
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - SEARH - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM

RN - (RN)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE PARNAMIRIM / Nº Processo: 30.130/2022)

 

     às 10:02:20 horas do dia 24/11/2022 no endereço RUA TENENTE PIRES DE CAMPOS

126 SEC DE ADMINISTRACAO, bairro CENTRO, da cidade de PARNAMIRIM - RN,

reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). MARIANA GUERREIRO FONSECA, e a

respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão

Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 30.130/2022 - 2022/37/2022 que tem por

objeto Aquisição e confecções de materiais para realização do Natal das Crianças 2022 de

Parnamirim/RN pela Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - BONECA: Composição vinil e plástico, com roupa de tecido , com dimensões

aproximadas entre 28 e 35 cm de altura e largura (quadril), entre 10cm e 12 cm, de boa

qualidade, com selo de segurança do INMETRO.

Lote (2) - BOLA: de futebol, em PU e fibra têxtil, costurada, com circunferência entre 68cm e

70cm, de boa qualidade, com selo de segurança do INMETRO.

Lote (3) - BICICLETA: Infantil, aro 24, cores variadas, dimensões aproximadas,

107cm/69cm/53cm, sendo comprimento/altura/largura, respectivamente, de boa qualidade,

com selo de segurança do INMETRO.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2022 16:30:16:261 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 203.920,00

23/11/2022 10:38:41:077 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 154.880,00

16/11/2022 17:03:37:334 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 154.880,00

23/11/2022 11:32:57:173 M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI  R$ 154.880,00

23/11/2022 15:28:48:931 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 154.800,00

23/11/2022 09:23:30:623 ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA  R$ 459.640,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2022 16:30:16:261 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 1.198.800,00

23/11/2022 10:38:41:077 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 252.600,00

16/11/2022 17:03:37:334 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 252.600,00

23/11/2022 11:32:57:173 M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI  R$ 252.600,00

23/11/2022 15:28:48:931 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 252.400,00

23/11/2022 09:23:30:623 ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA  R$ 556.800,00
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Lote (4) - BALA: Bala mastigável de 5g, sabores variados, de boa qualidade, acondicionadas

em embalagem de, aproximadamente, 120 gramas.

Lote (5) - PIPOCA SALGADA: Sabor manteiga. Embalagem de 45 gramas.

Lote (6) - BISCOITO: Tipo recheado, redondo, sabores variados, pacote com 60g,

constando dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, de

acordo com resolução em vigor. Validade mínima de 06 (seis) meses, a partir da entrega.

Lote (7) - NÉCTAR FRUTA: Produzido com alto teor da polpa da fruta, sabores variados,

embalado em caixinha tetra pak de 200ml. O rótulo deverá conter os dados de identificação

e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do

produto. Dever estar de acordo com especificações do Órgão competente em vigor

(ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses, a partir da data da entrega.

Lote (8) - PIRULITO: Pirulito mastigável recheado com chiclete sabores variados. Açúcar,

xarope de glicose acidulante, ácido cítrico aromatizante. Corantes artificiais. Não contem

glúten. Pct. 50 und.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2022 16:30:16:261 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 19.500,00

23/11/2022 10:38:41:077 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 6.990,00

23/11/2022 15:28:48:931 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 6.980,00

23/11/2022 09:23:30:623 ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA  R$ 12.578,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2022 16:30:16:261 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 167.840,00

23/11/2022 10:38:41:077 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 31.200,00

16/11/2022 17:03:37:334 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2022 16:30:16:261 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 24.000,00

23/11/2022 10:38:41:077 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 13.600,00

16/11/2022 17:03:37:334 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 22.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2022 16:30:16:261 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 32.480,00

23/11/2022 10:35:24:110 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 21.440,00

16/11/2022 17:05:46:503 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 21.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2022 16:30:16:261 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 28.800,00

23/11/2022 10:35:24:110 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 15.200,00

16/11/2022 17:05:46:503 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 23.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2022 16:30:16:261 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 4.316,80
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Lote (9) - BOLSA ESPORTIVA TIPO SACO �GYM SACK� com impressão da logo marca do

evento, em tecido Tactel 100% poliéster, com dimensão, mínima final, de Altura 60 cm x

34cm Largura, com fechamento em alças reguláveis em cordão rabo de rato 4/2 com 120

(cento e vinte) centímetros duplo na cor Preta. Sendo 4000 und vermelha e 4000 unidades

verde.

