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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

nta oe sessÃo púgLtca peaa cREDENCIAMENTo,

ACEITABILIDADE DAS PROPO.STAS, FASE DE TANCES,

]ULGAMENTO DA HAI]ILITAÇAO E RESULIADO FINAL,
REFERENTE AO PREGÀO PRESENCIAL NO 1Ol2019,

Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às oito horas, se fez
presente o pregoeiro, nomeado pela Portaria no 166/2018, para proceder à abertura da

sessão referente ao Pregão Presencial no 10/2019, o qual tem por obieto o registro de

preços para aquisição ?utura e parcelada de materiais esportivos para atender às

demandas das Secretarias da Prefeitura e do Fundo Municipal de Ass,stência Social

Demonstraram interesse em participar, solicitando o resgate do edital a empresa
oLMIRA E MELO LTDA. No presente dia, constatou-se o comparecimerrto da seguinte
empresa, devidamente representada: OLMIRA E MELO LTDA, inscrita no CNPI

74.101.593/0001-19, representa pelo Sr, Edvaldo Santos de Andrade, portador do RG

2.004.805-O SSP/SE. Foi constatado que a participante atendeu ao pressuposto de

credenciamento, sendo declarada credenciada para o certame. Em seguida íora solicitada
a "Declaração de ciência e cumprimento dos requisitos de habilitação" do mesmo ato,
bem como os envelopes "1" e "2". Por conseguinte, o Pregoeiro procedeu à abe!'turã do

envelope de proposta e leu os valores cotados pela proponente, constatando,que o item
17 fora cotado muito acima do valor estimado, ao questionar o repr(lsentante, foi

explicado que a descrição do item consta jogo com 16 peças; o pregoeiro esclareceu que

mesmo constando na descrição que eram jogo com 16 peças, o faturamento dar-se-á
pelo valor unitário, uma vez que assim está disposto no campo "unidade". Isto posto,, P
pregoeiro procedeu com a áevida correção do valor unitário do itenr 17; tamoém
verificou-se erro no cálculo do item 72, cujo produto não equrvalia ao valor cor:eLii,
desta feita, foram aplicadas todas as correções necessárias, inclusive quanto ao va]oí

gtobal da proposta. Adiante, passou-se a proposta ao licitante para anáirse e. rubr -4,

Ãendo, finálmente, declarada classificada a proposta. Em seguida, deu-se ;nício à fase ce

lances, e o Pregoeiro que os solicitou verbalmente, tendo obtido as melhores ofertas a

partir de negociações diretas com o representante da licitante, chegando ao rêsultaCo

final conforme p la n ilha a seq u ir:
OLIVEIRA E MELO LTDA

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

Apito profissional com alta intensidade,
bocal de silicone, argola para cordão,
onfeccio nado em oli ro ileno
rco bambolê ara inástica
rcos planos em pvc para treinamento

dea ilidade
Bastão com su orte

Bola de borracha para iniciação,
manho 12, Peso aproximado 350

370
Bola de futebol de camPo, em PU

laminado, circunferência 68 - 70cm, 32
gomos, peso 410-450g, costurada à
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Pena lty
Bola de Basquete, composta em
borracha, com bico removível, Peso
aproximado 300 - 320g, circunferência
aproximada 560-590 mm

Unid

Pena lty
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uutrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo oe lrcrraçÕrs E coNTRATos

Pena ltyUnid

Bola de Handebol, tipo oficial, de acordo
m os padrões da CBH, revestimento

m poliuretano/ matrizada com 32
omos, resistência para uso contínuo,
cabamento PU com câmara butil

9

StadiumUnid

Bola de voleibol, costurada, Peso
aproximado 260 a 2809, comPosta em
PVC -2,3mm, Base com uma camada d
al odão com câmara butil

Unid Pena lty11
Bomba para encher bolas, dupla ação,
tra ns ca rente o 1000/ocom osr

