica, tal desclassificação é prevista no item 9.4.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do edital, onde exige que a empresa envie documentação e

proposta por e-mail.

 

    No dia 15/12/2016, às 11:22:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA -  desc lass i f i cou  o  fo rnecedor  -  UP.  UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, no lote (11) - Maça, material plástico peso

152 g, comprimento 41 cm, indicado para a prática de atividades da Ginastica Rítmica. O

motivo da desclassi f icação foi :  Desclassi f ico a empresa UP. UNIFORMES

PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI, pois a mesma não apresentou Atestado de

capacidade técnica, tal desclassificação é prevista no item 9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

do edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 16/12/2016, às 12:09:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (1) - Aro para Ginástica tipo bambolê, material em

polietileno de alta densidade com 70 cm X 16 mm de diâmetro, com espessura de cano de

1,5 mm, na cor azul, indicado para prática de atividades de ginástica rítmica. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos

exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do

edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 16/12/2016, às 12:09:28 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT
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SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (4) - Caneleira emborrachada, indicada para prática

de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido emborrachado,

enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes,

regulagem de fechamento em velcro, pesando 3Kg cada. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

LTDA-E, pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos exigidos no instrumento

convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a

empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 16/12/2016, às 12:09:50 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (5) - Colchonetes para Ginástica (0,90 cm de

comprimento, 060 cm de largura, 04 cm de espessura, espuma D28 em napa impermeável.

O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MONTEIRO COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E, pois a mesma não apresentou nenhum dos

documentos exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é prevista no item

8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 16/12/2016, às 12:10:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (7) - Halteres emborrachados, material: ferro com

revestimento em PVC, pesando 3Kg, ideal para prática de atividades físicas. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos

exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do

edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 16/12/2016, às 12:11:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (8) - Fita de cetim em diversas cores nos tamanhos

de 3m,4m e 5m, ideal para as idades de 6 a 13 anos, indicadas para prática de atividades de

Ginastica Rítmica. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MONTEIRO

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E, pois a mesma não apresentou

nenhum dos documentos exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é

prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a empresa envie documentação e

proposta por e-mail.

 

    No dia 16/12/2016, às 12:11:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
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REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (9) - Estilete GR, material fibra de vidro, formato

cilindro, comprimento 60 cm, diametro1, características adicionais com girador e alfinete. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MONTEIRO COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E, pois a mesma não apresentou nenhum dos

documentos exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é prevista no item

8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 16/12/2016, às 12:12:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (10) - Bola de Ginástica Rítmica, material em

PVC(atóxico), lisa, brilhante, com bico de ar e pino substituível em diversas opções de

cores, Dimensão: 18 cm de diâmetro e peso de 400 gramas. Indicada para treinamento e

competições. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MONTEIRO

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E, pois a mesma não apresentou

nenhum dos documentos exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é

prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a empresa envie documentação e

proposta por e-mail.

 

    No dia 16/12/2016, às 12:12:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (11) - Maça, material plástico peso 152 g,

comprimento 41 cm, indicado para a prática de atividades da Ginastica Rítmica. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos

exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do

edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 16/12/2016, às 12:15:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA - EPP, no lote (2) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de

atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento

em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de

fechamento em velcro, pesando 1Kg cada. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, pois a mesma

não apresentou nenhum dos documentos exigidos no instrumento convocatório, tal

desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a empresa envie

documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 16/12/2016, às 12:30:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - A. C. DOS SANTOS - MATERIAL
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ESPORTIVO E ORTOPEDICO, no lote (6) - Halteres emborrachados, material: ferro com

revestimento em PVC, pesando 2Kg, ideal para prática de atividades físicas. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa A. C. DOS SANTOS - MATERIAL

ESPORTIVO E ORTOPEDICO, pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos

exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do

edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 16/12/2016, às 12:32:43 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - A. C. DOS SANTOS - MATERIAL

ESPORTIVO E ORTOPEDICO, no lote (3) - Caneleira emborrachada, indicada para prática

de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido emborrachado,

enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes,

regulagem de fechamento em velcro, pesando 2Kg cada. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO,

pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos exigidos no instrumento

convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a

empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 19/12/2016, às 11:54:50 horas, a autoridade competente da licitação - SAVIO

GOMES DE BRITO - substitui o Pregoeiro ANA PAULA BORGES DE MORAIS. O motivo da

alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 19/12/2016, às 12:25:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA BORGES

DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO

E ORTOPEDICO, no lote (2) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades

de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de

ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em

velcro, pesando 1Kg cada. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa A. C.

DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO, pois a mesma não apresentou

nenhum dos documentos exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é

prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a empresa envie documentação e

proposta por e-mail.

