
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00084.2018)

 

     às 09:33:56 horas do dia 22/08/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

02.00084.2018 - 2018/092/2018 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PLACAR ELETRÔNICO, JOGO DE

XADREZ

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

de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos

Anexos I e II do Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Adipômetro científico para medição de massa corporal sensibilidade 0,1 mm,

amplitude de leitura 88 mm, pressão de 10gmmm2. Montagem em base de alumínio com

revestimento epóxi. Cabo e protetor em nylon technyl. Ponteiras (fixas) não metálicas. Molas

em aço zincado. Relógio de alta precisão. Dimensões: 286 mm x 165 mm.

Lote (2) - Banco de Reserva em madeira naval sem cobertura para quadras esportivas com

capacidade para 12 pessoas.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/08/2018 08:54:35:632 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 120.000,00

20/08/2018 18:25:37:880 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 91.979,38

20/08/2018 15:16:46:196 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 200.000,00

20/08/2018 23:46:50:850 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 91.979,00

21/08/2018 09:21:58:732 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME  R$ 265.000,00

20/08/2018 19:48:18:859 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 91.979,00

20/08/2018 16:39:45:622 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 88.978,90

21/08/2018 08:50:33:071 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 200.000,00

22/08/2018 09:10:09:629 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 1.735,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/08/2018 08:54:35:632 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 250.000,00

20/08/2018 18:25:37:880 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 140.240,16
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Lote (3) - Baralho Tradicional: Descrição: Caixinha contendo 55 cartas (52 cartas, 2 coringas

e 1 carta de garantia), material cartão couchê 290 g, tamanho de cada carta 57 x 89 mm.

Lote (4) - Bolsa de Massagem Térmica com revestimento, cor preta, bolsos laterais

externos, duas porta-garrafas. Alça para transporte. Material Poliéster nylon. Dimensões: 42

cm (C), 29 cm (A), 21 cm (L). Contém: 02 squeezes de plástico com capacidade de 500 ml

cada, 02 bisnagas plásticas para fluídos com capacidade de 250 ml cada, 01 cx. de isopor

pequeno (apropriada ao tamanho da bolsa).

Lote (5) - Calibrador de Bola Digital, com 2 agulhas para calibrar, precisão 1% da escala,

resolução 0.05 libras, Escala de 0.05 e 19.95 libras, temperatura de 10° C a 40°C, Metal.

20/08/2018 15:15:33:407 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 240.000,00

20/08/2018 16:39:45:622 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 132.769,80

15/08/2018 15:20:49:862 ZZARO COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 140.241,00

22/08/2018 09:10:31:517 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 140.208,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 23:01:56:121 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 7.127,60

21/08/2018 08:59:07:045 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 7.100,00

20/08/2018 15:52:28:566 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 7.127,60

17/08/2018 15:39:18:615 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 12.000,00

20/08/2018 15:15:33:407 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 7.127,60

20/08/2018 16:39:45:622 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.090,00

17/08/2018 09:07:41:080 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 6.920,00

22/08/2018 09:11:28:158 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 6.920,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 17:00:31:847 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 44.657,36

20/08/2018 23:46:50:850 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 44.623,00

20/08/2018 19:06:45:077 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 44.623,00

20/08/2018 16:13:21:836 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 44.623,26

17/08/2018 15:39:18:615 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 90.000,00

20/08/2018 15:15:33:407 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 44.623,26

20/08/2018 16:39:45:622 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 42.678,00

21/08/2018 08:28:42:032 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME  R$ 44.330,00

21/08/2018 08:50:33:071 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

20/08/2018 16:08:47:559 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 44.623,26

17/08/2018 09:07:41:080 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 81.703,60

22/08/2018 09:12:12:534 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 44.330,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 23:01:56:121 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 12.217,50

20/08/2018 19:48:18:859 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 12.217,00

17/08/2018 15:39:18:615 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 20.000,00
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Lote (6) - Cama Elástica Redonda: Com 90 cm x23cm, tipo fitness, estrutura tubular em aço

na cor prata, com tratamento antiferrugem, para exercício. Peso da cama: 9 kg. Com 36

molas e malha de aço azul com argola soldada em torno dos pés, para reforço.

Lote (7) - Cama Elástica. Escadinha para Cama Elástica, 08 Hastes em Aço Galvanizado

com Isotubo Colorido e Ponteiras; Rede de proteção Especial; Protetor de molas colorido

reforçado; 88 molas em aço galvanizado; Puxador de Molas; Lona de salto com proteção UV

inteira sem emendas; Estrutura 100% em Aço Galvanizado a Fogo.

Lote (8) - Cambio traseiro Shimano 105 preto 5701 10v.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - Clip guidão Triathlon Speed bicicleta bike tranz-x-jd-tb02.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (10) - Corrente Shimano Ultegra Road, Speed Cn-6701 10v Modelo 2016.

Lote (11) - Garrafinha tipo Squizee: Garrafa plástico para armazenagem de água, suco ou

20/08/2018 15:15:33:407 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 20.000,00

20/08/2018 16:39:45:622 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 19.290,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 15:17:56:387 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 370.000,00

20/08/2018 17:01:23:520 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 261.292,50

20/08/2018 23:51:55:350 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 330.000,00

20/08/2018 19:11:03:918 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 261.292,50

20/08/2018 19:52:26:570 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 261.292,00

20/08/2018 15:53:12:360 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 261.217,50

17/08/2018 15:40:12:744 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 400.000,00

20/08/2018 15:17:31:669 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 261.292,50

20/08/2018 16:44:44:962 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 242.987,90

21/08/2018 08:29:17:621 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME  R$ 261.000,00

17/08/2018 09:09:18:774 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 400.000,00

21/08/2018 09:01:05:492 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2.610.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 23:51:55:350 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 1.224.000,00

20/08/2018 19:11:03:918 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 1.021.323,96

20/08/2018 23:02:42:589 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 1.021.323,96

20/08/2018 15:53:12:360 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 1.021.323,96

20/08/2018 15:17:31:669 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 1.021.323,96

20/08/2018 16:44:44:962 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 998.876,12

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 19:52:26:570 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 3.248,28
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qualquer outro líquido reidratante. Capacidade para armazenar 500ml, com corpo em cor

amarelo e a tampa em cor azul-marinho. Personalizado com a logomarca Prefeitura de Porto

Velho, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer � SEMES e o Nome do projeto. Impresso em

uma cor �Branco�.

Lote (12) - Jogo Cartas Uno Original com 114 cartas.

Lote (13) - Jogo de Boliche em material plástico resistente, composto por 6 pinos com

aproximadamente 25 centímetros de altura e 2 bolas coloridas. Acompanha uma sacola

plástica com fechamento em zíper para melhor acomodação.

Lote (14) - Jogo de Damas: Jogo Esportivo oficial de Dama/Tria, com tabuleiro

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/08/2018 08:57:18:211 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 220.000,00

20/08/2018 18:55:16:420 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 91.532,70

20/08/2018 16:15:14:546 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 91.532,70

17/08/2018 15:51:46:433 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI  R$ 91.532,70

09/08/2018 16:52:44:030 ARIANA B PITHAN  R$ 233.800,00

21/08/2018 08:58:02:286 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 260.000,00

20/08/2018 16:11:00:714 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 91.532,70

17/08/2018 09:12:19:052 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 60.000,00

22/08/2018 09:14:43:121 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 87.675,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 18:55:16:420 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 23.854,65

20/08/2018 23:04:20:402 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 23.854,65

21/08/2018 09:01:06:743 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 23.790,00

20/08/2018 15:54:02:825 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 23.854,65

17/08/2018 15:41:43:353 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 25.000,00

20/08/2018 15:27:01:998 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 23.854,65

20/08/2018 16:48:01:770 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 21.876,30

21/08/2018 08:58:02:286 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 120.000,00

17/08/2018 09:12:19:052 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 19:14:25:450 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 55.881,12

20/08/2018 23:04:20:402 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 55.881,12

21/08/2018 09:01:06:743 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 55.790,00

20/08/2018 15:54:02:825 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 55.881,12

17/08/2018 15:41:43:353 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 62.000,00

20/08/2018 15:27:01:998 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 55.881,12

20/08/2018 16:48:01:770 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 52.789,00

17/08/2018 09:12:19:052 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 30.000,00

22/08/2018 09:16:04:315 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 55.836,00
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confeccionado em madeira, medindo: 300x300-mm, e casas alternadas de 32x32mm, com

abertura em uma das laterais, para guardar e retirar as peças do jogo, as peças devem ser

confeccionadas em plástico polipropileno, com diâmetro mínimo de 26 mm e altura de 5 mm,

a embalagem deverá ter selo do INMETRO.

Lote (15) - Jogo de Dominó: Jogo Esportivo Oficial de Dominó, com 28 peças,

confeccionado em osso ou marfim, na cor branca, com pingos pretos, medindo

aproximadamente 05 cm comprimento x 2,5 cm Largura x 0,7 cm Espessura, estojo plástico

medindo aproximadamente 21 x 7,5 x 5,1 cm., com selo do INMETRO (materiais Atóxicos).

Lote (16) - Jogo de Memória, 54 peças em madeira (que formam 27 pares), com caixa

apropriada, de temas infantis (animais, objetos, personagens de desenhos, etc).