Lote (10) - CAMISETA: Camiseta em Malha PV sendo 67% poliéster e 33% viscose gola

redonda, com serigrafia colorida no meio da camiseta, contendo logo marca do evento e

serigrafia nas costas com logomarcas institucionais. Tamanhos variados do P ao XG . Cores

variadas (verde, laranja, roxa, branca, amarela, preta,

vermelha, azul Royal, vinho).

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - BONECA: Composição vinil e plástico, com roupa de tecido , com dimensões

aproximadas entre 28 e 35 cm de altura e largura (quadril), entre 10cm e 12 cm, de boa

qualidade, com selo de segurança do INMETRO.

23/11/2022 10:35:24:110 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 1.880,00

16/11/2022 17:05:46:503 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 2.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2022 10:35:24:110 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 136.000,00

16/11/2022 17:05:46:503 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 142.400,00

24/11/2022 08:56:46:460 IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACES PARA
VEICUL  R$ 142.400,00

23/11/2022 19:26:28:840 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI  R$ 800.000,00

18/11/2022 16:09:22:362 ELO CRIACOES TEXTIL LTDA  R$ 142.400,00

24/11/2022 08:52:28:712 R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA  R$ 88.000,00

23/11/2022 17:06:00:794 M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL  R$ 108.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2022 10:35:24:110 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 15.600,00

16/11/2022 17:05:46:503 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 20.500,00

23/11/2022 08:23:47:270 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 27.500,00

18/11/2022 16:09:22:362 ELO CRIACOES TEXTIL LTDA  R$ 15.615,00

24/11/2022 09:00:12:387 R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA  R$ 19.000,00

23/11/2022 17:06:00:794 M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL  R$ 12.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2022 10:25:24:005 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 94.680,00

24/11/2022 10:18:13:505 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 94.789,00

24/11/2022 10:17:59:845 M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI  R$ 116.378,25

24/11/2022 10:07:18:982 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 116.400,00
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Lote (2) - BOLA: de futebol, em PU e fibra têxtil, costurada, com circunferência entre 68cm e

70cm, de boa qualidade, com selo de segurança do INMETRO.

Lote (3) - BICICLETA: Infantil, aro 24, cores variadas, dimensões aproximadas,

107cm/69cm/53cm, sendo comprimento/altura/largura, respectivamente, de boa qualidade,

com selo de segurança do INMETRO.

Lote (4) - BALA: Bala mastigável de 5g, sabores variados, de boa qualidade, acondicionadas

em embalagem de, aproximadamente, 120 gramas.

Lote (5) - PIPOCA SALGADA: Sabor manteiga. Embalagem de 45 gramas.

Lote (6) - BISCOITO: Tipo recheado, redondo, sabores variados, pacote com 60g,

constando dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, de

acordo com resolução em vigor. Validade mínima de 06 (seis) meses, a partir da entrega.

23/11/2022 10:38:41:077 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 154.880,00

23/11/2022 09:23:30:623 ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA  R$ 459.640,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2022 10:23:35:565 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 140.000,00

24/11/2022 10:23:24:533 M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI  R$ 149.999,99

24/11/2022 10:11:10:342 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 249.300,00

23/11/2022 10:38:41:077 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 252.600,00

24/11/2022 10:18:07:443 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 556.700,00

23/11/2022 09:23:30:623 ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA  R$ 556.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/11/2022 15:28:48:931 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 6.980,00

23/11/2022 10:38:41:077 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 6.990,00

24/11/2022 10:05:55:375 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 11.947,84

23/11/2022 09:23:30:623 ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA  R$ 12.578,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2022 10:49:34:261 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 27.799,00

24/11/2022 10:28:52:788 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 27.800,00

23/11/2022 16:30:16:261 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 167.840,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2022 10:58:37:173 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 10.565,00

24/11/2022 10:38:40:077 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 10.570,00

24/11/2022 10:24:31:286 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2022 10:46:51:438 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 15.799,00

24/11/2022 10:29:59:584 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 15.800,00

24/11/2022 10:28:06:052 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 16.240,00
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Lote (7) - NÉCTAR FRUTA: Produzido com alto teor da polpa da fruta, sabores variados,

embalado em caixinha tetra pak de 200ml. O rótulo deverá conter os dados de identificação

e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do

produto. Dever estar de acordo com especificações do Órgão competente em vigor

(ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses, a partir da data da entrega.

Lote (8) - PIRULITO: Pirulito mastigável recheado com chiclete sabores variados. Açúcar,

xarope de glicose acidulante, ácido cítrico aromatizante. Corantes artificiais. Não contem

glúten. Pct. 50 und.