 

    No dia 19/12/2016, às 12:28:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA BORGES

DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (3) - Caneleira emborrachada, indicada para prática

de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido emborrachado,

enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes,

regulagem de fechamento em velcro, pesando 2Kg cada. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa MONTEIRO COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES
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LTDA-E, pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos exigidos no instrumento

convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a

empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 19/12/2016, às 12:30:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA BORGES

DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - MARCA DAGUA LTDA ME, no lote (4) -

Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades de alta e baixa densidade,

confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés

e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 3Kg

cada. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MARCA DAGUA LTDA ME,

pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos exigidos no instrumento

convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a

empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 19/12/2016, às 12:32:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA BORGES

DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (6) - Halteres emborrachados, material: ferro com

revestimento em PVC, pesando 2Kg, ideal para prática de atividades físicas. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa MONTEIRO COMERCIO SERVIÇOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-E, pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos

exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do

edital, onde exige que a empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 19/12/2016, às 13:18:57 horas, a autoridade competente da licitação - SAVIO

GOMES DE BRITO - substitui o Pregoeiro ANA PAULA BORGES DE MORAIS. O motivo da

alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 20/12/2016, às 12:35:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA BORGES

DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES LTDA-E, no lote (2) - Caneleira emborrachada, indicada para prática

de atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido emborrachado,

enchimento em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes,

regulagem de fechamento em velcro, pesando 1Kg cada. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

LTDA-E, pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos exigidos no instrumento

convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a

empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 20/12/2016, às 12:36:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA BORGES

DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E

13/02/2017 Página 27 de 30



COMERCIO LTDA - EPP, no lote (3) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de

atividades de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento

em grão de ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de

fechamento em velcro, pesando 2Kg cada. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, pois a mesma

não apresentou nenhum dos documentos exigidos no instrumento convocatório, tal

desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a empresa envie

documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 20/12/2016, às 12:38:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA BORGES

DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO

E ORTOPEDICO, no lote (4) - Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades

de alta e baixa densidade, confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de

ferro, fechamento em viés e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em

velcro, pesando 3Kg cada. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa [A. C.

DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO, pois a mesma não apresentou

nenhum dos documentos exigidos no instrumento convocatório, tal desclassificação é

prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a empresa envie documentação e

proposta por e-mail.

 

    No dia 20/12/2016, às 12:42:41 horas, a autoridade competente da licitação - SAVIO

GOMES DE BRITO - substitui o Pregoeiro ANA PAULA BORGES DE MORAIS. O motivo da

alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 20/12/2016, às 12:53:11 horas, a autoridade competente da licitação - SAVIO

GOMES DE BRITO - substitui o Pregoeiro ANA PAULA BORGES DE MORAIS. O motivo da

alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 22/12/2016, às 10:17:01 horas, a autoridade competente da licitação - SAVIO

GOMES DE BRITO - substitui o Pregoeiro ANA PAULA BORGES DE MORAIS. O motivo da

alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 22/12/2016, às 11:31:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA BORGES

DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - MARCA DAGUA LTDA ME, no lote (2) -

Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades de alta e baixa densidade,

confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés

e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 1Kg

cada. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MARCA DAGUA LTDA ME,

pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos exigidos no instrumento

convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a
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empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 22/12/2016, às 11:33:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA BORGES

DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - MARCA DAGUA LTDA ME, no lote (3) -

Caneleira emborrachada, indicada para prática de atividades de alta e baixa densidade,

confeccionada em tecido emborrachado, enchimento em grão de ferro, fechamento em viés

e costuras reforçadas e resistentes, regulagem de fechamento em velcro, pesando 2Kg

cada. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MARCA DAGUA LTDA ME,

pois a mesma não apresentou nenhum dos documentos exigidos no instrumento

convocatório, tal desclassificação é prevista no item 8.4. e 9.6.1. do edital, onde exige que a

empresa envie documentação e proposta por e-mail.

 

    No dia 22/12/2016, às 11:33:46 horas, a autoridade competente da licitação - SAVIO

GOMES DE BRITO - substitui o Pregoeiro ANA PAULA BORGES DE MORAIS. O motivo da

alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 02/02/2017, às 12:13:01 horas, a autoridade competente da licitação - SAVIO

GOMES DE BRITO - substitui o Pregoeiro ANA PAULA BORGES DE MORAIS. O motivo da

alteração foi o seguinte: Substituição de Pregoeiro.

 

    No dia 07/02/2017, às 12:08:25 horas, o Pregoeiro da licitação - MICHEL HERBERT

SANTANA PARADA - desclassificou o fornecedor - GLOBO MIX LTDA - ME, no lote (12) -

Tapete de GR de 14x14m, espessura 6mm, confeccionado em Tufting Bouclé, 100%

Polipropileno, Peso Total 1,25 Kg/m², Espessura Total 6mm, largura 3,66m em 3 peças de

14m x 3,66m e 1 peça de 14x3,02m unidas por velcro de 10cm de largura na cor do tapete

com acabamento em Overloque, Demarcação da área de competição de 13x13m com velcro

de 5cm vermelho, Cor: Champanhe, Cevada, Azul. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa GLOBO MIX LTDA �  ME, pois a mesma apresentou Atestado de

capacidade técnica que não condiz com sua veracidade, tal desclassificação é prevista no

item 9.6.1. do edital, documentação e proposta enviada por e-mail.

 

    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.

 

MICHEL HERBERT SANTANA PARADA

Pregoeiro da disputa

 

SAVIO GOMES DE BRITO

Autoridade Competente
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JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
18.568.127/0001-77 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E ORTOPEDICO

12.312.879/0001-96 GLOBO MIX LTDA - ME

64.377.518/0001-21 MARCA DAGUA LTDA ME

08.738.035/0001-34 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

10.547.978/0001-21 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E

68.352.350/0001-50 R C M RAMOS LOMBARDI

18.759.625/0001-05 UP. UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMERCIO E SERVI
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