ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: MUNICIPIO DE IPUEIRAS -MUNICIPIO DE IPUEIRAS -(CE)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE IPUEIRAS / N° Processo: 029/22-PE-ESP)

às 13:30:53 horas do dia 17/05/2022 no endereço PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA

MATOS, 01, bairro CENTRO, da cidade de lpuEIRAS -CE, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão
N° Processo: 029/22-PE-ESP -2022/029/22-PE que tem por objeto REGISTRO DE PREÇO
VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA

0.

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS-CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1 ) - LOTE 1 -BOLAS
Data-Hora
16/05/202215:11 :41 :744

22 09:22:06:08

5/2022 08:03:2
17/05/2022 00:09:56:680
11105J_2

:04:34:325

202218:49:10:8

0

EIRELl

BMK-AP
BR DISTRIBU lDORA E S

DEBORA CRISTHIANNE

EIRELl

DRIGUES DE ASsl

lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR
EIRELl

E M SOUSA C
E VALERl

ERC'O E

R$ 45.992,55

ERVICOS LTDA

DE SOUZA

Lote(2)-LOTE2-REDES
Fornecedor

Data-H
16/05/202215:11 :41 :744

17/05/2022 0 :22:06:083

BMK-AP EMPREENDl MENT

BR DISTR

S EIREL

DORA E SERV

EIREL

17/05/2022 08:03:26: 184 DEBORA CRISTH IANNE RODRIGUES DE ASSIS
17/05/2022 00:09:56:680

17/05/2 2210:04:34:32

lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR

E M SOUSA C

MERC 0 E SERV COS LTDA

202218:49:10:887 E VALERIO DE SOUZA

Lote (3) -LOTE 3 -VEST.E ACESSÓRIOS PERSON.
Fornec

Data-Hora

16/05/2022 1 :11 :41 :744 BMK-AP EMPREEN DIMENTOS E

17/05/2022 0 :22:06:083
7lf)5_l_2_ 22 08:03:26: 184

15/06/2022

BR DISTRIBU lDORA E SERVIC

DEBORA

NE RODRIG

EIRELl

DE ASSIS

R$ 88.574,32

`.`:_*```.``E`,`,`c..

F{$2,ff¢#,#fi

17/05/2022 00:09:56:680

R.S i nÃÉi 7 on

rl5.

*ç
8

Lote (4) - LOTE 4 -ACESSÓRIOS ESPORTIVOS

16/05/2022 15: 11 :41 :744

BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl

17/05/2022 09:22:06:083 JBR DI TRIBUIDORA E SERvl
:03 :26: 184

17/05/2022 00:09:56:680
16/05/2022 18 :49: 10:887

Rutírica
prol}osta -'`,.J+

Fornecedor

Data-Hora

RA CRISTHIANNE R

S EIRELI

lGUES DE ASSIS

lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR
EIRELl

R$ 94.005,11

E VALERIO DE S

Lote (5) -LOTE 5 -TROFEUS E MEDALHAS

17/05/202211 :11 :47:400

ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA

16/05/202215:11 :41 :744

BMK-AP EMPREENDIMENT

S EIRELl

R$ 119.790,00

88.742

22 09: 2:06:083 JBR DISTRIBUIDORA E SERVIC
17/05/2022 08:03:26:1

17/05/2022 00:09:56:680
2210:

:34:325

16/05/202218:49:10:

DEBORA

RISTHIANNE RODRIGUES DE A

lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR
EIRELl

104.270

R$ 127.565,59

E M SOUSA COMERCIO E SERVIC
E VALERl

Lote (6) - LOTE 6 - DIVERSOS
Data-Hora

Forn®codor

14:24:38:597

BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIR

: 15:02:782 JBR DISTRIBUIDORA E SERVIC

®

1 7/05/2 22 08:1

DEBORA CRISTHl

17/05/2022 00:00:42:911

EIRELl

NNE RODRIGUE

lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR
EIRELl

R$ 16.028,50

16/05/202218:52:00:329 E VALERIO DE SOUZA

Lote (7) - LOTE 7 - BOLAS RESERV.
Data-Hora
202214:24:38:597 BMK-AP EMPREEND MENT

17/05/2022 09:15:02:782

17/05/2

:51 : 128

17/05/2022 00:00:42:911

1 7/05/202

:57:24:

/05/202218:52:00:32

BR DISTR

ERVICOS EIRELl

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE A

lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR
EIRELl

OMER

RVICOS LTDA

E VALERIO DE

Lote (8) - LOTE 8 -REDES RESERV.
Data-Hora

Fornecedor

R$ 150.330,55

Lote (9) -LOTE 9 -VEST.E ACESSÓRIOS PERSON. RESER
Fornecedor

Daú-Hora

16/05/2 2214:24:38:597 BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl
17/05/2022 09: 1