Lote (9) - BOLSA ESPORTIVA TIPO SACO �GYM SACK� com impressão da logo marca do

evento, em tecido Tactel 100% poliéster, com dimensão, mínima final, de Altura 60 cm x

34cm Largura, com fechamento em alças reguláveis em cordão rabo de rato 4/2 com 120

(cento e vinte) centímetros duplo na cor Preta. Sendo 4000 und vermelha e 4000 unidades

verde.

Lote (10) - CAMISETA: Camiseta em Malha PV sendo 67% poliéster e 33% viscose gola

redonda, com serigrafia colorida no meio da camiseta, contendo logo marca do evento e

serigrafia nas costas com logomarcas institucionais. Tamanhos variados do P ao XG . Cores

variadas (verde, laranja, roxa, branca, amarela, preta,

vermelha, azul Royal, vinho).

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2022 11:00:26:304 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 14.375,00

24/11/2022 11:00:06:501 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 14.380,98

16/11/2022 17:05:46:503 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 23.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/11/2022 10:35:24:110 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 1.880,00

24/11/2022 10:54:53:046 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 2.279,76

16/11/2022 17:05:46:503 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 2.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2022 11:45:01:581 M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL  R$ 47.850,00

24/11/2022 11:43:23:708 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 49.980,00

24/11/2022 11:42:40:376 ELO CRIACOES TEXTIL LTDA  R$ 53.945,00

24/11/2022 11:16:47:062 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 107.000,00

24/11/2022 11:23:18:977 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2022 11:31:56:700 COMERCIAL J. A. LTDA  R$ 12.300,00

24/11/2022 11:31:46:135 M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL  R$ 12.380,00

18/11/2022 16:09:22:362 ELO CRIACOES TEXTIL LTDA  R$ 15.615,00

16/11/2022 17:05:46:503 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME  R$ 20.500,00

23/11/2022 08:23:47:270 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME  R$ 27.500,00
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    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 24/11/2022, às 10:37:43 horas, no lote (1) - BONECA: Composição vinil e plástico,

com roupa de tecido , com dimensões aproximadas entre 28 e 35 cm de altura e largura

(quadril), entre 10cm e 12 cm, de boa qualidade, com selo de segurança do INMETRO. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/12/2022, às

09:10:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2022, às 09:10:53 horas, no lote (1) - BONECA: Composição vinil e plástico,

com roupa de tecido , com dimensões aproximadas entre 28 e 35 cm de altura e largura

(quadril), entre 10cm e 12 cm, de boa qualidade, com selo de segurança do INMETRO. -  a

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

Considerando o envio de toda documentação de habilitação pela arrematante RADIANY,

enviada via e-mail, e amostras aprovadas em Relatório Técnico da SEMAS, em

conformidade com as exigências do Edital, assim como a proposta final ajustada, dentro do

valor orçado pela Prefeitura. A proposta foi classificada e a licitante habilitada. Assim, será

declarada vencedora do Lote 01. No dia 07/12/2022, às 08:22:57 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2022, às 08:22:57 horas, no lote (1) - BONECA: Composição vinil e plástico,

com roupa de tecido , com dimensões aproximadas entre 28 e 35 cm de altura e largura

(quadril), entre 10cm e 12 cm, de boa qualidade, com selo de segurança do INMETRO. -  a

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

empresa apresentou documentação de habilitação em conformidade com as exigências do

edital e proposta de preço de acordo com as especificações do termo de referência

elaborado pelo órgão solicitante e com a planilha do orçamento básico. Após transcurso do

prazo devido, não verificou-se manifestações de intenção de recurso. Em conformidade com

o parecer técnico da Assessoria de Licitações da SEARH, adjudico o presente lote à

empresa RADIANY F. MALHEIRO ME.

 

    No dia 07/12/2022, às 08:22:57 horas, no lote (1) - BONECA: Composição vinil e plástico,

com roupa de tecido , com dimensões aproximadas entre 28 e 35 cm de altura e largura

(quadril), entre 10cm e 12 cm, de boa qualidade, com selo de segurança do INMETRO. -

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

RADIANY F MALHEIRO - ME com o valor R$ 94.680,00.
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    No dia 24/11/2022, às 10:45:46 horas, no lote (2) - BOLA: de futebol, em PU e fibra têxtil,

costurada, com circunferência entre 68cm e 70cm, de boa qualidade, com selo de

segurança do INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No

dia 05/12/2022, às 09:12:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2022, às 09:12:43 horas, no lote (2) - BOLA: de futebol, em PU e fibra têxtil,

costurada, com circunferência entre 68cm e 70cm, de boa qualidade, com selo de

segurança do INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o envio de toda documentação de

habilitação pela arrematante RADIANY, enviada via e-mail, e amostras aprovadas em