Unid Pro Sport12

na Cor Preta, acabamento
em alça de polipropileno de
bolso com fechamento em

Borna I

rno
25mm,
elcro

Pro SportUnid

Camisa em malha PV, gola redonda,
com manga/ -tamanho (P, M, G, GG e
XG), (com pintura: sublimação total,
frente e costas)

Zona
LivreUnid74

Cartão para árbitro, com duas unidades,
peso 309r, tam. 11,5x7,5cm,
onfeccionado em PVC. (Amarelo e
ermelho

U nid Onity15

Chuteira para futebol de camPo/
cabedat em couro, solado de borracha
para maior aderência, solado todo
costu rado n u mera ãode35à44

ScalibuUnid
Colchonete para ginástica, D40,
dimensõês aproximadas 98cm x 58cm x
4cm

16

Unid Pro Sport
colete para jogos esPortivos, iogo com
16, pintura
e costas),
cacharrel

em sublimação total (fren
confeccionado em malhat7

Unid
Cone de agilidade,

nfeccionado em
res va riadas

tipo chapéu chinês,
material plástico,

Unid Scalibupara sinalização esportiva em
ara treinos com 24 cm

one
PVC

19

Unid Sca libupara sinalização esPortiva em
ara tre inos com 28 cm

Cone
PVC

20

Unid27

Zona
Livre22 orda natural, torcida, 6mmx10m

Corda elástica

VolloU nidl3
Cronômetro profissional, corpo em
plástico, display de horário, calendário,
alarme lcd di ital

UnidEscada ara treinamento de a ilidade24

98
Bola de futsal, em PU, circunferência 62
- 7ocm, peso aproximado 410-4509,
costu rada à mão câmara bu til

Unid Topper 30 0

4 00 392,0

59,00 590,00

29,OO L74,OO

19,00 190,00

OC 2.250,OO

7 .77 0,OO
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1.890,00

310,00

126,00
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MuNrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvtsÃo DE LrcrrAçÕes g conruros

mposição: fitas de nylon / degraus
m EVA; dimensão aproximada: 5,50 x

0 50 mts

5

5

50

20

10

15

350

350

Ideal
BolsasUnid25

Estojo de Primeiros socorros, Para
guardar medicamentos e materiais, com

ivisórias adequadas Para sePa ra r
medicamentos e a aratos

os

Zona
Liv reU nidFaixa em elástico com o nome capitão

Pro SportUnid27

Fardamento comPleto, su blimado,
m satosn ca1 c no uo I (om so ot lpp

anra omn uoa mcoo e em çãca çã
n ratumee otdu o pSCeeStas p

amanhos P 14 G
Pan ueUnido de Dominó28

Pa ng uéUnid
Kit frescobol, comPosto Por
raquetes confecci
uma bola confecci

onadas
onada e

em madeira e

m borracha

dua

29

ScalibuPar
Luva para goleiro, Látex natural, com

aquacontrol de 4 mm + 3 mm espuma,
GP MN oH SN,1

30

ind.
VitóriaUnid

Medalha Bronze redon
em zamac em alto vácuo brilhante, com

cabamento liso (sem poros), medindo

fita confeccionada em cetim, com 80 cm

da, confeccionada

d em m3 0a em ft od0 cm5
rof tanan a ertn et dn oCoars e uSS pp

amrauoEv ne ot P rogodto opo9
r aonae rso çonef coceSp

raa2 0 cmrt ru a debeam pcoda roaP SS

e com rimento e 1 5cmdela ura

31

Ind.
VitóriaUnid

Medalha Ouro redon
em zamac em alto vácuo brilhante, com

cabamento liso (sem poros), medindo

ta confeccionada em cetim, com 80 cm

da, confeccionada

dm mr 0d a em t oedmc05
rof tanan a ertn et dn oCoarS uess pe p

amraProuo Iot ooI p
r aon 5Carso çnoecoes c Íep

raa02 cmedaTba rte U poc mIoaP SS da

e com rimento e 1 5cmdela ura

'2.)