RA E SERVICOS EIRELl

:02:782 JBR DISTRIBUID

RA CRISTHIANNE RODRIG

/2022 08:1

16/05/2022 18:52:00:329 E VALERIO DE SOUZA

Lote (10) -LOTE 10 -ACESSÓRIOS ESPORTIVOS RESER.
Fomoc
16/05/202214:24:38:597 BMK-AP EMPREENDIMENTO

17/05/2

RA E SERV COS EIREL

JBR DISTRIB

DE ASS

RACR STHIANNE

2022 08: 10:51 : 12

OUZA

202218:52:00:329 E VALER

Lote (11 ) -LOTE 11 -TROFEUS E MEDALHAS RESER.
Data-Hora
05/202214:10:21 :407 BMK-AP EMPREE
:16:50:878

JBR DISTRIB

S EIRELl

DIMENT

RA E SERVICOS EIREL
DRIGUES DE ASSIS

17/05/2022 08: 12: 1

DEBORA CRISTHIANNE R

17/05/2022 10: 12: 14:4

E M SOUSA COMER 10 E SERVICOS LTDA

1 6/05/2022 1 :54:00:270 E VALERIO DE

OUZA

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:
Lote (1 ) - LOTE 1 -BOLAS

Fornecodor

Data-Hora
17/05/20221

:18:206

17/05/202213:
17/05/2022 13:53:46:998
17/05/2022 10: 4:34:325

JBR DISTR

DORA E SERVICOS EIREL

E VALER
lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR
EIRELl

E M SOUSA COMERCIO E S

/202213:43:00:087 BMK-AP EMPREENDIMENTO

R$ 45.600,00

S LTDA
EIRELl

2022 08:03:26:184 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES

Lote (2) - LOTE 2 - REDES
Forne

Data-Hora
05/202213:52:12:268

E VALERl

DE SOUZA

Lance
47.500

17/05/2022 00:09:56:680

lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR

Lote (3) -LOTE 3 -VEST.E ACESSÓRIOS PERSON.
Fornecedor

Data-Hora
1 7/05/2 2213:49:11 :453

JBR DISTRIB

lDORA E SERVICOS EIRELl

86.000

202213:49:24:599 E VALERIO DE SOUZA
16/05/202215:11 :41 :744

BMK-AP EMPREENDIMENTO

144.465

EIRELl

17/05/2022 08:03:26: 184 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASsl

17/05/2022 00:09:56:680

lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR
EIREL'

186.025

R$ 289.382,50

Lote (4) - LOTE 4 -ACESSÓRIOS ESPORTIVOS

2213:48:42:

202213:48:18:590

JBR DISTR

Fornecodor

Lance

DORA E SERVICOS EIRELl

40.000
60.000

E VALERIO DE SOUZA

17/05/2022 13:4 :46:649 BMK-AP EMPREEND MENTOS EIRELl
17/05/202213:48:27:637

17/05/2022 00:09:56:680

DEBORA CRISTHIANNE R

GUES DE ASSIS

lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR
E'RELl

R$ 94.005,11

Lote (5) - LOTE 5 -TROFEUS E MEDALHAS
Data-Hora
17/05/2022 13:49:08:246
2213:49:41:885

ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELl

17/05/20221

BMK-AP EMPREENDIME

TOS EIRELl

:04:34:325 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

17/05/2022 08:03:26: 1

17/05/2022 00:09:56:680

47.390
50.000

0:00:859 E VALERIO DE
17/05/2022 13:4

R$ 45.000,00

DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS

lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR

58.870
104.270

R$ 127.565,59

Lote (6) - LOTE 6 - DIVERSOS
Data-Hora
2213:51 :27:024

/202213:51 :23:280

2213:47:39:625

17/05/20221
17/05/2022 13:54:31 :833

E VALER

OUZA

BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl

DEBORA CRISTHIANNE RODRIG

DE ASSIS

JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI

lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR
EIRELl

R$ 15.800,00

Data-Hora
5/202214:21 :35:978 JBR DISTRIBUIDORA E SERV COS EIREL
17/05/202214:21 :33:126

E VALERIO DE SO

17/05/2022 09:57:24:936 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS
2214:07:58:646 BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl

05/202214:02
17/05/2022 00:00:42:911

E RODRIGUES DE ASSIS

DEBORA CRISTHl

lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR
EIRELl

R$ 150.330,55

Lote (8) - LOTE 8 - REDES RESERV.
Lance

Fomecodor
2214:22:05:942
17/05/202214:22:

®

15.060

E VALERIO DE

BMK-AP EMPREENDl MENTOS EIRELl

RA E SERVICOS E

17/05/202214:22:27:724 JBRD
05/202214:14:3
2022 08:10:51 : 128

E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS

DE ASS

RA CRISTHIANNE R

Lote (9) -LOTE 9 -VEST.E ACESSÓRIOS PERSON. RESER
Data-Hora
05/202214:24:32:50
2214:24:21 :957

202214:08:2

E SERVICOS EIRELl

JBR DISTRIBUIDO

E VALERl

DE SOUZA

BMK-AP EMPREEN

IMENTOS EIRELl

RODRIGUES DE ASSIS

/202214:03:49:587 DEBORA CRISTHIANN

Lote (10) -LOTE 10 -ACESSÓRlos ESPORTIVOS RESER.