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 17:02:26:112 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 36.581,76

20/08/2018 23:55:07:064 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 36.581,00

20/08/2018 19:14:25:450 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 36.581,76

20/08/2018 23:04:20:402 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 36.581,76

21/08/2018 09:01:06:743 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 36.499,99

20/08/2018 15:54:02:825 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 36.581,76

17/08/2018 15:41:43:353 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 42.000,00

20/08/2018 16:48:01:770 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 32.872,80

21/08/2018 08:30:06:364 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME  R$ 36.135,00

21/08/2018 08:58:02:286 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 140.000,00

17/08/2018 09:12:19:052 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 35.000,00

22/08/2018 09:16:50:830 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 36.135,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 18:55:16:420 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 45.636,12

20/08/2018 17:02:26:112 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 45.636,12

20/08/2018 23:04:20:402 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 45.636,12

20/08/2018 15:54:02:825 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 45.636,12

17/08/2018 15:41:43:353 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 70.000,00

20/08/2018 15:27:01:998 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 45.636,12

20/08/2018 16:48:01:770 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 41.345,70

21/08/2018 08:30:06:364 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME  R$ 45.126,00

17/08/2018 09:12:19:052 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 35.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 23:06:05:701 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 21.170,94

20/08/2018 15:04:38:800 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 21.149,99

20/08/2018 15:54:49:231 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 21.170,94

20/08/2018 15:32:19:714 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 21.170,94

20/08/2018 16:53:28:819 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 19.987,23
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Lote (17) - Jogos de Xadrez adaptado contém tabuleiro estojo adaptado no sistema braile.

Letras e números do sistema Braile são representados em forma de relevo. Possui orifícios

para encaixe das peças com cavinhas. Quantidade de peças: 32 peças. Material MDF

acondicionado em estojo medindo 40x40x3,3 cm.

Lote (18) - Jogos para Xadrez em polietileno: rei com 10 cm, chumbadas, base com feltro;

acompanha tabuleiro de courvin com casas de 5,3 cm.

Lote (19) - Mural Didático de Xadrez e Damas com peças imantadas em EVA. Dimensões:

930 mm x 730 mm.

17/08/2018 09:15:07:129 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 75.000,00

22/08/2018 09:18:17:710 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 20.446,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/08/2018 08:55:21:514 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 390.000,00

20/08/2018 18:58:47:864 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 219.961,25

21/08/2018 00:00:15:346 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 258.000,00

20/08/2018 23:06:05:701 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 219.961,25

20/08/2018 15:04:38:800 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 219.949,99

20/08/2018 15:54:49:231 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 219.961,25

20/08/2018 15:32:19:714 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 400.000,00

20/08/2018 16:53:28:819 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 215.654,00

21/08/2018 08:53:02:985 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 400.000,00

22/08/2018 09:18:59:403 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 219.775,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/08/2018 08:55:21:514 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 250.000,00

20/08/2018 19:19:41:370 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 109.560,00

20/08/2018 23:06:05:701 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 109.560,00

20/08/2018 15:04:38:800 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 109.499,99

17/08/2018 15:42:49:886 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 120.000,00

20/08/2018 15:32:19:714 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 109.560,00

21/08/2018 08:53:02:985 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 250.000,00

17/08/2018 09:15:07:129 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 140.000,00

21/08/2018 09:10:34:451 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 108.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 19:19:41:370 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 18.223,40

20/08/2018 23:06:05:701 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 18.223,40

20/08/2018 15:32:19:714 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 30.000,00

20/08/2018 16:53:28:819 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 18.220,00

21/08/2018 08:53:02:985 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

17/08/2018 09:15:07:129 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 50.000,00

22/08/2018 09:19:53:894 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 18.200,00
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Lote (20) - Peteca produzida com pena natural e base de borracha proporcionando firmeza e

resistência na estrutura da peteca, Dimensões aproximadas altura 20 cm, base 5 x 5 cm.

Embaladas individualmente em embalagem super resistente evitando a danificação das

penas.

Lote (21) - Placar Eletrônico Poliesportivo, display LCD, 100 x 80 x 5,5 cm.

Lote (22) - Placar Manual para Futebol e Basquete, etc. Marcador com pontuação de 00 a

35 pontos. Pino para trava com cavalete dobrável. Largura: 38,8 cm. Profundidade: 19 cm e

Altura 20 cm.

Lote (23) - Pneu Speed Michelin Lithion 2 700X23 Clincher s/ arame.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (24) - Sapatilha de Atletismo para Velocidade, semelhante ou superior a Asics

hypersprint Nº 36.

Lote (25) - Sapatilha de Atletismo para Velocidade, semelhante ou superior a Asics

hypersprint nº 37.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 17:03:21:785 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 26.792,00

20/08/2018 19:19:41:370 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 26.792,00

20/08/2018 23:06:05:701 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 26.792,00

17/08/2018 15:42:49:886 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 30.000,00

20/08/2018 15:32:19:714 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 26.792,00

21/08/2018 08:30:52:610 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME  R$ 26.400,00

21/08/2018 08:53:02:985 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

17/08/2018 09:15:07:129 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 15.000,00

22/08/2018 09:20:32:175 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 26.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/08/2018 09:21:58:342 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME  R$ 8.794,00

20/08/2018 19:54:21:965 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 8.784,14

20/08/2018 17:05:55:715 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.780,00

21/08/2018 08:53:37:088 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 17:05:55:715 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.430,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/08/2018 15:43:43:073 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 60.000,00

20/08/2018 17:05:55:715 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 49.876,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/08/2018 15:43:43:073 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 60.000,00
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Lote (26) - Sapatilha de Atletismo para Velocidade, semelhante ou superior a Asics

hypersprint nº 39.

Lote (27) - Sapatilha de Atletismo para Velocidade, semelhante ou superior a Asics

hypersprint nº 40.

Lote (28) - Sapatilha de Atletismo para Velocidade, semelhante ou superior a Asics

hypersprint nº 41.

Lote (29) - Step para ginástica, medindo: 60 cm comprimento X 30 cm largura X 10 cm

altura, material de E.V.A, cores variadas.

Lote (30) - Step para ginástica, medindo: 90 cm comprimento X 30 cm largura X 10 cm

altura, material de E.V.A, cores variadas.

20/08/2018 17:05:55:715 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 45.987,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/08/2018 15:45:47:766 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 60.000,00

20/08/2018 17:15:25:337 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 49.876,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/08/2018 15:45:47:766 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 60.000,00

20/08/2018 17:15:25:337 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 48.983,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/08/2018 15:45:47:766 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 60.000,00

20/08/2018 17:15:25:337 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 49.678,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 15:19:14:627 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 35.000,00

20/08/2018 17:04:38:460 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 53.574,60

20/08/2018 19:21:30:986 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 53.574,60

20/08/2018 19:58:33:193 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 53.574,60

17/08/2018 15:45:47:766 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 60.000,00

20/08/2018 15:34:01:938 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 53.574,60

20/08/2018 17:15:25:337 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 48.250,50

22/08/2018 09:23:55:420 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME  R$ 53.360,00

21/08/2018 08:30:02:108 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

17/08/2018 09:16:04:526 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2018 19:00:15:010 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 50.747,10

20/08/2018 15:19:14:627 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 75.000,00

20/08/2018 17:04:38:460 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 50.747,10
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Lote (31) - Trena de Fibra de Vidro com empunhadura, 100 m de comprimento. Fita de fibra

de vidro de alta resistência com 13 mm de largura, instalada em caixa aberta com

empunhadura anatômica.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (32) - Trena de Fibra de Vidro com empunhadura, 50 m de comprimento. Fita de fibra

de vidro de alta resistência com 13 mm de largura, instalada em caixa aberta com

empunhadura anatômica.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (33) - Trena de Fibra de Vidro com empunhadura; 20 m de comprimento. Fita de fibra

de vidro de alta resistência com 13 mm de largura, instalada em caixa fechada com

empunhadura anatômica.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Adipômetro científico para medição de massa corporal sensibilidade 0,1 mm,

amplitude de leitura 88 mm, pressão de 10gmmm2. Montagem em base de alumínio com

revestimento epóxi. Cabo e protetor em nylon technyl. Ponteiras (fixas) não metálicas. Molas

em aço zincado. Relógio de alta precisão. Dimensões: 286 mm x 165 mm.

Lote (2) - Banco de Reserva em madeira naval sem cobertura para quadras esportivas com

capacidade para 12 pessoas.

20/08/2018 19:58:33:193 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 50.747,10

17/08/2018 15:45:47:766 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 80.000,00

20/08/2018 15:34:01:938 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 50.747,10

20/08/2018 17:15:25:337 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 50.560,00

21/08/2018 08:31:45:787 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME  R$ 50.460,00

21/08/2018 08:30:02:108 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/08/2018 15:47:04:837 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 09:44:35:743 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 68.985,86

22/08/2018 09:44:33:376 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 68.987,00

22/08/2018 09:44:33:900 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 72.500,00

22/08/2018 09:44:30:998 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME  R$ 74.500,00

22/08/2018 09:44:02:338 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 82.000,00

21/08/2018 08:54:35:632 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 120.000,00

20/08/2018 15:16:46:196 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 200.000,00

21/08/2018 08:50:33:071 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (3) - Baralho Tradicional: Descrição: Caixinha contendo 55 cartas (52 cartas, 2 coringas

e 1 carta de garantia), material cartão couchê 290 g, tamanho de cada carta 57 x 89 mm.

Lote (4) - Bolsa de Massagem Térmica com revestimento, cor preta, bolsos laterais

externos, duas porta-garrafas. Alça para transporte. Material Poliéster nylon. Dimensões: 42

cm (C), 29 cm (A), 21 cm (L). Contém: 02 squeezes de plástico com capacidade de 500 ml

cada, 02 bisnagas plásticas para fluídos com capacidade de 250 ml cada, 01 cx. de isopor

pequeno (apropriada ao tamanho da bolsa).