Relatório Técnico da SEMAS, em conformidade com as exigências do Edital, assim como a

proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela Prefeitura. A proposta foi classificada e a

licitante habilitada. Assim, será declarada vencedora do Lote 02. No dia 07/12/2022, às

08:23:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2022, às 08:23:11 horas, no lote (2) - BOLA: de futebol, em PU e fibra têxtil,

costurada, com circunferência entre 68cm e 70cm, de boa qualidade, com selo de

segurança do INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação em

conformidade com as exigências do edital e proposta de preço de acordo com as

especificações do termo de referência elaborado pelo órgão solicitante e com a planilha do

orçamento básico. Após transcurso do prazo devido, não verificou-se manifestações de

intenção de recurso. Em conformidade com o parecer técnico da Assessoria de Licitações

da SEARH, adjudico o presente lote à empresa RADIANY F. MALHEIRO ME.

 

    No dia 07/12/2022, às 08:23:11 horas, no lote (2) - BOLA: de futebol, em PU e fibra têxtil,

costurada, com circunferência entre 68cm e 70cm, de boa qualidade, com selo de

segurança do INMETRO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa RADIANY F MALHEIRO - ME com o valor R$ 140.000,00.

 

    No dia 24/11/2022, às 10:51:24 horas, no lote (3) - BICICLETA: Infantil, aro 24, cores

variadas, dimensões aproximadas, 107cm/69cm/53cm, sendo comprimento/altura/largura,

respectivamente, de boa qualidade, com selo de segurança do INMETRO. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/12/2022, às 09:14:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2022, às 09:14:44 horas, no lote (3) - BICICLETA: Infantil, aro 24, cores

variadas, dimensões aproximadas, 107cm/69cm/53cm, sendo comprimento/altura/largura,
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respectivamente, de boa qualidade, com selo de segurança do INMETRO. -  a situação do

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

Considerando o envio de toda documentação de habilitação pela arrematante RADIANY,

enviada via e-mail, em conformidade com as exigências do Edital, assim como a proposta

final ajustada, dentro do valor orçado pela Prefeitura. A proposta foi classificada e a licitante

habilitada. Assim, será declarada vencedora do Lote 03. No dia 07/12/2022, às 08:23:25

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2022, às 08:23:25 horas, no lote (3) - BICICLETA: Infantil, aro 24, cores

variadas, dimensões aproximadas, 107cm/69cm/53cm, sendo comprimento/altura/largura,

respectivamente, de boa qualidade, com selo de segurança do INMETRO. -  a situação do

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

apresentou documentação de habilitação em conformidade com as exigências do edital e

proposta de preço de acordo com as especificações do termo de referência elaborado pelo

órgão solicitante e com a planilha do orçamento básico. Após transcurso do prazo devido,

não verificou-se manifestações de intenção de recurso. Em conformidade com o parecer

técnico da Assessoria de Licitações da SEARH, adjudico o presente lote à empresa

RADIANY F. MALHEIRO ME.

 

    No dia 07/12/2022, às 08:23:25 horas, no lote (3) - BICICLETA: Infantil, aro 24, cores

variadas, dimensões aproximadas, 107cm/69cm/53cm, sendo comprimento/altura/largura,

respectivamente, de boa qualidade, com selo de segurança do INMETRO. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RADIANY F MALHEIRO

- ME com o valor R$ 6.980,00.

 

    No dia 24/11/2022, às 11:06:24 horas, no lote (4) - BALA: Bala mastigável de 5g, sabores

variados, de boa qualidade, acondicionadas em embalagem de, aproximadamente, 120

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/12/2022,

às 09:17:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2022, às 09:17:09 horas, no lote (4) - BALA: Bala mastigável de 5g, sabores

variados, de boa qualidade, acondicionadas em embalagem de, aproximadamente, 120

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

o seguinte: Considerando o envio de toda documentação de habilitação pela arrematante

COMERCIAL J. A., enviada via e-mail, em conformidade com as exigências do Edital,  assim

como a proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela Prefeitura. A proposta foi

classificada e a licitante habilitada. Assim, será declarada vencedora do Lote 04. No dia

07/12/2022, às 08:24:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 07/12/2022, às 08:24:08 horas, no lote (4) - BALA: Bala mastigável de 5g, sabores

variados, de boa qualidade, acondicionadas em embalagem de, aproximadamente, 120

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

seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação em conformidade com as

exigências do edital e proposta de preço de acordo com as especificações do termo de

referência elaborado pelo órgão solicitante e com a planilha do orçamento básico. Após

transcurso do prazo devido, não verificou-se manifestações de intenção de recurso. Em

conformidade com o parecer técnico da Assessoria de Licitações da SEARH, adjudico o

presente lote à empresa COMERCIAL J. A. LTDA EPP.