17/05/202214:20:42:725 JBR Dl TRIBUIDORA E

05/202214:20:25:92

Lance

Fornec

Data-Hora

ERV'C

EIRELl

E VALERIO DE SOUZA

/202214:20:27:600 BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl

17/05/202214:04:30:464 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS

Lote (11 ) -LOTE 11 -TROFEUS E MEDALHAS RESER.

Forne

Data-Hor
17/05/202214:16:56:310

E VALERIO DE SOUZA

17/05/202214:17:02:621

JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELl

14:16:40:939

BMK-AP EMPREENDl

17/05/202214:04:52:383 DEBORA
5/202210:12:14:401

ENTOS EIREL

THIANNE RODRl

OUSA COME

UES DE ASSIS

10 E SERVICOS LTDA

18.331

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no,'``£ercad^o^ç

+99

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 17/05/2022, às 13:58:05 horas, no lote (1) -LOTE 1 -B0LAS -

as,tua;;%&

foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxloaop00002_multisalas-04. No dia 23/05/2022, às 15:40:50 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:40:50 horas, no lote (1) -LOTE 1 -BOLAS - a situação do lote

foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JBR
DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELl. No dia 23/05/2022, às 15:42:11 horas, a situação

0

do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:42:11 horas, no lote (1) -LOTE 1 -B0LAS -a sjtuação do lote

foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: E VALERIO DE

SOUZA. No dia 25/05/2022, às 10:12:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/05/2022, às 10:12:05 horas, no lote (1) -LOTE 1 -BOLAS -a situação do lote

foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: lNDUSTRIA E
COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELl. No dia 25/05/2022, às 10:12:40 horas, a

situação do lote foi finalizada.

0

No dia 25/05/2022, às 10:12:40 horas, no lote (1 ) -LOTE 1 -BOLAS - a situação do lote

foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: E M SOUSA

COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 27/05/2022, às 14:34:54 horas, a situação do lote
foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 14:34:54 horas, no lote (1 ) -LOTE 1 -BOLAS - a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo,

estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 13/06/2022, às
18:10:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 18:10:39 horas, no lote (1) -LOTE 1 -BOLAS -a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 13/06/2022, às 18:10:39 horas, no lote (1) -LOTE 1 -BOLAS - pel

menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empres:á&®#AãÉ`°'Jqã``

0?

EMPREENDIMENTOS EIRELl com o valor R$ 79.980,00.

No dia 17/05/2022, às 13:56:33 horas, no lote (2) -LOTE 2 -REDES -

Fls._m__

:sit:a\#77,,

foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada ,

servidor: pxloaop00002_multisalas-04. No dia 23/05/2022, às 15:42:17 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:42:17 horas, no lote (2) -LOTE 2 -REDES -a situação do lote

foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: E VALERIO DE

0

SOUZA. No dia 23/05/2022, às 15:43:21 horas, a situação do lote foj finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:43:21 horas, no lote (2) -LOTE 2 -REDES - a situação do lote

foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JBR
DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELl. No dia 27/05/2022, às 14:35:13 horas, a situação
do lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 14:35:13 horas, no lote (2) -LOTE 2 -REDES -a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo,

estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl veneedora do presente lote. No dia 13/06/2022, às
18:10:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

0

No dia l3/06/2022, às l8:10:48 horas, no lote (2) -LOTE 2 -REDES -a situação do lote
foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.
No dia 13/06/2022, às 18:10:48 horas, no lote (2) -LOTE 2 -REDES - pelo critério de

menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BMK-AP

EMPREENDIMENTOS EIRELl com o valor R$ 49.500,00.

No dia 17/05/2022, às 13:53:12 horas, no lote (3) -LOTE 3 -VEST.E ACESSÓRIOS

PERSON. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxloaop00002_multisalas-04. No dia 23/05/2022,
às 15:40:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:40:59 horas, no lote (3) -LOTE 3 -VEST.E ACESSÓRlos

á.;~o,OEi
seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -des ctã ssificou
fornecedor: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELl. No dia 23/05/2022

à:_=-±;Í-i_:-_:_--

horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:42:22 horas, no lote (3) -LOTE 3 -VEST.EACEà`sÓRRu,%Ê,í

PERSON. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o

fornecedor: E VALERIO DE SOUZA. No dia 27/05/2022, às 14:35:33 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 14:35:33 horas, no lote (3) -LOTE 3 -VEST.E ACESSÓRIOS

PERSON. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração

0

foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei,

declararemos esta
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 13/06/2022, às
18:10:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 18:10:57 horas, no lote (3) -LOTE 3 -VEST.E ACESSÓRIOS

PERSON. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado adjudicado. No dia 14/06/2022, às 12:08:44 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 14/06/2022, às 12:08:44 horas, no lote (3) -LOTE 3 -VEST.E ACESSÓRIOS

PERSON, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: correção de valores. No dia 14/06/2022, às 12:09:07 horas, a situação do lote foi

0

finalizada.