Lote (5) - Calibrador de Bola Digital, com 2 agulhas para calibrar, precisão 1% da escala,

resolução 0.05 libras, Escala de 0.05 e 19.95 libras, temperatura de 10° C a 40°C, Metal.

22/08/2018 10:20:45:176 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 41.000,00

22/08/2018 10:16:08:138 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 41.999,99

22/08/2018 10:06:33:500 ZZARO COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS
EIRELI  R$ 43.990,00

22/08/2018 09:49:13:336 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 190.000,00

20/08/2018 15:15:33:407 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 240.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 10:15:57:560 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 4.750,00

22/08/2018 10:15:41:770 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 4.796,38

22/08/2018 10:15:55:006 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 4.799,00

22/08/2018 10:14:05:438 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.000,00

22/08/2018 10:11:34:128 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 5.199,00

22/08/2018 10:05:22:978 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 5.989,99

22/08/2018 10:04:35:039 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 6.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 10:19:13:063 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 31.800,00

22/08/2018 10:19:24:449 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 32.000,00

22/08/2018 10:19:07:508 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 33.900,00

22/08/2018 10:17:19:533 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 38.987,00

22/08/2018 10:18:52:936 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 44.280,49

22/08/2018 10:18:48:886 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 44.280,50

22/08/2018 10:17:10:037 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME  R$ 44.300,00

20/08/2018 15:15:33:407 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 44.623,26

20/08/2018 16:08:47:559 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 44.623,26

20/08/2018 16:13:21:836 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 44.623,26

22/08/2018 10:18:26:217 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 49.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 10:44:03:704 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 11.239,09

22/08/2018 10:43:53:233 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 11.239,10

22/08/2018 10:38:47:483 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 11.250,00

20/08/2018 19:48:18:859 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 12.217,00
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Lote (6) - Cama Elástica Redonda: Com 90 cm x23cm, tipo fitness, estrutura tubular em aço

na cor prata, com tratamento antiferrugem, para exercício. Peso da cama: 9 kg. Com 36

molas e malha de aço azul com argola soldada em torno dos pés, para reforço.

Lote (7) - Cama Elástica. Escadinha para Cama Elástica, 08 Hastes em Aço Galvanizado

com Isotubo Colorido e Ponteiras; Rede de proteção Especial; Protetor de molas colorido

reforçado; 88 molas em aço galvanizado; Puxador de Molas; Lona de salto com proteção UV

inteira sem emendas; Estrutura 100% em Aço Galvanizado a Fogo.

Lote (8) - Cambio traseiro Shimano 105 preto 5701 10v.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (9) - Clip guidão Triathlon Speed bicicleta bike tranz-x-jd-tb02.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (10) - Corrente Shimano Ultegra Road, Speed Cn-6701 10v Modelo 2016.

20/08/2018 16:39:45:622 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 19.290,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 10:31:26:651 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 145.000,00

22/08/2018 10:31:06:819 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 149.998,26

22/08/2018 10:31:16:667 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 158.500,50

22/08/2018 10:31:15:320 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME  R$ 159.000,00

22/08/2018 10:30:36:074 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 168.000,00

22/08/2018 10:40:38:039 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 194.998,00

22/08/2018 10:30:11:813 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 195.000,00

22/08/2018 10:30:10:811 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 204.982,34

22/08/2018 10:29:38:519 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 217.998,17

20/08/2018 15:17:31:669 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 261.292,50

22/08/2018 10:32:35:570 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 272.448,00

22/08/2018 10:29:23:554 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 337.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 10:47:18:419 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 824.991,70

22/08/2018 10:47:13:873 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 825.000,00

22/08/2018 10:40:01:034 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 840.000,00

22/08/2018 10:35:04:447 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 979.200,00

22/08/2018 10:36:00:890 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 1.010.500,00

22/08/2018 10:32:16:608 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 1.021.323,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/08/2018 19:52:26:570 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 3.248,28
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Lote (11) - Garrafinha tipo Squizee: Garrafa plástico para armazenagem de água, suco ou

qualquer outro líquido reidratante. Capacidade para armazenar 500ml, com corpo em cor

amarelo e a tampa em cor azul-marinho. Personalizado com a logomarca Prefeitura de Porto

Velho, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer � SEMES e o Nome do projeto. Impresso em

uma cor �Branco�.

Lote (12) - Jogo Cartas Uno Original com 114 cartas.

Lote (13) - Jogo de Boliche em material plástico resistente, composto por 6 pinos com

aproximadamente 25 centímetros de altura e 2 bolas coloridas. Acompanha uma sacola

plástica com fechamento em zíper para melhor acomodação.

Lote (14) - Jogo de Damas: Jogo Esportivo oficial de Dama/Tria, com tabuleiro

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 10:46:49:966 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 56.289,00

22/08/2018 10:46:08:116 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 57.250,00

17/08/2018 15:51:46:433 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI  R$ 91.532,70

20/08/2018 16:11:00:714 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  R$ 91.532,70

20/08/2018 16:15:14:546 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP  R$ 91.532,70

22/08/2018 10:43:20:279 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 219.999,91

22/08/2018 10:42:38:352 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 219.999,94

09/08/2018 16:52:44:030 ARIANA B PITHAN  R$ 233.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 11:02:21:902 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 9.918,00

22/08/2018 11:01:49:982 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 9.919,00

22/08/2018 10:54:36:109 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 12.000,00

22/08/2018 10:53:51:714 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 12.499,99

22/08/2018 10:52:57:346 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 16.481,96

22/08/2018 10:51:35:366 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 18.742,10

22/08/2018 10:51:43:993 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 20.980,00

21/08/2018 09:01:06:743 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 23.790,00

20/08/2018 15:27:01:998 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 23.854,65

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 11:22:02:738 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 14.600,00

22/08/2018 11:21:53:511 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 14.614,00

22/08/2018 11:01:17:668 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 18.048,00

22/08/2018 11:11:23:622 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 20.478,84

22/08/2018 10:56:27:588 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 22.146,46

22/08/2018 10:54:09:011 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 47.875,99

22/08/2018 10:53:27:305 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 47.876,00

20/08/2018 15:27:01:998 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 55.881,12
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confeccionado em madeira, medindo: 300x300-mm, e casas alternadas de 32x32mm, com

abertura em uma das laterais, para guardar e retirar as peças do jogo, as peças devem ser

confeccionadas em plástico polipropileno, com diâmetro mínimo de 26 mm e altura de 5 mm,

a embalagem deverá ter selo do INMETRO.

Lote (15) - Jogo de Dominó: Jogo Esportivo Oficial de Dominó, com 28 peças,

confeccionado em osso ou marfim, na cor branca, com pingos pretos, medindo

aproximadamente 05 cm comprimento x 2,5 cm Largura x 0,7 cm Espessura, estojo plástico

medindo aproximadamente 21 x 7,5 x 5,1 cm., com selo do INMETRO (materiais Atóxicos).

Lote (16) - Jogo de Memória, 54 peças em madeira (que formam 27 pares), com caixa

apropriada, de temas infantis (animais, objetos, personagens de desenhos, etc).

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 11:14:51:769 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 8.883,00

22/08/2018 11:14:22:853 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.000,00

22/08/2018 11:03:07:310 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 13.195,34

22/08/2018 11:02:38:650 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 14.646,00

22/08/2018 11:01:00:423 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 17.998,99

22/08/2018 10:59:14:909 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 22.987,25

22/08/2018 11:10:46:054 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 25.419,33

22/08/2018 10:58:54:529 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 25.688,70

22/08/2018 10:59:28:485 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 28.990,50

22/08/2018 10:58:58:710 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME  R$ 29.100,00

22/08/2018 10:55:58:591 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 41.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 11:14:39:110 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 9.749,59

22/08/2018 11:14:09:570 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 9.759,00

22/08/2018 11:10:22:451 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 11.000,00

22/08/2018 11:08:21:500 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 13.586,77

22/08/2018 11:07:24:673 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 16.000,50

22/08/2018 11:07:05:764 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME  R$ 17.350,00

22/08/2018 11:07:05:934 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 18.000,00

22/08/2018 11:04:06:492 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 33.845,71

20/08/2018 15:27:01:998 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 45.636,12

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 11:31:07:844 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.800,00

22/08/2018 11:28:27:734 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 8.900,00

22/08/2018 11:09:11:806 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 21.142,99

22/08/2018 11:07:51:455 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 21.148,20

20/08/2018 15:32:19:714 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 21.170,94

17/08/2018 09:15:07:129 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 75.000,00
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Lote (17) - Jogos de Xadrez adaptado contém tabuleiro estojo adaptado no sistema braile.

Letras e números do sistema Braile são representados em forma de relevo. Possui orifícios

para encaixe das peças com cavinhas. Quantidade de peças: 32 peças. Material MDF

acondicionado em estojo medindo 40x40x3,3 cm.

Lote (18) - Jogos para Xadrez em polietileno: rei com 10 cm, chumbadas, base com feltro;

acompanha tabuleiro de courvin com casas de 5,3 cm.

Lote (19) - Mural Didático de Xadrez e Damas com peças imantadas em EVA. Dimensões:

930 mm x 730 mm.

Lote (20) - Peteca produzida com pena natural e base de borracha proporcionando firmeza e

resistência na estrutura da peteca, Dimensões aproximadas altura 20 cm, base 5 x 5 cm.