Ind.
vitóriaunid

It4eda lha Prata redon
m zamac em alto vácuo brilhante, com

cabamento liso (sem poros), medindo

ita confeccionada em cetim, com 80 cm

da, confeccionada

edmm05 c
oTOf tanSes Tu as p

mra aProgo ot opg
n r aoçc f coes ep

Ia amc02d peb rartuacr moSAS odaP

de com rimento e 1 5 cm de lar u ra.

33

Master
RedeParRede de futebol de camPo,

onfeccio nad a em malha
fio 2mm,
15x15cm34
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uurrcÍpto DE ARErA BRANcA
orvrsÃo oe lrcrrlções E coNTRATos

corda trançada, material composto po
polietileno de alta densidade,
ratamento contra as ações (U.V),
imensões aproximadas (LxA) 7,50m x

2,50m de altura, incluindo-se mais 1m
de recuo superior e 2,50m de recuo
inferior

15 1.485,00

5 48,00 240,O0

10 39,00 390,00

20 19,00 380,00

10 19,00 190,00

139,0 2.780,O0

30 1.950,00

30 44 5,00 13.350,00

30 74,OOl 2.220,OO1

99,00

0

65,00

50 94,ool 4.7oo,oo

Sequenciando, fo ra aberto o envelope "2", contendo os docum entos de habilitação, APós
-se que foram cu mpridas
esta forma, a Pa rticiPa nte
a empresa: oLIVEIRA E

lde R$ 82.498,00 (oitenta

análise minuciosa aos documentos apresentados, identificou
todas as exigências do instrumento convocatório, estando, d

habilitada. Sendo assim, sagrou-se vencedora deste certame
MELO LTDA, para os itens no ! a 44, perfazendo o valor tota

e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais).
Depois de declarado o vencedor, não havendo manifestação imediata e motivada da

intenção de interposição de recurso, decaiu-se do d.ireito ao mesmo

Na ojortunidade, este pregoeiro adjudica o objeto à licitante vencedora'

r--

N4aster
RedePar

futsal, fio 02, em seda
aproximadamente 2,LO i35

Unid
Rede de voleibol, tiPo oficial, com
lonas, fio 0,5mm, dimensõ

3

a roximadas CxL 00m:9 00x1
36

Unid Pro Spo rtSacola para fardamento em nylon 60
0x20

0,
37

Pang uéUnid3B

a bu leiro de damas, acompanha
inte e quatro Peças (sendo

metade preta e a outra branca)

do das

montar o o o

uma
para

Pa ng uéUnid39

abuleiro de Xadrez, acompanhado das
peças (sendo um kit na cor Preta e o

outro na cor branca) Para montar
o o

Ha ity

OnityPar

tame em EVA, 28mm, 2x1 com

ênis para futsal, cabedal em materia
sintético, com costura dupla nas laterai
para maior durabilidade, solado
borracha resistente que adere ao solo,
palmilha EVA e tecido, forro têxtil
interno com assimétrico. Numeração de

roféu f ,2O cm de altura, base
uad rada duas d ivisórias

4t

a

nca rxe

35à44
Ind.

VitóriaUnid

I nd.
VitóriaUnidroféu 40 cm de altura, base quadra

uas d ivisórias
da

U nid
Ind.

Vitória
roféu 60 cm de altura, base q uad rad a

d uas d ivisórias44

r,,.il
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lRede oe
medindo
13,20m

lvl aste r
Rede

Unid40
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IrunrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo oe ucrrlçõrs E coÍ{TRATos

Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-

se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro e licitante presente'

FRÂNC IS SILVEIRA CRUZ
oetro

Licitante:,

?r^h
OLIVEI RA E MELO LTDA, inscrita no CNPJ 74.101.593/0001-19, representada pelo Sr'

Edvaldo santos de Andrade, portador do RG 2.004.805-0 SSP/SE

.,í,