No dia 14/06/2022, às 12:09:07 horas, no lote (3) -LOTE 3 -VEST.E ACESSÓRIOS

PERSON. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor, 0 motivo da alteração
foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 12:12:35 horas, a situação do lote
foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 12:12:35 horas, no lote (3) -LOTE 3 -VEST.E ACESSÓRIOS

PERSON. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 14/06/2022, às 12:12:35 horas, no lote (3) -LOTE 3 -VEST.E ACESSÓRIOS

PERSON. - pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl com o valor R$ 124.462,13.

No dia 17/05/2022, às 13:52:43 horas, no lote (4) -LOTE 4 -AC

ESPORTIVOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da al
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxloaop00002_multisalas-04. No di
às 15:41 :06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022,

às

15:41:06

horas,

no lote

(4) -LOTE 4 -AC

ESPORTIVOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o
fornecedor: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELl. No dia 23/05/2022, às 15:42:29

horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022,

0

às

15:42:29 horas,

no lote (4) -LOTE 4 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o

fornecedor: E VALERIO DE SOUZA. No dia 27/05/2022, às 14:35:56 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às

14:35:56 horas,

no lote (4) -LOTE 4 -ACESSÓRlos

ESPORTIVOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da

alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a
lei, declararemos esta
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 13/06/2022, às
18:11 :06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No

0

dia

13/06/2022,

às

18:11:06

horas,

no

lote

(4) -LOTE 4 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado adjudicado. No dia 14/06/2022, às 12:13:28 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia

14/06/2022,

às

12:13:28 horas,

no lote

(4) -LOTE 4 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Correção de valores. No dia 14/06/2022, às 12:13:50 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 14/06/2022, às 12:13:50 horas, no lote (4) -LOTE 4 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 14/06/2022, às 12:15:04 horas, a
situação do lote foi finalizada.

ESPORTIVOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da

3éSárç-ã

seguinte:Declaradoadiudicado.Nodial5/06/2022,às11:48:04horas,asitu:#:.~d=Íg!Ê
f: rt a 1 i , a A a
finalizada.

No dia 15/06/2022, às 11:48:04 horas, no lote (4) -LOTE 4 -ACE§Sõqçz,S
ESPORTIVOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Correção de valores. No dia 15/06/2022, às 11 :48:22 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia

15/06/2022,

às

11:48:22

horas,

no lote (4) -LOTE 4 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 15/06/2022, às 11:49:28 horas, a

0

situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2022, às 11:49:28 horas, no lote (4) -LOTE 4 -ACESSÓRlos

ESPORTIVOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado adjudicado.

No dia

15/06/2022,

às

11:49:28 horas,

no

lote

(4) -LOTE 4 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl com o valor R$ 63.472,94.

No dia 17/05/2022, às 13:54:07 horas, no lote (5) -LOTE 5 -TROFEUS E MEDALHAS -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxloaop00002_multisalas-04. No dia 23/05/2022, às
15:43:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:43:57 horas, no lote (5) -LOTE 5 -TROFEUS E MEDALHAS -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0
coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor:
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. No dia 23/05/2022, às
15:44:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:44:05 horas, no lote (5) -LOTE 5 -TROFEUS E MEDALHAS -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0
coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor:
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELl. No dia 23/05/2022, às 15:44:11 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:44:11 horas, no lote (5) -LOTE 5 -TROFEUS E MEDALHAS -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o se
coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o f
VALERIO DE SOUZA. No dia 27/05/2022, às 14:36:23 horas, a situaç

do lote foi

finalizada.

No dia 27/05/2022, às 14:36:23 horas, no lote (5) -LOTE 5 -TROFEUS E

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da altera`?ã
seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei,

declararemos esta
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 13/06/2022, às
18:11 :14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 18:11 :14 horas, no lote (5) -LOTE 5 -TROFEUS E MEDALHAS -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Declarado adjudicado. No dia 15/06/2022, às 08:52:02 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 15/06/2022, às 08:52:02 horas, no lote (5) -LOTE 5 -TROFEUS E MEDALHAS -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Correção de valores. No dia 15/06/2022, às 08:52:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2022, às 08:52:20 horas, no lote (5) -LOTE 5 -TROFEUS E MEDALHAS -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado vencedor. No dia 15/06/2022, às 08:53:23 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 15/06/2022, às 08:53:23 horas, no lote (5) -LOTE 5 -TROFEUS E MEDALHAS -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Declarado adjudicado.

No dia 15/06/2022, às 08:53:23 horas, no lote (5) -LOTE 5 -TROFEUS E MEDALHAS -

pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BMK-AP
EMPREENDIMENTOS EIRELl com o valor R$ 52.899,50.
No dia 17/05/2022, às 13:56:07 horas, no lote (6) -LOTE 6 -DIVERSOS - a situação do

lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
-servidor: pxloaop00002_multisalas-04. No dia 23/05/2022, às 15:42:37 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:42:37 horas, no lote (6) -LOTE 6 -DIVERSOS -a situação do

lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0 coord
CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: E V

'Fls.JO_í_
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SOUZA. No dia 27/05/2022, às 14:36:40 horas, a situação do lote foi finalizad ®0
No dia 27/05/2022, às 14:36:40 horas, no lote (6) -LOTE 6 -DIVERSOS - a s
Rubrica

lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte:

sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 13/06/2022, às
18:11 :23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 18:11 :23 horas, no lote (6) -LOTE 6 -DIVERSOS - a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: Declarado

0

adjudicado.