Embaladas individualmente em embalagem super resistente evitando a danificação das

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 11:19:33:229 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 127.793,00

22/08/2018 11:19:07:013 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 138.758,28

22/08/2018 11:18:18:317 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 138.767,00

22/08/2018 11:16:21:730 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 179.995,00

22/08/2018 11:16:02:609 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 188.667,00

22/08/2018 11:11:07:694 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 216.050,00

22/08/2018 11:18:00:913 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 389.998,95

22/08/2018 11:15:42:166 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 389.999,99

20/08/2018 15:32:19:714 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 400.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 11:39:31:617 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 67.774,99

22/08/2018 11:39:28:443 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 67.775,00

22/08/2018 11:37:27:264 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI  R$ 67.999,99

22/08/2018 11:28:42:890 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 73.167,60

22/08/2018 11:26:00:469 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 82.000,00

22/08/2018 11:27:51:822 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 101.585,00

20/08/2018 15:32:19:714 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 109.560,00

22/08/2018 11:20:12:521 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 139.999,40

22/08/2018 11:20:45:646 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 139.999,50

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 11:36:33:075 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 14.989,65

22/08/2018 11:34:30:869 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 14.990,00

22/08/2018 11:30:46:998 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 17.400,00

22/08/2018 11:28:20:280 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 29.999,99

20/08/2018 15:32:19:714 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 30.000,00

17/08/2018 09:15:07:129 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 50.000,00
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penas.

Lote (21) - Placar Eletrônico Poliesportivo, display LCD, 100 x 80 x 5,5 cm.

Lote (22) - Placar Manual para Futebol e Basquete, etc. Marcador com pontuação de 00 a

35 pontos. Pino para trava com cavalete dobrável. Largura: 38,8 cm. Profundidade: 19 cm e

Altura 20 cm.

Lote (23) - Pneu Speed Michelin Lithion 2 700X23 Clincher s/ arame.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (24) - Sapatilha de Atletismo para Velocidade, semelhante ou superior a Asics

hypersprint Nº 36.

Lote (25) - Sapatilha de Atletismo para Velocidade, semelhante ou superior a Asics

hypersprint nº 37.

Lote (26) - Sapatilha de Atletismo para Velocidade, semelhante ou superior a Asics

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 11:53:35:663 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 4.890,00

22/08/2018 11:53:27:201 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 5.048,00

22/08/2018 11:55:22:963 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 10.000,50

22/08/2018 11:45:48:736 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME  R$ 10.105,00

22/08/2018 11:40:29:741 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME  R$ 10.120,00

22/08/2018 11:36:08:014 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 14.099,99

20/08/2018 15:32:19:714 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 26.792,00

22/08/2018 11:32:37:586 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 36.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 11:48:28:160 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 7.999,91

22/08/2018 11:48:23:493 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.000,00

21/08/2018 08:53:37:088 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/08/2018 17:05:55:715 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 7.430,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 12:03:46:603 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 39.549,60

20/08/2018 17:05:55:715 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 49.876,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 12:04:04:846 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 34.935,48

20/08/2018 17:05:55:715 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 45.987,90
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hypersprint nº 39.

Lote (27) - Sapatilha de Atletismo para Velocidade, semelhante ou superior a Asics

hypersprint nº 40.

Lote (28) - Sapatilha de Atletismo para Velocidade, semelhante ou superior a Asics

hypersprint nº 41.

Lote (29) - Step para ginástica, medindo: 60 cm comprimento X 30 cm largura X 10 cm

altura, material de E.V.A, cores variadas.

Lote (30) - Step para ginástica, medindo: 90 cm comprimento X 30 cm largura X 10 cm

altura, material de E.V.A, cores variadas.

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 12:10:03:962 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 39.549,60

20/08/2018 17:15:25:337 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 49.876,70

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 12:10:14:209 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 38.890,44

20/08/2018 17:15:25:337 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 48.983,60

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 12:12:24:560 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 39.220,02

20/08/2018 17:15:25:337 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 49.678,90

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 12:19:18:433 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 19.000,00

22/08/2018 12:18:30:619 ALLPER COMERCIAL EIRELI  R$ 19.450,00

22/08/2018 12:20:28:633 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 30.520,00

22/08/2018 12:19:58:910 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 30.951,99

22/08/2018 12:33:31:338 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 34.982,82

22/08/2018 12:32:56:480 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP  R$ 34.983,80

20/08/2018 15:19:14:627 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 35.000,00

20/08/2018 15:34:01:938 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 53.574,60

21/08/2018 08:30:02:108 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 12:18:43:206 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 19.000,00

22/08/2018 12:20:54:308 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 39.149,99

22/08/2018 12:20:45:455 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 39.150,00

22/08/2018 12:20:18:649 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME  R$ 44.299,14

22/08/2018 12:20:11:985 CALUX COMERCIAL EIRELI  R$ 44.300,00

21/08/2018 08:31:45:787 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME  R$ 50.460,00
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Lote (31) - Trena de Fibra de Vidro com empunhadura, 100 m de comprimento. Fita de fibra

de vidro de alta resistência com 13 mm de largura, instalada em caixa aberta com

empunhadura anatômica.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (32) - Trena de Fibra de Vidro com empunhadura, 50 m de comprimento. Fita de fibra

de vidro de alta resistência com 13 mm de largura, instalada em caixa aberta com

empunhadura anatômica.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (33) - Trena de Fibra de Vidro com empunhadura; 20 m de comprimento. Fita de fibra

de vidro de alta resistência com 13 mm de largura, instalada em caixa fechada com

empunhadura anatômica.

 

    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 22/08/2018, às 09:47:18 horas, no lote (1) - Adipômetro científico para medição de

massa corporal sensibilidade 0,1 mm, amplitude de leitura 88 mm, pressão de 10gmmm2.

Montagem em base de alumínio com revestimento epóxi. Cabo e protetor em nylon technyl.

Ponteiras (fixas) não metálicas. Molas em aço zincado. Relógio de alta precisão.

Dimensões: 286 mm x 165 mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

25/09/2018, às 12:28:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 12:28:44 horas, no lote (1) - Adipômetro científico para medição de

massa corporal sensibilidade 0,1 mm, amplitude de leitura 88 mm, pressão de 10gmmm2.

Montagem em base de alumínio com revestimento epóxi. Cabo e protetor em nylon technyl.

Ponteiras (fixas) não metálicas. Molas em aço zincado. Relógio de alta precisão.

Dimensões: 286 mm x 165 mm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias, considerando a

20/08/2018 15:34:01:938 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 50.747,10

20/08/2018 15:19:14:627 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 75.000,00

21/08/2018 08:30:02:108 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2018 12:21:01:696 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME  R$ 270,90
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apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote. No dia 26/09/2018, às 12:57:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:57:37 horas, no lote (1) - Adipômetro científico para medição de

massa corporal sensibilidade 0,1 mm, amplitude de leitura 88 mm, pressão de 10gmmm2.

Montagem em base de alumínio com revestimento epóxi. Cabo e protetor em nylon technyl.

Ponteiras (fixas) não metálicas. Molas em aço zincado. Relógio de alta precisão.

Dimensões: 286 mm x 165 mm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o

Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior

homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 12:57:37 horas, no lote (1) - Adipômetro científico para medição de

massa corporal sensibilidade 0,1 mm, amplitude de leitura 88 mm, pressão de 10gmmm2.

Montagem em base de alumínio com revestimento epóxi. Cabo e protetor em nylon technyl.

Ponteiras (fixas) não metálicas. Molas em aço zincado. Relógio de alta precisão.

Dimensões: 286 mm x 165 mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME com o valor R$ 68.985,86.

 

    No dia 22/08/2018, às 10:30:45 horas, no lote (2) - Banco de Reserva em madeira naval

sem cobertura para quadras esportivas com capacidade para 12 pessoas. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 10:10:27 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 10:10:27 horas, no lote (2) - Banco de Reserva em madeira naval

sem cobertura para quadras esportivas com capacidade para 12 pessoas. -  a situação do

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

26/09/2018, às 13:11:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 13:11:51 horas, no lote (2) - Banco de Reserva em madeira naval

sem cobertura para quadras esportivas com capacidade para 12 pessoas. -  a situação do

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

de arrematado para correção no valor negociado da proposta. No dia 26/09/2018, às

13:13:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 26/09/2018, às 13:13:56 horas, no lote (2) - Banco de Reserva em madeira naval

sem cobertura para quadras esportivas com capacidade para 12 pessoas. -  a situação do

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

26/09/2018, às 14:13:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:13:08 horas, no lote (2) - Banco de Reserva em madeira naval

sem cobertura para quadras esportivas com capacidade para 12 pessoas. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do

Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao

licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 14:13:08 horas, no lote (2) - Banco de Reserva em madeira naval

sem cobertura para quadras esportivas com capacidade para 12 pessoas. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 40.992,00.

 

    No dia 22/08/2018, às 10:17:47 horas, no lote (3) - Baralho Tradicional: Descrição:

Caixinha contendo 55 cartas (52 cartas, 2 coringas e 1 carta de garantia), material cartão

couchê 290 g, tamanho de cada carta 57 x 89 mm. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 25/09/2018, às 12:54:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 12:54:32 horas, no lote (3) - Baralho Tradicional: Descrição:

Caixinha contendo 55 cartas (52 cartas, 2 coringas e 1 carta de garantia), material cartão

couchê 290 g, tamanho de cada carta 57 x 89 mm. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias,

considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o

licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/09/2018, às 12:02:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:02:47 horas, no lote (3) - Baralho Tradicional: Descrição:

Caixinha contendo 55 cartas (52 cartas, 2 coringas e 1 carta de garantia), material cartão

couchê 290 g, tamanho de cada carta 57 x 89 mm. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote
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em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação

recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior

homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 12:02:47 horas, no lote (3) - Baralho Tradicional: Descrição:

Caixinha contendo 55 cartas (52 cartas, 2 coringas e 1 carta de garantia), material cartão

couchê 290 g, tamanho de cada carta 57 x 89 mm. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALLPER COMERCIAL EIRELI com o

valor R$ 4.747,12.

