
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: JARAGUA TENIS CLUBE - JARAGUA TENIS CLUBE - (AL)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ JARAGUA TENIS CLUBE / Nº Processo: 001/2022)

 

     às 09:48:07 horas do dia 09/05/2022 no endereço AV COM LEAO-322 TER, bairro

POCO, da cidade de MACEIO - AL, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ANTONIA

DAYANNE SILVA PEREIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

001/2022 - 2022/01/2022 que tem por objeto PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com modo

de disputa ABERTO, e como critério de julgamento das propostas o MENOR PREÇO POR

LOTE para aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento

esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Jaraguá Tênis

Clube, conforme disposições do Ato Convocatório n° 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos

Esportivos, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do Comitê Brasileiros

de Clubes (CBC), e seguindo as especificações quanto às condições, quantidades,

especificações técnicas e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital

01/2022.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Lote 01 - Item 01 - Aparelho Cadeira Extensora - Especificações técnicas:

Aparelho extensor. Estrutura tubular retangular em alumínio anodizado ou similar, tubo de

aço de 4, altura da torre de peso de 1.5 metros, carenagem em policarbonato de 3 mm,

bateria de peso de 5-7.5-10 kg, pinos de graduação com ímã e fio de segurança, carga de

100 kg padrão, estofamento em Courvin náutico, regulagem para ponto inicial e banco,

pintura eletrostática em pó na cor preta, dimensões de 142 x 100 x 150 cm e peso de 250

kg.

Lote (2) - Lote 02 - Item 02 - Aparelho Crossover - Especificações técnicas: "Aparelho

Crossover, Com as seguintes descrição: Dimensões: Largura: 109cm, Comprimento: 325cm,

Altura: 236cm"

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/05/2022 08:24:31:285 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 50.000,00

09/05/2022 09:34:23:735 CENTURY COMERCIAL EIRELI  R$ 14.988,20

04/05/2022 17:41:37:149 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 40.000,00

08/05/2022 20:08:18:373 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 13.696,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (3) - Lote 03 - Item 03 - Leg Press 45° tipo Kombat - Especificações técnicas: Principais

músculos exercitados: extensores e flexores de perna e glúteos; estrutura para receber

anilhas; deve possuir no mínimo 3 hastes para receber as anilhas durante o exercício;)

estofado do assento em couro sintético de alta qualidade; espuma de alta densidade; pés

com borracha; plataforma de apoio para os pés deve ser produzida com material

antiderrapante; estrutura tubular em aço de grande calibre p, com pintura eletrostática; grip

de agarre das mãos;  possibilitar ajuste de angulação no encosto para as costas; resistência

para no mínimo 125kg de cargas em anilha;  área total de uso de no máximo: 287cm x

226cm; dispositivo na barra guia para trancar travar o movimento;  travas manuais ; a

estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto impacto.

Lote (4) - Lote 04 - item 04 - Máquina de Supino Reto - Especificações técnicas: "Quadro

construído em perfis de 4 ""x 2"" (102 mm x 51 mm), 3 ""x 2"" (76 mm x 51 mm) e 1/2 ""x 2""

(38 mm x 51 mm) tubo retangular com espessura de parede de calibre 11 mm.Revestimento

em pó epoxi eletrostático em forno de 400° .MANOPLAS EM BORRACHA DE ALTA

RESISTÊNCIA COM FIXAÇÃO POR ANÉIS DE ALUMÍNIO.CABOS 3X16"" 7X19 FIOS

TRANÇADOS.Placas de peso usinadas em aço maciço de 1"" revestido em pó cinza anti

rugas, com regulagem por pino de aço de 7/16.As guias de peso são de aço polido de 3/4""

com acabamento em cromo rígido.Estofados em espuma de alta densidade, costura dupla e

revestimento em couro sintético.Equipamento com duas torres de peso, de 75kg cada e

incremento de pesos de 2,5 kg em cada lado.Dimensões: 102 cm X 173 X 196 cm

Lote (5) - Lote 05 

Item 5- Anilha 1kg - 10 unid;

07/05/2022 08:24:31:285 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 60.000,00

09/05/2022 09:35:34:939 CENTURY COMERCIAL EIRELI  R$ 16.388,05

04/05/2022 17:41:37:149 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 16.388,05

08/05/2022 20:08:18:373 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 16.388,05

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/05/2022 09:37:02:610 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 50.000,00

09/05/2022 09:36:19:420 CENTURY COMERCIAL EIRELI  R$ 15.256,00

04/05/2022 17:41:37:149 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 20.000,00

08/05/2022 20:08:18:373 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 15.256,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/05/2022 09:39:33:982 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 60.000,00

09/05/2022 09:37:58:456 CENTURY COMERCIAL EIRELI  R$ 17.767,12

04/05/2022 17:41:37:149 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 17.767,12