No dia 13/06/2022, às 18:11 :23 horas, no lote (6) -LOTE 6 -DIVERSOS - pelo critério de

menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BMK-AP

EMPREENDIMENTOS EIRELl com o valor R$ 14.800,00.

No dia 17/05/2022, às 14:26:11 horas, no lote (7) -LOTE 7 -BOLAS RESERV. - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxloaop00002_multisalas-04. No dia 23/05/2022, às
15:41:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:41:14 horas, no lote (7) -LOTE 7 -BOLAS RESERV. - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0
coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor:

®

JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELl. No dia 23/05/2022, às 15:42:42 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:42:42 horas, no lote (7) -LOTE 7 -BOLAS RESERV. - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0
coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: E

VALERIO DE SOUZA, No dia 24/05/2022, às 15:32:44 horas, a sjtuação do lote foi
finalizada.

No dia 24/05/2022, às 15:32:44 horas, no lote (7) -LOTE 7 -BOLAS RESERV. - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0
coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: E M

SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 27/05/2022, às 14:36:58 horas, a situação
do lote foj finalizada.
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No dia 27/05/2022, às 14:36:58 horas, no lote (7) -LOTE 7 -BOLAS RE

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi

Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declarare
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 13/06/2022, às
18:11 :30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 18:11:30 horas, no lote (7) -LOTE 7 -BOLAS RESERV. -a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Declarado adjudicado.

No dia 13/06/2022, às 18:11:30 horas, no lote (7) -LOTE 7 -BOLAS RESERV. - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BMK-AP

0

EMPREENDIMENTOS EIRELl com o valor R$ 26.232,00.
No dia 17/05/2022, às 14:26:46 horas, no lote (8) -LOTE 8 -REDES RESERV. - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxloaop00002_multisalas-04. No dia 23/05/2022, às
15:42:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:42:49 horas, no lote (8) -LOTE 8 -REDES RESERV. - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o seguinte: 0
coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor: E
VALERIO DE SOUZA. No dia 27/05/2022, às 14:37:28 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 27/05/2022, às 14:37:28 horas, no lote (8) -LOTE 8 -REDES RESERV. - a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi o seguinte:

Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 13/06/2022, às
18:11 :37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 18:11:37 horas, no lote (8) -LOTE 8 -REDES RESERV. -a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o seguinte:
Declarado adjudicado.

No dia 13/06/2022, às 18:11:37 horas, no lote (8) -LOTE 8 -REDES RESERV. - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BMK-AP
EMPREENDIMENTOS EIRELl com o valor R$ 16.100,00.
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No dia 17/05/2022, às 14:29:16 horas, no lote (9) -LOTE 9 -VEST.E A

PERSON. RESER - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo
foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisala
23/05/2022, às 15:41:21
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horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:41 :21 horas, no lote (9) -LOTE 9 -VEST.E ACESSÓRIOS

PERSON. RESER - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração
foi o seguinte: 0 coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou
o fornecedor: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELl. No dia 23/05/2022, às 15:42:54

horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:42:54 horas, no lote (9) -LOTE 9 -VEST.E ACESSÓRIOS

PERSON. RESER - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração
foi o seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou

o fornecedor: E VALERI0 DE SOUZA. No dia 27/05/2022, às 14:38:03 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 14:38:03 horas, no lote (9) -LOTE 9 -VEST.E ACESSÓRlos

PERSON. RESER - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da

alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a
lei, declararemos esta
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 13/06/2022, às
18:14:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 18:14:51 horas, no lote (9) -LOTE 9 -VEST.E ACESSÓRIOS

PERSON. RESER - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração
foi o seguinte: Declarado adjudicado. No dia 14/06/2022, às 12:22:02 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 12:22:02 horas, no lote (9) -LOTE 9 -VEST.E ACESSÓRIOS

PERSON. RESER - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração
foí o seguinte: Correção de valores. No dia 14/06/2022, às 12:22:19 horas, a situação do lote
foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 12:22:19 horas, no lote (9) -LOTE 9 -VEST.E ACESSÓRlos

PERSON. RESER - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 15/06/2022, às 08:57:33 horas, a
situação do lote foi finalizada.
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PERSON. RESER - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo ¢§alteração

foi o seguinte: Declarado adjudicado.
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No dia 15/06/2022, às 08:57:33 horas, no lote (9) -LOTE 9 -VEST.E AC
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PERSON. RESER - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação
á empresa BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl com o valor R$ 39.869,87.

No dia

17/05/2022, às 14:25:23 horas, no lote (10) -LOTE 10 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS RESER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxloaop00002_multisalas-04. No
dia 23/05/2022, às 15:41 :27 horas, a situação do lote foi finalizada.