 

    No dia 22/08/2018, às 10:21:45 horas, no lote (4) - Bolsa de Massagem Térmica com

revestimento, cor preta, bolsos laterais externos, duas porta-garrafas. Alça para transporte.

Material Poliéster nylon. Dimensões: 42 cm (C), 29 cm (A), 21 cm (L). Contém: 02 squeezes

de plástico com capacidade de 500 ml cada, 02 bisnagas plásticas para fluídos com

capacidade de 250 ml cada, 01 cx. de isopor pequeno (apropriada ao tamanho da bolsa). -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às 11:33:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 11:33:03 horas, no lote (4) - Bolsa de Massagem Térmica com

revestimento, cor preta, bolsos laterais externos, duas porta-garrafas. Alça para transporte.

Material Poliéster nylon. Dimensões: 42 cm (C), 29 cm (A), 21 cm (L). Contém: 02 squeezes

de plástico com capacidade de 500 ml cada, 02 bisnagas plásticas para fluídos com

capacidade de 250 ml cada, 01 cx. de isopor pequeno (apropriada ao tamanho da bolsa). -

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

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil

e atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

26/09/2018, às 14:42:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:42:43 horas, no lote (4) - Bolsa de Massagem Térmica com

revestimento, cor preta, bolsos laterais externos, duas porta-garrafas. Alça para transporte.

Material Poliéster nylon. Dimensões: 42 cm (C), 29 cm (A), 21 cm (L). Contém: 02 squeezes

de plástico com capacidade de 500 ml cada, 02 bisnagas plásticas para fluídos com

capacidade de 250 ml cada, 01 cx. de isopor pequeno (apropriada ao tamanho da bolsa). -

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

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade

Competente?.
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    No dia 26/09/2018, às 14:42:43 horas, no lote (4) - Bolsa de Massagem Térmica com

revestimento, cor preta, bolsos laterais externos, duas porta-garrafas. Alça para transporte.

Material Poliéster nylon. Dimensões: 42 cm (C), 29 cm (A), 21 cm (L). Contém: 02 squeezes

de plástico com capacidade de 500 ml cada, 02 bisnagas plásticas para fluídos com

capacidade de 250 ml cada, 01 cx. de isopor pequeno (apropriada ao tamanho da bolsa). -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa G8

ARMARINHOS LTDA - EPP com o valor R$ 31.798,25.

 

    No dia 22/08/2018, às 10:47:19 horas, no lote (5) - Calibrador de Bola Digital, com 2

agulhas para calibrar, precisão 1% da escala, resolução 0.05 libras, Escala de 0.05 e 19.95

libras, temperatura de 10° C a 40°C, Metal. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 25/09/2018, às 11:54:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 11:54:53 horas, no lote (5) - Calibrador de Bola Digital, com 2

agulhas para calibrar, precisão 1% da escala, resolução 0.05 libras, Escala de 0.05 e 19.95

libras, temperatura de 10° C a 40°C, Metal. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias,

considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o

licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/09/2018, às 11:07:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:07:32 horas, no lote (5) - Calibrador de Bola Digital, com 2

agulhas para calibrar, precisão 1% da escala, resolução 0.05 libras, Escala de 0.05 e 19.95

libras, temperatura de 10° C a 40°C, Metal. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação

recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior

homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 11:07:32 horas, no lote (5) - Calibrador de Bola Digital, com 2

agulhas para calibrar, precisão 1% da escala, resolução 0.05 libras, Escala de 0.05 e 19.95

libras, temperatura de 10° C a 40°C, Metal. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME com o

valor R$ 11.238,75.

 

    No dia 22/08/2018, às 10:45:10 horas, no lote (6) - Cama Elástica Redonda: Com 90 cm

x23cm, tipo fitness, estrutura tubular em aço na cor prata, com tratamento antiferrugem, para
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exercício. Peso da cama: 9 kg. Com 36 molas e malha de aço azul com argola soldada em

torno dos pés, para reforço. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/09/2018, às 10:36:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 10:36:56 horas, no lote (6) - Cama Elástica Redonda: Com 90 cm

x23cm, tipo fitness, estrutura tubular em aço na cor prata, com tratamento antiferrugem, para

exercício. Peso da cama: 9 kg. Com 36 molas e malha de aço azul com argola soldada em

torno dos pés, para reforço. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias, considerando a

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote. No dia 26/09/2018, às 14:13:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:13:44 horas, no lote (6) - Cama Elástica Redonda: Com 90 cm

x23cm, tipo fitness, estrutura tubular em aço na cor prata, com tratamento antiferrugem, para

exercício. Peso da cama: 9 kg. Com 36 molas e malha de aço azul com argola soldada em

torno dos pés, para reforço. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

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

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o

Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior

homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 14:13:44 horas, no lote (6) - Cama Elástica Redonda: Com 90 cm

x23cm, tipo fitness, estrutura tubular em aço na cor prata, com tratamento antiferrugem, para

exercício. Peso da cama: 9 kg. Com 36 molas e malha de aço azul com argola soldada em

torno dos pés, para reforço. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 144.997,50.

 

    No dia 22/08/2018, às 10:58:46 horas, no lote (7) - Cama Elástica. Escadinha para Cama

Elástica, 08 Hastes em Aço Galvanizado com Isotubo Colorido e Ponteiras; Rede de

proteção Especial; Protetor de molas colorido reforçado; 88 molas em aço galvanizado;

Puxador de Molas; Lona de salto com proteção UV inteira sem emendas; Estrutura 100%

em Aço Galvanizado a Fogo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

25/09/2018, às 10:02:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 10:02:15 horas, no lote (7) - Cama Elástica. Escadinha para Cama

Elástica, 08 Hastes em Aço Galvanizado com Isotubo Colorido e Ponteiras; Rede de

proteção Especial; Protetor de molas colorido reforçado; 88 molas em aço galvanizado;
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Puxador de Molas; Lona de salto com proteção UV inteira sem emendas; Estrutura 100%

em Aço Galvanizado a Fogo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias, considerando a

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote. No dia 26/09/2018, às 14:58:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:58:40 horas, no lote (7) - Cama Elástica. Escadinha para Cama

Elástica, 08 Hastes em Aço Galvanizado com Isotubo Colorido e Ponteiras; Rede de

proteção Especial; Protetor de molas colorido reforçado; 88 molas em aço galvanizado;

Puxador de Molas; Lona de salto com proteção UV inteira sem emendas; Estrutura 100%

em Aço Galvanizado a Fogo. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

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

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o

Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior

homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 14:58:40 horas, no lote (7) - Cama Elástica. Escadinha para Cama

Elástica, 08 Hastes em Aço Galvanizado com Isotubo Colorido e Ponteiras; Rede de

proteção Especial; Protetor de molas colorido reforçado; 88 molas em aço galvanizado;

Puxador de Molas; Lona de salto com proteção UV inteira sem emendas; Estrutura 100%

em Aço Galvanizado a Fogo. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI com o valor R$

824.988,24.

 

    No lote (8) - Cambio traseiro Shimano 105 preto 5701 10v. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (9) - Clip guidão Triathlon Speed bicicleta bike tranz-x-jd-tb02. - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 22/08/2018, às 11:05:17 horas, no lote (10) - Corrente Shimano Ultegra Road,

Speed Cn-6701 10v Modelo 2016. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

25/09/2018, às 12:31:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 12:31:58 horas, no lote (10) - Corrente Shimano Ultegra Road,

Speed Cn-6701 10v Modelo 2016. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias,
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considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o

licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/09/2018, às 12:58:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:58:33 horas, no lote (10) - Corrente Shimano Ultegra Road,

Speed Cn-6701 10v Modelo 2016. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

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

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o

Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior

homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 12:58:33 horas, no lote (10) - Corrente Shimano Ultegra Road,

Speed Cn-6701 10v Modelo 2016. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME com o valor R$ 3.248,28.

 

    No dia 22/08/2018, às 10:47:59 horas, no lote (11) - Garrafinha tipo Squizee: Garrafa

plástico para armazenagem de água, suco ou qualquer outro líquido reidratante. Capacidade

para armazenar 500ml, com corpo em cor amarelo e a tampa em cor azul-marinho.

Personalizado com a logomarca Prefeitura de Porto Velho, Secretaria Municipal de Esporte

e Lazer � SEMES e o Nome do projeto. Impresso em uma cor �Branco�. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às 11:13:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 11:13:12 horas, no lote (11) - Garrafinha tipo Squizee: Garrafa

plástico para armazenagem de água, suco ou qualquer outro líquido reidratante. Capacidade

para armazenar 500ml, com corpo em cor amarelo e a tampa em cor azul-marinho.

Personalizado com a logomarca Prefeitura de Porto Velho, Secretaria Municipal de Esporte

e Lazer � SEMES e o Nome do projeto. Impresso em uma cor �Branco�. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/09/2018, às

14:40:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:40:41 horas, no lote (11) - Garrafinha tipo Squizee: Garrafa

plástico para armazenagem de água, suco ou qualquer outro líquido reidratante. Capacidade

para armazenar 500ml, com corpo em cor amarelo e a tampa em cor azul-marinho.