 

    No dia 07/12/2022, às 08:24:08 horas, no lote (4) - BALA: Bala mastigável de 5g, sabores

variados, de boa qualidade, acondicionadas em embalagem de, aproximadamente, 120

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

empresa COMERCIAL J. A. LTDA com o valor R$ 27.760,00.

 

    No dia 24/11/2022, às 10:59:34 horas, no lote (5) - PIPOCA SALGADA: Sabor manteiga.

Embalagem de 45 gramas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No

dia 05/12/2022, às 09:20:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2022, às 09:20:02 horas, no lote (5) - PIPOCA SALGADA: Sabor manteiga.

Embalagem de 45 gramas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o envio de toda documentação de

habilitação pela arrematante COMERCIAL J. A., enviada via e-mail, em conformidade com

as exigências do Edital, assim como a proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela

Prefeitura. No dia 07/12/2022, às 08:24:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2022, às 08:24:21 horas, no lote (5) - PIPOCA SALGADA: Sabor manteiga.

Embalagem de 45 gramas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação em

conformidade com as exigências do edital e proposta de preço de acordo com as

especificações do termo de referência elaborado pelo órgão solicitante e com a planilha do

orçamento básico. Após transcurso do prazo devido, não verificou-se manifestações de

intenção de recurso. Em conformidade com o parecer técnico da Assessoria de Licitações

da SEARH, adjudico o presente lote à empresa COMERCIAL J. A. LTDA EPP.

 

    No dia 07/12/2022, às 08:24:21 horas, no lote (5) - PIPOCA SALGADA: Sabor manteiga.

Embalagem de 45 gramas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL J. A. LTDA com o valor R$ 10.560,00.

 

07/12/2022 Página 9 de 16



    No dia 24/11/2022, às 10:47:41 horas, no lote (6) - BISCOITO: Tipo recheado, redondo,

sabores variados, pacote com 60g, constando dados de identificação do produto, data de

fabricação e prazo de validade, de acordo com resolução em vigor. Validade mínima de 06

(seis) meses, a partir da entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/12/2022, às 09:22:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/12/2022, às 09:22:00 horas, no lote (6) - BISCOITO: Tipo recheado, redondo,

sabores variados, pacote com 60g, constando dados de identificação do produto, data de

fabricação e prazo de validade, de acordo com resolução em vigor. Validade mínima de 06

(seis) meses, a partir da entrega. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o envio de toda documentação de

habilitação pela arrematante COMERCIAL J. A., enviada via e-mail, em conformidade com

as exigências do Edital, assim como a proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela

Prefeitura. A proposta foi classificada e a licitante habilitada. Assim, será declarada

vencedora do Lote 06. No dia 07/12/2022, às 08:24:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2022, às 08:24:37 horas, no lote (6) - BISCOITO: Tipo recheado, redondo,

sabores variados, pacote com 60g, constando dados de identificação do produto, data de

fabricação e prazo de validade, de acordo com resolução em vigor. Validade mínima de 06

(seis) meses, a partir da entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação em

conformidade com as exigências do edital e proposta de preço de acordo com as

especificações do termo de referência elaborado pelo órgão solicitante e com a planilha do

orçamento básico. Após transcurso do prazo devido, não verificou-se manifestações de

intenção de recurso. Em conformidade com o parecer técnico da Assessoria de Licitações

da SEARH, adjudico o presente lote à empresa COMERCIAL J. A. LTDA EPP.

 

    No dia 07/12/2022, às 08:24:37 horas, no lote (6) - BISCOITO: Tipo recheado, redondo,

sabores variados, pacote com 60g, constando dados de identificação do produto, data de

fabricação e prazo de validade, de acordo com resolução em vigor. Validade mínima de 06

(seis) meses, a partir da entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa COMERCIAL J. A. LTDA com o valor R$ 15.760,00.

 

    No dia 24/11/2022, às 11:21:28 horas, no lote (7) - NÉCTAR FRUTA: Produzido com alto

teor da polpa da fruta, sabores variados, embalado em caixinha tetra pak de 200ml. O rótulo

deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do

lote, data de validade, quantidade do produto. Dever estar de acordo com especificações do

Órgão competente em vigor (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados.
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O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses, a partir da data da

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/12/2022,

às 09:24:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2022, às 09:24:21 horas, no lote (7) - NÉCTAR FRUTA: Produzido com alto

teor da polpa da fruta, sabores variados, embalado em caixinha tetra pak de 200ml. O rótulo

deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do

lote, data de validade, quantidade do produto. Dever estar de acordo com especificações do

Órgão competente em vigor (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados.