0

No dia 23/05/2022, às

15:41:27 horas,

no lote (10) -LOTE

10 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS RESER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO desclassificou o fornecedor: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELl. No dia

23/05/2022,

às

15:42:59 horas,

a situação do

lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:42:59 horas, no lote (10) -LOTE 10 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS RESER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: 0 coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO desclassificou o fornecedor: E VALERIO DE SOUZA. No dia 27/05/2022, às 14:38:16 horas,
a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 14:38:16 horas, no lote (10) -LOTE 10 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS RESER. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo

®

da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com
a lei, declararemos esta
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 13/06/2022, às
18:11 :57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia

13/06/2022,

às

18:11:57

0

horas,

no lote (10) -LOTE

10 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS RESER. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado. No dia 14/06/2022, às 12:31:40 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2022, às 12:31:40 horas, no lote (10) -LOTE 10 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS RESER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Correção de valores. No dia 14/06/2022, às 12:32:02 horas, a

No dia 14/06/2022, às 12:32:01 horas, no lote (10) -LOTE 10 -AC

ESPORTIVOS RESER. - a situação do lote foi alterada para: declarado venced
da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 15/06/2022, às 08:58:22 horãs; ã
situação do lote foi finalizada.

No dia 15/06/2022, às 08:58:22 horas, no lote (10) -LOTE 10 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS RESER. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da
alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia

15/06/2022, às 08:58:22 horas, no lote (10) -LOTE 10 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS RESER. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação á empresa BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl com o valor R$ 20.721,56.

No dia 17/05/2022, às 14:21 :15 horas, no lote (11 ) -LOTE 11 -TROFEUS E MEDALHAS

RESER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxloaop00002_multisalas-04. No dia 23/05/2022,
às 15:43:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No día 23/05/2022, às 15:43:05 horas, no lote (11) -LOTE 11 -TROFEUS E MEDALHAS

RESER. - a situação do lote foj alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o

fornecedor: E VALERIO DE SOUZA. No dia 23/05/2022, às 15:43:35 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 23/05/2022, às 15:43:35 horas, no lote (11) -LOTE 11 -TROFEUS E MEDALHAS

RESER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: 0 coordenador -CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -desclassificou o
fornecedor: JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELl. No dia 27/05/2022, às 14:38:55

horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/05/2022, às 14:38:55 horas, no lote (11 ) -LOTE 11 -TROFEUS E MEDALHAS

RESER. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi

o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei,

declararemos esta
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 13/06/2022, às
18:12:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2022, às 18:12:06 horas, no lote (11 ) -LOTE 11 -TROFEUS E MEDALHAS

seguinte: Declarado adjudicado. No dia 15/06/2022, às 09:58:23 horas, a situaç
finalizada.

No dja 15/06/2022, às 09:58:23 horas, no lote (11) -LOTE 11 -TROFEUS E M

RESER. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Correção de valores. No dia 15/06/2022, às 09:58:43 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 15/06/2022, às 09:58:43 horas, no lote (11 ) -LOTE 11 -TROFEUS E MEDALHAS

RESER. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteração foi
o seguinte: Declarado vencedor. No dia 15/06/2022, às 10:00:00 horas, a situação do lote foi
finalizada.

®

No dia l5/06/2022, às l0:00:00 horas, no lote (11) -LOTE 11 -TROFEUS E MEDALHAS
RESER. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteração foi o
seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 15/06/2022, às 10:00:00 horas, no lote (11 ) -LOTE 11 -TROFEUS E MEDALHAS

RESER. -

pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl com o valor R$ 17.174,50.

No dia 17/05/2022, às 13:30:26 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia

0

17/05/2022, às

13:31:39 horas, a autoridade competente da licitação -

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 17/05/2022, às 13:59:40 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 17/05/2022, às 15:12:58 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS - substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

11`.
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SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR

PARTICI PANTES.
No dia

1\ Fis._filL~

19/05/2022, às 10:13:03 horas, a autoridade competente da

FRANCISC0 SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 23/05/2022, às 15:30:07 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

0

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 23/05/2022, às 15:40:50 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS
EIRELI, no lote (1) -LOTE 1 -BOLAS. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é

declarada desclassificada por não apresentar Certidão Especi'fica na Junta Comercial, em
desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.
No dia 23/05/2022, às 15:40:59 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor - JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS
EIRELl, no lote (3) - LOTE 3 -VEST.E ACESSÓRIOS PERSON. 0 motivo da

desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão
Especi'fica na Junta Comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.