Personalizado com a logomarca Prefeitura de Porto Velho, Secretaria Municipal de Esporte

e Lazer � SEMES e o Nome do projeto. Impresso em uma cor �Branco�. -  a situação do lote foi
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alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital.

?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 14:40:41 horas, no lote (11) - Garrafinha tipo Squizee: Garrafa

plástico para armazenagem de água, suco ou qualquer outro líquido reidratante. Capacidade

para armazenar 500ml, com corpo em cor amarelo e a tampa em cor azul-marinho.

Personalizado com a logomarca Prefeitura de Porto Velho, Secretaria Municipal de Esporte

e Lazer � SEMES e o Nome do projeto. Impresso em uma cor �Branco�. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CALUX COMERCIAL

EIRELI com o valor R$ 56.228,90.

 

    No dia 22/08/2018, às 11:04:11 horas, no lote (12) - Jogo Cartas Uno Original com 114

cartas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às 12:57:55

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 12:57:55 horas, no lote (12) - Jogo Cartas Uno Original com 114

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

o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil e atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

26/09/2018, às 12:45:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:45:17 horas, no lote (12) - Jogo Cartas Uno Original com 114

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

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o

objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela

Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 12:45:17 horas, no lote (12) - Jogo Cartas Uno Original com 114

cartas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ALLPER COMERCIAL EIRELI com o valor R$ 9.913,55.

 

    No dia 22/08/2018, às 11:24:33 horas, no lote (13) - Jogo de Boliche em material plástico

resistente, composto por 6 pinos com aproximadamente 25 centímetros de altura e 2 bolas

coloridas. Acompanha uma sacola plástica com fechamento em zíper para melhor
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acomodação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às

12:59:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 12:59:16 horas, no lote (13) - Jogo de Boliche em material plástico

resistente, composto por 6 pinos com aproximadamente 25 centímetros de altura e 2 bolas

coloridas. Acompanha uma sacola plástica com fechamento em zíper para melhor

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

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No

dia 26/09/2018, às 12:52:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:52:52 horas, no lote (13) - Jogo de Boliche em material plástico

resistente, composto por 6 pinos com aproximadamente 25 centímetros de altura e 2 bolas

coloridas. Acompanha uma sacola plástica com fechamento em zíper para melhor

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

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o

objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela

Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 12:52:52 horas, no lote (13) - Jogo de Boliche em material plástico

resistente, composto por 6 pinos com aproximadamente 25 centímetros de altura e 2 bolas

coloridas. Acompanha uma sacola plástica com fechamento em zíper para melhor

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

empresa ALLPER COMERCIAL EIRELI com o valor R$ 14.596,32.

 

    No dia 22/08/2018, às 11:17:45 horas, no lote (14) - Jogo de Damas: Jogo Esportivo

oficial de Dama/Tria, com tabuleiro confeccionado em madeira, medindo: 300x300-mm, e

casas alternadas de 32x32mm, com abertura em uma das laterais, para guardar e retirar as

peças do jogo, as peças devem ser confeccionadas em plástico polipropileno, com diâmetro

mínimo de 26 mm e altura de 5 mm, a embalagem deverá ter selo do INMETRO. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às 10:16:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 10:16:36 horas, no lote (14) - Jogo de Damas: Jogo Esportivo

oficial de Dama/Tria, com tabuleiro confeccionado em madeira, medindo: 300x300-mm, e

casas alternadas de 32x32mm, com abertura em uma das laterais, para guardar e retirar as

peças do jogo, as peças devem ser confeccionadas em plástico polipropileno, com diâmetro
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mínimo de 26 mm e altura de 5 mm, a embalagem deverá ter selo do INMETRO. -  a

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

26/09/2018, às 14:39:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:39:24 horas, no lote (14) - Jogo de Damas: Jogo Esportivo

oficial de Dama/Tria, com tabuleiro confeccionado em madeira, medindo: 300x300-mm, e

casas alternadas de 32x32mm, com abertura em uma das laterais, para guardar e retirar as

peças do jogo, as peças devem ser confeccionadas em plástico polipropileno, com diâmetro

mínimo de 26 mm e altura de 5 mm, a embalagem deverá ter selo do INMETRO. -  a

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

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade

Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 14:39:24 horas, no lote (14) - Jogo de Damas: Jogo Esportivo

oficial de Dama/Tria, com tabuleiro confeccionado em madeira, medindo: 300x300-mm, e

casas alternadas de 32x32mm, com abertura em uma das laterais, para guardar e retirar as

peças do jogo, as peças devem ser confeccionadas em plástico polipropileno, com diâmetro

mínimo de 26 mm e altura de 5 mm, a embalagem deverá ter selo do INMETRO. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IGUATEMI

COMERCIO ATACADISTA EIRELI com o valor R$ 8.882,64.

 

    No dia 22/08/2018, às 11:17:07 horas, no lote (15) - Jogo de Dominó: Jogo Esportivo

Oficial de Dominó, com 28 peças, confeccionado em osso ou marfim, na cor branca, com

pingos pretos, medindo aproximadamente 05 cm comprimento x 2,5 cm Largura x 0,7 cm

Espessura, estojo plástico medindo aproximadamente 21 x 7,5 x 5,1 cm., com selo do

INMETRO (materiais Atóxicos). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

25/09/2018, às 13:04:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 13:04:21 horas, no lote (15) - Jogo de Dominó: Jogo Esportivo

Oficial de Dominó, com 28 peças, confeccionado em osso ou marfim, na cor branca, com

pingos pretos, medindo aproximadamente 05 cm comprimento x 2,5 cm Largura x 0,7 cm

Espessura, estojo plástico medindo aproximadamente 21 x 7,5 x 5,1 cm., com selo do

INMETRO (materiais Atóxicos). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe
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de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias, considerando a

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote. No dia 26/09/2018, às 12:54:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:54:14 horas, no lote (15) - Jogo de Dominó: Jogo Esportivo

Oficial de Dominó, com 28 peças, confeccionado em osso ou marfim, na cor branca, com

pingos pretos, medindo aproximadamente 05 cm comprimento x 2,5 cm Largura x 0,7 cm

Espessura, estojo plástico medindo aproximadamente 21 x 7,5 x 5,1 cm., com selo do

INMETRO (materiais Atóxicos). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o

Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior

homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 12:54:14 horas, no lote (15) - Jogo de Dominó: Jogo Esportivo

Oficial de Dominó, com 28 peças, confeccionado em osso ou marfim, na cor branca, com

pingos pretos, medindo aproximadamente 05 cm comprimento x 2,5 cm Largura x 0,7 cm

Espessura, estojo plástico medindo aproximadamente 21 x 7,5 x 5,1 cm., com selo do

INMETRO (materiais Atóxicos). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa ALLPER COMERCIAL EIRELI com o valor R$ 9.744,60.

 

    No dia 22/08/2018, às 11:32:25 horas, no lote (16) - Jogo de Memória, 54 peças em

madeira (que formam 27 pares), com caixa apropriada, de temas infantis (animais, objetos,

personagens de desenhos, etc). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/09/2018, às 10:43:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 10:43:15 horas, no lote (16) - Jogo de Memória, 54 peças em

madeira (que formam 27 pares), com caixa apropriada, de temas infantis (animais, objetos,

personagens de desenhos, etc). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias, considerando a

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote. No dia 26/09/2018, às 14:56:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:56:43 horas, no lote (16) - Jogo de Memória, 54 peças em

madeira (que formam 27 pares), com caixa apropriada, de temas infantis (animais, objetos,

personagens de desenhos, etc). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da
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licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o

Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior

homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 14:56:43 horas, no lote (16) - Jogo de Memória, 54 peças em

madeira (que formam 27 pares), com caixa apropriada, de temas infantis (animais, objetos,

personagens de desenhos, etc). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES

COMERC com o valor R$ 8.792,80.

 

    No dia 22/08/2018, às 11:44:28 horas, no lote (17) - Jogos de Xadrez adaptado contém

tabuleiro estojo adaptado no sistema braile. Letras e números do sistema Braile são

representados em forma de relevo. Possui orifícios para encaixe das peças com cavinhas.

Quantidade de peças: 32 peças. Material MDF acondicionado em estojo medindo 40x40x3,3

cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às 10:20:11

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 10:20:11 horas, no lote (17) - Jogos de Xadrez adaptado contém

tabuleiro estojo adaptado no sistema braile. Letras e números do sistema Braile são

representados em forma de relevo. Possui orifícios para encaixe das peças com cavinhas.

Quantidade de peças: 32 peças. Material MDF acondicionado em estojo medindo 40x40x3,3

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

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil

e atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

26/09/2018, às 14:46:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:46:06 horas, no lote (17) - Jogos de Xadrez adaptado contém

tabuleiro estojo adaptado no sistema braile. Letras e números do sistema Braile são

representados em forma de relevo. Possui orifícios para encaixe das peças com cavinhas.

Quantidade de peças: 32 peças. Material MDF acondicionado em estojo medindo 40x40x3,3

cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade

Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 14:46:06 horas, no lote (17) - Jogos de Xadrez adaptado contém

tabuleiro estojo adaptado no sistema braile. Letras e números do sistema Braile são
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representados em forma de relevo. Possui orifícios para encaixe das peças com cavinhas.

Quantidade de peças: 32 peças. Material MDF acondicionado em estojo medindo 40x40x3,3

cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI com o valor R$ 127.789,85.