O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses, a partir da data da

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

o seguinte: Considerando o envio de toda documentação de habilitação pela arrematante

COMERCIAL J. A., enviada via e-mail, em conformidade com as exigências do Edital, assim

como a proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela Prefeitura. A proposta foi

classificada e a licitante habilitada. Assim, será declarada vencedora do Lote 07. No dia

07/12/2022, às 08:24:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2022, às 08:24:56 horas, no lote (7) - NÉCTAR FRUTA: Produzido com alto

teor da polpa da fruta, sabores variados, embalado em caixinha tetra pak de 200ml. O rótulo

deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do

lote, data de validade, quantidade do produto. Dever estar de acordo com especificações do

Órgão competente em vigor (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados.

O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses, a partir da data da

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

seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação em conformidade com as

exigências do edital e proposta de preço de acordo com as especificações do termo de

referência elaborado pelo órgão solicitante e com a planilha do orçamento básico. Após

transcurso do prazo devido, não verificou-se manifestações de intenção de recurso. Em

conformidade com o parecer técnico da Assessoria de Licitações da SEARH, adjudico o

presente lote à empresa COMERCIAL J. A. LTDA EPP.

 

    No dia 07/12/2022, às 08:24:56 horas, no lote (7) - NÉCTAR FRUTA: Produzido com alto

teor da polpa da fruta, sabores variados, embalado em caixinha tetra pak de 200ml. O rótulo

deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do

lote, data de validade, quantidade do produto. Dever estar de acordo com especificações do

Órgão competente em vigor (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados.

O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses, a partir da data da

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

empresa COMERCIAL J. A. LTDA com o valor R$ 14.320,00.
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    No dia 24/11/2022, às 11:35:24 horas, no lote (8) - PIRULITO: Pirulito mastigável

recheado com chiclete sabores variados. Açúcar, xarope de glicose acidulante, ácido cítrico

aromatizante. Corantes artificiais. Não contem glúten. Pct. 50 und. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/12/2022, às 09:25:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2022, às 09:25:52 horas, no lote (8) - PIRULITO: Pirulito mastigável

recheado com chiclete sabores variados. Açúcar, xarope de glicose acidulante, ácido cítrico

aromatizante. Corantes artificiais. Não contem glúten. Pct. 50 und. -  a situação do lote foi

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

envio de toda documentação de habilitação pela arrematante COMERCIAL J. A., enviada via

e-mail, em conformidade com as exigências do Edital, assim como a proposta final ajustada,

dentro do valor orçado pela Prefeitura. A proposta foi classificada e a licitante habilitada.

Assim, será declarada vencedora do Lote 08. No dia 07/12/2022, às 08:25:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2022, às 08:25:08 horas, no lote (8) - PIRULITO: Pirulito mastigável

recheado com chiclete sabores variados. Açúcar, xarope de glicose acidulante, ácido cítrico

aromatizante. Corantes artificiais. Não contem glúten. Pct. 50 und. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou

documentação de habilitação em conformidade com as exigências do edital e proposta de

preço de acordo com as especificações do termo de referência elaborado pelo órgão

solicitante e com a planilha do orçamento básico. Após transcurso do prazo devido, não

verificou-se manifestações de intenção de recurso. Em conformidade com o parecer técnico

da Assessoria de Licitações da SEARH, adjudico o presente lote à empresa COMERCIAL J.

A. LTDA EPP.

 

    No dia 07/12/2022, às 08:25:08 horas, no lote (8) - PIRULITO: Pirulito mastigável

recheado com chiclete sabores variados. Açúcar, xarope de glicose acidulante, ácido cítrico

aromatizante. Corantes artificiais. Não contem glúten. Pct. 50 und. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL J. A. LTDA com o

valor R$ 1.880,00.