0

No dia 23/05/2022, às 15:41 :06 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor -JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS

EIRELl, no lote (4) -LOTE 4 -ACESSÓRIOS ESPORTIVOS. 0 motivo da desclassificação

foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na Junta
Comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.
No dia 23/05/2022, às 15:41 :14 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor -JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS
EIRELl, no lote (7) -LOTE 7 -BOLAS RESERV. 0 motivo da desclassificação foi: A

empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na Junta
Comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor -JBR DISTRIBUIDORA
EIRELl, no lote (9) -LOTE 9 -VEST.E ACESSÓRIOS PERSON. RESER.

desciassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresep©r Ce|i9Íãoê
Específica na Junta Comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento
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No dia 23/05/2022, às 15:41 :27 horas, o Pregoeiro da

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor -JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS

EIRELl, no lote (10) -LOTE 10 -ACESSÓRlos ESPORTIVOS RESER. 0 motivo da

desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão
Específica na Junta Comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.
No dia 23/05/2022, às 15:42:11 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

0

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor -E VALERIO DE SOUZA, no lote (1) -

LOTE 1 -BOLAS. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada

por não apresentar inscrição municípal, item 8.8.5, não apresentou declaração que expressa
de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, em desacordo com o
item 9.5 do instrumento convocatório.

No dia 23/05/2022, às 15:42:17 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor - E VALERlo DE SOUZA, no lote (2) -

LOTE 2 - REDES. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada
por não apresentar inscrição municipal, item 8.8.5, não apresentou declaração que expressa
de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, em desacordo com o
item 9.5 do instrumento convocatório.

No dia 23/05/2022, às 15:42:22 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

0

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor-E VALERIO DE SOUZA, no lote (3) LOTE 3 -VEST.E ACESSÓRIOS PERSON. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é
declarada desclassificada por não apresentar inscrição municipal,

item 8.8.5,

não

apresentou declaração que expressa de integral concordância com os termos deste edital e
seus anexos, em desacordo com o item 9.5 do instrumento convocatório.
No dia 23/05/2022, às 15:42:29 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor - E VALERIO DE SOUZA, no lote (4) -

LOTE 4 -ACESSÓRlos ESPORTIVOS. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é
declarada desclassificada por não apresentar inscrição municipal,

item 8.8.5,

não

apresentou declaração que expressa de integral concordância com os termos deste edital e
seus anexos, em desacordo com o item 9.5 do instrumento convocatório.

SoARES CARVALHO -desciassificou o fornecedor - E VALERIO DE SOUZA, ná9ó
LOTE 6 - DIVERSOS. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é
desclassificada por não apresentar inscrição municipal, item 8.8.5, não

declaração que expressa de integral concordância com os termos deste edi
anexos, em desacordo com o item 9.5 do instrumento convocatório.
No dia 23/05/2022, às 15:42:42 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - E VALERIO DE SOUZA, no lote (7) -

LOTE 7 - BOLAS RESERV. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada
desclassificada por não apresentar inscrição municipal, item 8.8.5, não apresentou

declaração que expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus
anexos, em desacordo com o item 9.5 do instrumento convocatório.

®

No dia 23/05/2022, às 15:42:49 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor - E VALERIO DE SOUZA, no lote (8) -

LOTE 8 -REDES RESERV. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada
desclassificada por não apresentar inscrição municipal, item 8.8.5, não apresentou

declaração que expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus
anexos, em desacordo com o item 9.5 do instrumento convocatório.
No dia 23/05/2022, às 15:42:53 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor - E VALERIO DE SOUZA, no lote (9) -

LOTE 9 -VEST.E ACESSÓRIOS PERSON. RESER. 0 motivo da desclassificação foi: A

empresa é declarada desclassificada por não apresentar inscrição municipal, item 8.8.5, não

apresentou declaração que expressa de jntegral concordância com os termos deste edital e
seus anexos, em desacordo com o item 9.5 do instrumento convocatório.

0

No dia 23/05/2022, às 15:42:59 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor -E VALERIO DE SOUZA, no lote (10) -

LOTE 10 -ACESSÓRIOS ESPORTIVOS RESER. 0 motivo da desclassificação foi: A

empresa é declarada desclassificada por não apresentar inscrição municipal, item 8.8.5, não

apresentou declaração que expressa de integral concordância com os termos deste edital e
seus anexos, em desacordo com o item 9.5 do instrumento convocatório.
No dia 23/05/2022, às 15:43:05 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor -E VALERIO DE SOUZA, no lote (11 ) -

LOTE 11 -TROFEUS E MEDALHAS RESER. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é
declarada desclassificada por não apresentar inscrição municipal,

item 8.8.5,

não

apresentou declaração que expressa de integral concordância com os termos deste edital e
seus anexos, em desacordo com o item 9.5 do instrumento convo
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No dia 23/05/2022, às 15:43:21 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor -JBR DISTRIBUIDORA E S
EIRELI, no lote (2) -LOTE 2 -REDES. 0 motivo da desclassificação foi: A em

declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na Junta Comercial, em
desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.
No dia 23/05/2022, às 15:43:35 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor -JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS
EIRELl, no lote (11) -LOTE 11 -TROFEUS E MEDALHAS RESER. 0 motivo da

desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão
Especi'fica na Junta Comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.