 

    No dia 22/08/2018, às 11:41:35 horas, no lote (18) - Jogos para Xadrez em polietileno: rei

com 10 cm, chumbadas, base com feltro; acompanha tabuleiro de courvin com casas de 5,3

cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às 12:01:23

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 12:01:23 horas, no lote (18) - Jogos para Xadrez em polietileno: rei

com 10 cm, chumbadas, base com feltro; acompanha tabuleiro de courvin com casas de 5,3

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

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil

e atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

26/09/2018, às 11:15:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:15:49 horas, no lote (18) - Jogos para Xadrez em polietileno: rei

com 10 cm, chumbadas, base com feltro; acompanha tabuleiro de courvin com casas de 5,3

cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade

Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 11:15:49 horas, no lote (18) - Jogos para Xadrez em polietileno: rei

com 10 cm, chumbadas, base com feltro; acompanha tabuleiro de courvin com casas de 5,3

cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME com o valor R$ 67.771,00.

 

    No dia 22/08/2018, às 11:42:06 horas, no lote (19) - Mural Didático de Xadrez e Damas

com peças imantadas em EVA. Dimensões: 930 mm x 730 mm. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às 11:48:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 11:48:03 horas, no lote (19) - Mural Didático de Xadrez e Damas

com peças imantadas em EVA. Dimensões: 930 mm x 730 mm. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a
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análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/09/2018, às

14:44:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:44:02 horas, no lote (19) - Mural Didático de Xadrez e Damas

com peças imantadas em EVA. Dimensões: 930 mm x 730 mm. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital.

?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 14:44:02 horas, no lote (19) - Mural Didático de Xadrez e Damas

com peças imantadas em EVA. Dimensões: 930 mm x 730 mm. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa G8 ARMARINHOS LTDA -

EPP com o valor R$ 14.989,65.

 

    No dia 22/08/2018, às 11:57:49 horas, no lote (20) - Peteca produzida com pena natural e

base de borracha proporcionando firmeza e resistência na estrutura da peteca, Dimensões

aproximadas altura 20 cm, base 5 x 5 cm. Embaladas individualmente em embalagem super

resistente evitando a danificação das penas. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 25/09/2018, às 13:13:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 13:13:54 horas, no lote (20) - Peteca produzida com pena natural e

base de borracha proporcionando firmeza e resistência na estrutura da peteca, Dimensões

aproximadas altura 20 cm, base 5 x 5 cm. Embaladas individualmente em embalagem super

resistente evitando a danificação das penas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias,

considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o

licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/09/2018, às 12:55:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:55:03 horas, no lote (20) - Peteca produzida com pena natural e

base de borracha proporcionando firmeza e resistência na estrutura da peteca, Dimensões

aproximadas altura 20 cm, base 5 x 5 cm. Embaladas individualmente em embalagem super

resistente evitando a danificação das penas. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote
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em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação

recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior

homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 12:55:03 horas, no lote (20) - Peteca produzida com pena natural e

base de borracha proporcionando firmeza e resistência na estrutura da peteca, Dimensões

aproximadas altura 20 cm, base 5 x 5 cm. Embaladas individualmente em embalagem super

resistente evitando a danificação das penas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa ALLPER COMERCIAL EIRELI com o valor R$

4.888,00.

 

    No dia 22/08/2018, às 11:57:11 horas, no lote (21) - Placar Eletrônico Poliesportivo,

display LCD, 100 x 80 x 5,5 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

25/09/2018, às 13:23:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 13:23:51 horas, no lote (21) - Placar Eletrônico Poliesportivo,

display LCD, 100 x 80 x 5,5 cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias, considerando a

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote. No dia 26/09/2018, às 12:59:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 12:59:46 horas, no lote (21) - Placar Eletrônico Poliesportivo,

display LCD, 100 x 80 x 5,5 cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o

Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior

homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 12:59:46 horas, no lote (21) - Placar Eletrônico Poliesportivo,

display LCD, 100 x 80 x 5,5 cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME com o valor R$ 7.999,90.

 

    No dia 22/08/2018, às 12:11:28 horas, no lote (22) - Placar Manual para Futebol e

Basquete, etc. Marcador com pontuação de 00 a 35 pontos. Pino para trava com cavalete

dobrável. Largura: 38,8 cm. Profundidade: 19 cm e Altura 20 cm. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 11:02:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 21/09/2018, às 11:02:14 horas, no lote (22) - Placar Manual para Futebol e

Basquete, etc. Marcador com pontuação de 00 a 35 pontos. Pino para trava com cavalete

dobrável. Largura: 38,8 cm. Profundidade: 19 cm e Altura 20 cm. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/09/2018, às

14:25:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:25:07 horas, no lote (22) - Placar Manual para Futebol e

Basquete, etc. Marcador com pontuação de 00 a 35 pontos. Pino para trava com cavalete

dobrável. Largura: 38,8 cm. Profundidade: 19 cm e Altura 20 cm. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital.

?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?. No dia

26/09/2018, às 14:27:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:27:29 horas, no lote (22) - Placar Manual para Futebol e

Basquete, etc. Marcador com pontuação de 00 a 35 pontos. Pino para trava com cavalete

dobrável. Largura: 38,8 cm. Profundidade: 19 cm e Altura 20 cm. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do

Edital. �Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao

licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente�.

No dia 26/09/2018, às 14:31:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:31:22 horas, no lote (22) - Placar Manual para Futebol e

Basquete, etc. Marcador com pontuação de 00 a 35 pontos. Pino para trava com cavalete

dobrável. Largura: 38,8 cm. Profundidade: 19 cm e Altura 20 cm. -  a situação do lote foi

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

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do

Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao

licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

No dia 26/09/2018, às 14:32:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:32:07 horas, no lote (22) - Placar Manual para Futebol e
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Basquete, etc. Marcador com pontuação de 00 a 35 pontos. Pino para trava com cavalete

dobrável. Largura: 38,8 cm. Profundidade: 19 cm e Altura 20 cm. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital.

?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 14:32:07 horas, no lote (22) - Placar Manual para Futebol e

Basquete, etc. Marcador com pontuação de 00 a 35 pontos. Pino para trava com cavalete

dobrável. Largura: 38,8 cm. Profundidade: 19 cm e Altura 20 cm. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 7.429,95.

 

    No lote (23) - Pneu Speed Michelin Lithion 2 700X23 Clincher s/ arame. - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 22/08/2018, às 12:10:38 horas, no lote (24) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint Nº 36. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às 12:08:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 12:08:44 horas, no lote (24) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint Nº 36. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/09/2018, às

11:18:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:18:52 horas, no lote (24) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint Nº 36. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital.

?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 11:18:52 horas, no lote (24) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint Nº 36. -  pelo critério de menor

27/09/2018 Página 34 de 44



preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS -

EIRELI - ME com o valor R$ 39.549,60.

 

    No dia 22/08/2018, às 12:06:41 horas, no lote (25) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 37. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às 12:15:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 12:15:31 horas, no lote (25) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 37. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/09/2018, às

11:21:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:21:33 horas, no lote (25) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 37. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital.

?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 11:21:33 horas, no lote (25) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 37. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS -

EIRELI - ME com o valor R$ 34.935,48.

 

    No dia 22/08/2018, às 12:15:29 horas, no lote (26) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 39. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às 12:16:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 12:16:19 horas, no lote (26) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 39. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/09/2018, às
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11:24:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:24:02 horas, no lote (26) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 39. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital.

?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 11:24:02 horas, no lote (26) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 39. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS -

EIRELI - ME com o valor R$ 39.549,60.

 

    No dia 22/08/2018, às 12:35:33 horas, no lote (27) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 40. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às 12:16:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 12:16:39 horas, no lote (27) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 40. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/09/2018, às

11:26:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:26:29 horas, no lote (27) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 40. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital.

?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?. No dia

26/09/2018, às 11:28:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:28:37 horas, no lote (27) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 40. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o
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atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do

Edital. �Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao

licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente�.

No dia 26/09/2018, às 11:32:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 11:32:19 horas, no lote (27) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 40. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/09/2018, às

14:55:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:55:01 horas, no lote (27) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 40. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital.

?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 14:55:01 horas, no lote (27) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 40. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS -

EIRELI - ME com o valor R$ 38.890,44.

 

    No dia 22/08/2018, às 12:41:39 horas, no lote (28) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 41. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às 12:21:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 25/09/2018, às 12:21:51 horas, no lote (28) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 41. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/09/2018, às

11:51:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 26/09/2018, às 11:51:06 horas, no lote (28) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 41. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do Edital.

?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 11:51:06 horas, no lote (28) - Sapatilha de Atletismo para

Velocidade, semelhante ou superior a Asics hypersprint nº 41. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS -

EIRELI - ME com o valor R$ 39.220,02.

 

    No dia 22/08/2018, às 12:36:15 horas, no lote (29) - Step para ginástica, medindo: 60 cm

comprimento X 30 cm largura X 10 cm altura, material de E.V.A, cores variadas. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 12:14:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 12:14:32 horas, no lote (29) - Step para ginástica, medindo: 60 cm

comprimento X 30 cm largura X 10 cm altura, material de E.V.A, cores variadas. -  a situação

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

26/09/2018, às 14:35:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:35:32 horas, no lote (29) - Step para ginástica, medindo: 60 cm

comprimento X 30 cm largura X 10 cm altura, material de E.V.A, cores variadas. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do

Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao

licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 14:35:32 horas, no lote (29) - Step para ginástica, medindo: 60 cm

comprimento X 30 cm largura X 10 cm altura, material de E.V.A, cores variadas. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 18.997,90.