 

    No dia 24/11/2022, às 12:00:54 horas, no lote (9) - BOLSA ESPORTIVA TIPO SACO �

GYM SACK� com impressão da logo marca do evento, em tecido Tactel 100% poliéster, com

dimensão, mínima final, de Altura 60 cm x 34cm Largura, com fechamento em alças

reguláveis em cordão rabo de rato 4/2 com 120 (cento e vinte) centímetros duplo na cor

Preta. Sendo 4000 und vermelha e 4000 unidades verde. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
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pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/12/2022, às 09:28:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/12/2022, às 09:28:00 horas, no lote (9) - BOLSA ESPORTIVA TIPO SACO �

GYM SACK� com impressão da logo marca do evento, em tecido Tactel 100% poliéster, com

dimensão, mínima final, de Altura 60 cm x 34cm Largura, com fechamento em alças

reguláveis em cordão rabo de rato 4/2 com 120 (cento e vinte) centímetros duplo na cor

Preta. Sendo 4000 und vermelha e 4000 unidades verde. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o envio de

toda documentação de habilitação pela arrematante MAP FORTE, enviada via e-mail, e

amostras aprovadas em Relatório Técnico da SEMAS, em conformidade com as exigências

do Edital, assim como a proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela Prefeitura. A

proposta foi classificada e a licitante habilitada. Assim, será declarada vencedora do Lote 09.

No dia 07/12/2022, às 08:26:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2022, às 08:26:24 horas, no lote (9) - BOLSA ESPORTIVA TIPO SACO �

GYM SACK� com impressão da logo marca do evento, em tecido Tactel 100% poliéster, com

dimensão, mínima final, de Altura 60 cm x 34cm Largura, com fechamento em alças

reguláveis em cordão rabo de rato 4/2 com 120 (cento e vinte) centímetros duplo na cor

Preta. Sendo 4000 und vermelha e 4000 unidades verde. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou

documentação de habilitação em conformidade com as exigências do edital e proposta de

preço de acordo com as especificações do termo de referência elaborado pelo órgão

solicitante e com a planilha do orçamento básico. Após transcurso do prazo devido, não

verificou-se manifestações de intenção de recurso. Em conformidade com o parecer técnico

da Assessoria de Licitações da SEARH, adjudico o presente lote à empresa M.A.P. FORTE

FORTEX PRODUÇÃO TÊXTIL ME.

 

    No dia 07/12/2022, às 08:26:24 horas, no lote (9) - BOLSA ESPORTIVA TIPO SACO �

GYM SACK� com impressão da logo marca do evento, em tecido Tactel 100% poliéster, com

dimensão, mínima final, de Altura 60 cm x 34cm Largura, com fechamento em alças

reguláveis em cordão rabo de rato 4/2 com 120 (cento e vinte) centímetros duplo na cor

Preta. Sendo 4000 und vermelha e 4000 unidades verde. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M A P FORTE FORTEX PRODUCAO

TEXTIL com o valor R$ 47.840,00.

 

    No dia 24/11/2022, às 11:33:45 horas, no lote (10) - CAMISETA: Camiseta em Malha PV

sendo 67% poliéster e 33% viscose gola redonda, com serigrafia colorida no meio da

camiseta, contendo logo marca do evento e serigrafia nas costas com logomarcas

institucionais. Tamanhos variados do P ao XG . Cores variadas (verde, laranja, roxa, branca,

amarela, preta,
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vermelha, azul Royal, vinho). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No

dia 05/12/2022, às 09:29:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2022, às 09:29:31 horas, no lote (10) - CAMISETA: Camiseta em Malha PV

sendo 67% poliéster e 33% viscose gola redonda, com serigrafia colorida no meio da

camiseta, contendo logo marca do evento e serigrafia nas costas com logomarcas

institucionais. Tamanhos variados do P ao XG . Cores variadas (verde, laranja, roxa, branca,

amarela, preta,

vermelha, azul Royal, vinho). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o envio de toda documentação de

habilitação pela arrematante COMERCIAL J. A., enviada via e-mail, em conformidade com

as exigências do Edital, assim como a proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela

Prefeitura. A proposta foi classificada e a licitante habilitada. Assim, será declarada

vencedora do Lote 10. No dia 07/12/2022, às 08:25:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2022, às 08:25:31 horas, no lote (10) - CAMISETA: Camiseta em Malha PV

sendo 67% poliéster e 33% viscose gola redonda, com serigrafia colorida no meio da

camiseta, contendo logo marca do evento e serigrafia nas costas com logomarcas

institucionais. Tamanhos variados do P ao XG . Cores variadas (verde, laranja, roxa, branca,

amarela, preta,

vermelha, azul Royal, vinho). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação em

conformidade com as exigências do edital e proposta de preço de acordo com as

especificações do termo de referência elaborado pelo órgão solicitante e com a planilha do

orçamento básico. Após transcurso do prazo devido, não verificou-se manifestações de

intenção de recurso. Em conformidade com o parecer técnico da Assessoria de Licitações

da SEARH, adjudico o presente lote à empresa COMERCIAL J. A. LTDA EPP.