0

No dia 23/05/2022, às 15:43:56 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor -ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA, no lote (5) - LOTE 5 - TROFEUS E MEDALHAS. 0 motivo da

desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar documento
dos sócios, item 8.7.3, apresentou certidão específica com data superior a 30 dias, item 9.6,

além de apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, item 8.10.1, todos
os itens em desacordo com o instrumento convocatório.
No dia 23/05/2022, às 15:44:05 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor -JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS
EIRELI, no lote (5) -LOTE 5 -TROFEUS E MEDALHAS. 0 motivo da desclassificação foi: A

empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na Junta
Comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.
No dia 23/05/2022, às 15:44:11 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor - E VALERIO DE SOUZA, no lote (5) -

LOTE 5 -TROFEUS E MEDALHAS. 0 motivo da desclassificação foi: A empresa é
declarada desclassificada por não apresentar inscrição municipal,

item 8.8.5,

não

apresentou declaração que expressa de integral concordância com os termos deste edital e
seus anexos, em desacordo com o item 9.5 do instrumento convocatório.
No dia 23/05/2022, às

16:09:18 horas, a autoridade competente da licitação -

FRANCISC0 SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILl
SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR ME
PARTICIPANTES.
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No dia 24/05/2022, às 15:32:44 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GÀBRIEff

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - E M SOUSA COMERclo E
SERVICOS LTDA, no lote (7) -LOTE 7 -BOLAS RESERV. 0 motivo da desclassificação foi:

A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Declaração de que não integra,
no corpo social, nem no quadro funcional empregado público, ou membro comissionado ....,

em desacordo com item 9.3 do instrumento convocatório.
No dia 24/05/2022, às 16:53:22 horas. a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 25/05/2022, às 10:03:56 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 25/05/2022, às 10:12:05 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou o fornecedor - lNDUSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAL ESCOLAR EIRELl, no lote (1 ) -LOTE 1 -BOLAS. 0 motivo da desclassificação

foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento
convocatório.
No dia 25/05/2022, às 10:12:40 horas, o Pregoeiro da licitação -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - E M SOUSA COMERCIO E
SERVICOS LTDA, no lote (1) -LOTE 1 -BOLAS. 0 motivo da desclassificação foi: A

empresa é declarada desclassificada por não apresentar Declaração de que não integra, no
corpo social, nem no quadro funcional empregado público, ou membro comissionado ...., em

desacordo com item 9.3 do instrumento convocatório.
No dia 25/05/2022, às 17:05:08 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 27/05/2022, às 13:30:01 horas, a autoridade competente da licitação -

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENS
PARTICIPANTES.

No dia 27/05/2022, às 15:07:37 horas, a autoridade competente da licita'`çãovT-

FRANCISC0 SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 27/05/2022, às

15:07:42 horas, a autoridade competente da licitação -

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 27/05/2022, às

16:03:29 horas, a autoridade competente da licitação -

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 27/05/2022, às 16:04:32 horas, a autoridade competente da licjtação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 02/06/2022, às 16:24:46 horas, a autoridade competente da licitação FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS -substitui o Pregoeiro CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO. 0 motivo da alteração foi o seguinte: lNCLUIR MENSAGEM AOS
PARTICIPANTES.

No dia 13/06/2022, às 16:17:09 horas, no lote (1) -LOTE 1 -BOLAS. Recurso respondido
e indeferido.

No dia 13/06/2022, às 16:17:20 horas, no lote (2) -LOTE 2 -REDES. Recurso respondido
e indeferido.

No dia 13/06/2022, às 16:17:29 horas, no lote (3) -LOTE 3 -VEST.E ACESSÓRIOS

PERSON.. Recurso respondido e indeferido.

No dia

13/06/2022,

às

16:17:38

horas,

no lote

EsPoRTIVOS. Recurso resp0ndido e inde:eri,do.

15/06/2022

(4) -LOTE 4 -ACESSÓRIOS
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No dia 13/06/2022, às 16:17:46 horas, no lote (5) -LOTE 5 -TROFEUS E

Recurso respondido e indeferido.

No dia 13/06/2022, às 16:18:00 horas, no lote (6) -LOTE 6 -DIVERSOS. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 13/06/2022, às 16:18:20 horas, no lote (7) -LOTE 7 -BOLAS RESERV.. Recurso
respondido e indeferido.

No dia 13/06/2022, às 16:18:30 horas, no lote (8) -LOTE 8 -REDES RESERV.. Recurso
respondido e indeferido.

\0

No dia 13/06/2022, às 16:18:42 horas, no lote (9) -LOTE 9 -VEST.E ACESSÓRIOS

PERSON. RESER. Recurso respondido e indeferido.

No dia

13/06/2022, às 16:18:51

horas, no lote (10) -LOTE 10 -ACESSÓRIOS

ESPORTIVOS RESER.. Recurso respondido e indeferido.

No dia 13/06/2022, às 17:05:47 horas, no lote (11 ) -LOTE 11 -TROFEUS E MEDALHAS

RESER.. Recurso respondido e indeferido.

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.
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LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIFU
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CAMILA DE SOUSA CUNHA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:
08.289.383/0001-71 ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
41.566.886/0001-12 BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELl

25.066.930/0002-50 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS

40.750.964/0001-71 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

42.002.171/0001-08 lNDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELl

41.380.220/0001-75 JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELl
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