 

    No dia 22/08/2018, às 12:24:45 horas, no lote (30) - Step para ginástica, medindo: 90 cm
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comprimento X 30 cm largura X 10 cm altura, material de E.V.A, cores variadas. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 12:17:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 12:17:35 horas, no lote (30) - Step para ginástica, medindo: 90 cm

comprimento X 30 cm largura X 10 cm altura, material de E.V.A, cores variadas. -  a situação

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil e

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

26/09/2018, às 14:36:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2018, às 14:36:17 horas, no lote (30) - Step para ginástica, medindo: 90 cm

comprimento X 30 cm largura X 10 cm altura, material de E.V.A, cores variadas. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 12.1. do

Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao

licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 26/09/2018, às 14:36:17 horas, no lote (30) - Step para ginástica, medindo: 90 cm

comprimento X 30 cm largura X 10 cm altura, material de E.V.A, cores variadas. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 18.997,90.

 

    No lote (31) - Trena de Fibra de Vidro com empunhadura, 100 m de comprimento. Fita de

fibra de vidro de alta resistência com 13 mm de largura, instalada em caixa aberta com

empunhadura anatômica. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (32) - Trena de Fibra de Vidro com empunhadura, 50 m de comprimento. Fita de

fibra de vidro de alta resistência com 13 mm de largura, instalada em caixa aberta com

empunhadura anatômica. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 22/08/2018, às 12:33:40 horas, no lote (33) - Trena de Fibra de Vidro com

empunhadura; 20 m de comprimento. Fita de fibra de vidro de alta resistência com 13 mm

de largura, instalada em caixa fechada com empunhadura anatômica. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 25/09/2018, às 13:31:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (33) - Trena de Fibra de Vidro com empunhadura; 20 m de comprimento. Fita de
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fibra de vidro de alta resistência com 13 mm de largura, instalada em caixa fechada com

empunhadura anatômica. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 22/08/2018, às 09:10:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (1) - Adipômetro científico para medição de massa corporal

sensibilidade 0,1 mm, amplitude de leitura 88 mm, pressão de 10gmmm2. Montagem em

base de alumínio com revestimento epóxi. Cabo e protetor em nylon technyl. Ponteiras

(fixas) não metálicas. Molas em aço zincado. Relógio de alta precisão. Dimensões: 286 mm

x 165 mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por se identificar ao

anexar sua proposta no sistema, com fundamento no subitem 5.1.5. do Edital �Qualquer

elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo

das sanções previstas nesse Edital.

 

    No dia 22/08/2018, às 09:10:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (2) - Banco de Reserva em madeira naval sem cobertura para quadras

esportivas com capacidade para 12 pessoas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico

a empresa por se identificar ao anexar sua proposta no sistema, com fundamento no

subitem 5.1.5. do Edital �Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

 

    No dia 22/08/2018, às 09:11:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (3) - Baralho Tradicional: Descrição: Caixinha contendo 55 cartas (52

cartas, 2 coringas e 1 carta de garantia), material cartão couchê 290 g, tamanho de cada

carta 57 x 89 mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por se

identificar ao anexar sua proposta no sistema, com fundamento no subitem 5.1.5. do Edital �

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta,

sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

 

    No dia 22/08/2018, às 09:12:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (4) - Bolsa de Massagem Térmica com revestimento, cor preta, bolsos

laterais externos, duas porta-garrafas. Alça para transporte. Material Poliéster nylon.

Dimensões: 42 cm (C), 29 cm (A), 21 cm (L). Contém: 02 squeezes de plástico com

capacidade de 500 ml cada, 02 bisnagas plásticas para fluídos com capacidade de 250 ml

cada, 01 cx. de isopor pequeno (apropriada ao tamanho da bolsa). O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa por se identificar ao anexar sua proposta no

sistema, com fundamento no subitem 5.1.5. do Edital �Qualquer elemento que possa
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identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções

previstas nesse Edital.

 

    No dia 22/08/2018, às 09:14:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (11) - Garrafinha tipo Squizee: Garrafa plástico para armazenagem de

água, suco ou qualquer outro líquido reidratante. Capacidade para armazenar 500ml, com

corpo em cor amarelo e a tampa em cor azul-marinho. Personalizado com a logomarca

Prefeitura de Porto Velho, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer � SEMES e o Nome do

projeto. Impresso em uma cor �Branco�. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa por se identificar ao anexar sua proposta no sistema, com fundamento no subitem

5.1.5. do Edital �Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação

da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

 

    No dia 22/08/2018, às 09:16:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (13) - Jogo de Boliche em material plástico resistente, composto por 6

pinos com aproximadamente 25 centímetros de altura e 2 bolas coloridas. Acompanha uma

sacola plástica com fechamento em zíper para melhor acomodação. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa por se identificar ao anexar sua proposta no

sistema, com fundamento no subitem 5.1.5. do Edital �Qualquer elemento que possa

identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções

previstas nesse Edital.

 

    No dia 22/08/2018, às 09:16:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (14) - Jogo de Damas: Jogo Esportivo oficial de Dama/Tria, com

tabuleiro confeccionado em madeira, medindo: 300x300-mm, e casas alternadas de

32x32mm, com abertura em uma das laterais, para guardar e retirar as peças do jogo, as

peças devem ser confeccionadas em plástico polipropileno, com diâmetro mínimo de 26 mm

e altura de 5 mm, a embalagem deverá ter selo do INMETRO. O motivo da desclassificação

foi: Desclassifico a empresa por se identificar ao anexar sua proposta no sistema, com

fundamento no subitem 5.1.5. do Edital �Qualquer elemento que possa identificar a licitante

importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

 

    No dia 22/08/2018, às 09:18:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (16) - Jogo de Memória, 54 peças em madeira (que formam 27 pares),

com caixa apropriada, de temas infantis (animais, objetos, personagens de desenhos, etc).

O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por se identificar ao anexar sua
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proposta no sistema, com fundamento no subitem 5.1.5. do Edital �Qualquer elemento que

possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções

previstas nesse Edital.

 

    No dia 22/08/2018, às 09:18:59 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (17) - Jogos de Xadrez adaptado contém tabuleiro estojo adaptado no

sistema braile. Letras e números do sistema Braile são representados em forma de relevo.

Possui orifícios para encaixe das peças com cavinhas. Quantidade de peças: 32 peças.

Material MDF acondicionado em estojo medindo 40x40x3,3 cm. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa por se identificar ao anexar sua proposta no

sistema, com fundamento no subitem 5.1.5. do Edital �Qualquer elemento que possa

identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções

previstas nesse Edital.

 

    No dia 22/08/2018, às 09:19:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (19) - Mural Didático de Xadrez e Damas com peças imantadas em

EVA. Dimensões: 930 mm x 730 mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa por se identificar ao anexar sua proposta no sistema, com fundamento no subitem

5.1.5. do Edital �Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação

da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

 

    No dia 22/08/2018, às 09:20:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (20) - Peteca produzida com pena natural e base de borracha

proporcionando firmeza e resistência na estrutura da peteca, Dimensões aproximadas altura

20 cm, base 5 x 5 cm. Embaladas individualmente em embalagem super resistente evitando

a danificação das penas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por se

identificar ao anexar sua proposta no sistema, com fundamento no subitem 5.1.5. do Edital �

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta,

sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

 

    No dia 22/08/2018, às 09:21:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME,

no lote (21) - Placar Eletrônico Poliesportivo, display LCD, 100 x 80 x 5,5 cm. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa por se identificar ao anexar sua proposta no

sistema, com fundamento no subitem 5.1.5. do Edital �Qualquer elemento que possa

identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções

previstas nesse Edital.
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    No dia 22/08/2018, às 09:23:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL

LTDA ME, no lote (29) - Step para ginástica, medindo: 60 cm comprimento X 30 cm largura

X 10 cm altura, material de E.V.A, cores variadas. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa por se identificar ao anexar sua proposta no sistema, com

fundamento no subitem 5.1.5. do Edital �Qualquer elemento que possa identificar a licitante

importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

 

    No dia 25/09/2018, às 13:31:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME, no

lote (33) - Trena de Fibra de Vidro com empunhadura; 20 m de comprimento. Fita de fibra de

vidro de alta resistência com 13 mm de largura, instalada em caixa fechada com

empunhadura anatômica. O motivo da desclassificação foi: A empresa K.S. ARTIGOS

ESPORTIVOS - EIRELI - ME,  não enviou o lote na sua proposta ,  portanto sera

desclassificada.

 

    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.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
24.547.906/0001-99 ALLPER COMERCIAL EIRELI

03.180.328/0001-25 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME

14.505.081/0001-96 ARIANA B PITHAN

03.578.434/0001-61 CALUX COMERCIAL EIRELI

01.644.219/0001-96 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

22.025.872/0001-47 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

19.458.719/0001-07 FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME
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14.232.132/0001-53 G8 ARMARINHOS LTDA - EPP

26.824.426/0001-53 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI

14.420.347/0001-06 IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI

11.042.902/0001-07 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

12.050.428/0001-28 JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME

20.965.430/0001-55 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME

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

01.527.632/0001-70 KMEIH E SERPA LTDA

29.136.844/0001-46 MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

08.738.035/0001-34 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

17.353.208/0001-97 MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

02.902.969/0001-83 TRINCA ESPORTES LTDA EPP

14.272.952/0001-79 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP

19.530.759/0001-04 ZZARO COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI
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