 

    No dia 07/12/2022, às 08:25:31 horas, no lote (10) - CAMISETA: Camiseta em Malha PV

sendo 67% poliéster e 33% viscose gola redonda, com serigrafia colorida no meio da

camiseta, contendo logo marca do evento e serigrafia nas costas com logomarcas

institucionais. Tamanhos variados do P ao XG . Cores variadas (verde, laranja, roxa, branca,

amarela, preta,

vermelha, azul Royal, vinho). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa COMERCIAL J. A. LTDA com o valor R$ 12.300,00.

 

    No dia 24/11/2022, às 08:52:28 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIANA GUERREIRO

FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS

E REPRESENTACOES LTDA, no lote (9) - BOLSA ESPORTIVA TIPO SACO �GYM SACK�
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com impressão da logo marca do evento, em tecido Tactel 100% poliéster, com dimensão,

mínima final, de Altura 60 cm x 34cm Largura, com fechamento em alças reguláveis em

cordão rabo de rato 4/2 com 120 (cento e vinte) centímetros duplo na cor Preta. Sendo 4000

und vermelha e 4000 unidades verde. O motivo da desclassificação foi: A licitantes

descumpriu o subitem 5.3.10.: "Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital". Por tratar-se

de certame regulamentado pelo Decreto Municipal 5.868/2017 e pela Lei 10.520/2002, não é

permitido incluir a documentação no momento de abertura das propostas, como fez a

empresa, dando acesso aos seus dados (nome, razão social, CNPJ, etc), possibilitando sua

identificação.

 

    No dia 24/11/2022, às 08:56:46 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIANA GUERREIRO

FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - IGM COMERCIO VAREJISTA DE

PECAS E ACES PARA VEICUL, no lote (9) - BOLSA ESPORTIVA TIPO SACO �GYM SACK�

com impressão da logo marca do evento, em tecido Tactel 100% poliéster, com dimensão,

mínima final, de Altura 60 cm x 34cm Largura, com fechamento em alças reguláveis em

cordão rabo de rato 4/2 com 120 (cento e vinte) centímetros duplo na cor Preta. Sendo 4000

und vermelha e 4000 unidades verde. O motivo da desclassificação foi: A licitantes

descumpriu o subitem 5.3.10.: "Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital". Por tratar-se

de certame regulamentado pelo Decreto Municipal 5.868/2017 e pela Lei 10.520/2002, não é

permitido incluir a documentação no momento de abertura das propostas, como fez a

empresa, dando acesso aos seus dados (nome, razão social, CNPJ, etc), possibilitando sua

identificação.

 

    No dia 24/11/2022, às 09:00:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIANA GUERREIRO

FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS

E REPRESENTACOES LTDA, no lote (10) - CAMISETA: Camiseta em Malha PV sendo

67% poliéster e 33% viscose gola redonda, com serigrafia colorida no meio da camiseta,

contendo logo marca do evento e serigrafia nas costas com logomarcas institucionais.

Tamanhos variados do P ao XG . Cores variadas (verde, laranja, roxa, branca, amarela,

preta,

vermelha, azul Royal, vinho). O motivo da desclassificação foi: A licitantes descumpriu o

subitem 5.3.10.: "Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital". Por tratar-se

de certame regulamentado pelo Decreto Municipal 5.868/2017 e pela Lei 10.520/2002, não é

permitido incluir a documentação no momento de abertura das propostas, como fez a

empresa, dando acesso aos seus dados (nome, razão social, CNPJ, etc), possibilitando sua

identificação.
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    No dia 07/12/2022, às 09:12:21 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE DE

MORAES MAIA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

MARIANA GUERREIRO FONSECA

Pregoeiro da disputa

 

JORGE DE MORAES MAIA

Autoridade Competente

 

EINSTEIN ALBERTO PEDROSA MANICOBA

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE DIOGO DE OLIVEIRA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

SORAYA LOPES CARDOSO

Membro Equipe Apoio

 

TATIANA DE AQUINO DANTAS FERREIRA

Membro Equipe Apoio

 

RENATA KENNY DE SOUZA RODRIGUES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
37.981.540/0001-03 ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

01.653.918/0001-00 COMERCIAL J. A. LTDA

32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI

33.948.013/0001-46 ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

23.140.085/0001-09 IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACES PARA VEICUL

16.765.361/0001-69 M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL

12.383.275/0001-30 M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI

40.764.896/0001-08 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

20.307.891/0001-30 R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

21.565.342/0001-29 RADIANY F MALHEIRO - ME

07.045.994/0001-01 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME

07.209.477/0001-20 SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME
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