08/05/2022 20:08:18:373 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 17.767,12
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Item 6 - Anilha 2kg -10 unid;

Item 7 - Anilha 3kg - 10 unid;

Item 8 - Anilha 4kg - 10 unid;

Item 9 - Anilha 5kg -10 unid;

Item 10 - Anilha 10Kg -10 unid;

Item 11 - Anilha 15Kg -10 unid;

Item 12 - Anilha 20Kg - 10 unid;

Item 13 - Barra Maciça 2.0 - 02 unid;

Item 14 - BARRA W MACIÇA REVESTIDA GRAMPOS - 01 unid;

Item 15 - Barra Maciça - 01 unid;

Item 16 - KETTLEBELLS 4KG - 02 unid;

Item 17 - KETTLEBELLS 6KG - 02 unid;

Item 18 - KETTLEBELLS 8KG - 02 unid;

Item 19 - KETTLEBELLS 10KG - 02 unid;

Item 20 - Halter 1KG - 02 unid;

Item 21 - Halter 2KG - 02 unid;

Item 22 - Halter 3KG - 02 unid;

Item 23 - Halter 4KG - 02 unid;

Item 24 - Halter 5KG - 02 unid;

Item 25 - Halter 6KG - 02 unid;

Item 26 - Halter 7KG - 02 unid;

Item 27 - Halter 8KG - 02 unid;

Item 28 - Halter 9KG - 02 unid;

Item 29 - Halter 10KG - 02 unid;

Item 30 - Expositor para halter 10 pares - 01 unid

Lote (6) - Lote 06 - Item 31 - ESTEIRA ergométrica tipo LX-160 G4 PROFISSIONAL

MOVEMENT - Descrição técnica: "Aparelho ergométrico elétrico e programável quanto

velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e caloria, com tela multifunção,

sistemas de amortecimento e botão de emergência."

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/05/2022 09:41:52:344 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 31.420,00

08/05/2022 13:12:45:039 CENTURY COMERCIAL EIRELI  R$ 13.589,00

08/05/2022 20:08:18:373 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 13.589,07

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/05/2022 08:30:17:893 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 75.000,00

09/05/2022 09:42:37:057 CENTURY COMERCIAL EIRELI  R$ 50.144,85

04/05/2022 17:53:11:536 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 50.144,85

08/05/2022 20:11:37:443 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 50.144,85
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Lote (7) - Lote 07 - Item 32 - Bicicleta Ergométrica para Spinning - Especificações Técnicas:

Bicicleta ergométrica indoor de alta performance para treinamento em simulação de

condições de biomecânica e de resistência semelhantes ao ciclismo de estrada e triatlo.

Equipada com roda livre acionada por corrente, resistência magnética mínima de 0 a 3.800

watts, medidor direto de potência do pedal. Regulagem completa de guidon, horizontal e

vertical. Regulagem do assento horizontal e de altura. Computador de treinamento digital

com medida de tempo, distância, potência, rotações por minuto, velocidade, programação

de treinamento e memória de todos os parâmetros. Interface com aplicativo de dispositivo

móvel para download de sessões de treinamento."

Lote (8) - Lote 08 - Item 33 - Multi estação de musculação profissional 3 torres -

Especificações tècnicas: LINHA W COMPRIMENTO (CM) - 276 LARGURA (CM) - 245

ALTURA (CM) - 213 PLACA DE PESO (KG) - 1 x 4 / 9 x 6,80 CARGA MÁXIMA / COLUNA

(KG) - 68 NÚMERO DE PESOS / COLUNA - 10 TORRE DE PESO - 2 NÚMERO DE

ESTAÇÕES - 4 ESTRUTURA - Aço PINTURA - Eletrostática MATERIAL DO

ESTOFAMENTO - PVC REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO - Courvin.

Especificações Técnicas complementar: ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 Barra de pulley reto /

1 Corda de tríceps / 1 Barra de tríceps / 2 Correntes de extensão / 8 Mosquetões / 2

Puxadores.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Lote 01 - Item 01 - Aparelho Cadeira Extensora - Especificações técnicas:

Aparelho extensor. Estrutura tubular retangular em alumínio anodizado ou similar, tubo de

aço de 4, altura da torre de peso de 1.5 metros, carenagem em policarbonato de 3 mm,

bateria de peso de 5-7.5-10 kg, pinos de graduação com ímã e fio de segurança, carga de

100 kg padrão, estofamento em Courvin náutico, regulagem para ponto inicial e banco,

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/05/2022 08:30:17:893 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 45.000,00

09/05/2022 09:45:03:178 CENTURY COMERCIAL EIRELI  R$ 25.789,35

04/05/2022 17:53:11:536 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 25.789,38

09/05/2022 09:44:30:691 CASA DO FITNESS COMERCIO DE PRODUTOS
ESPORTIVOS DI  R$ 25.788,00

08/05/2022 20:11:37:443 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 25.789,38

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/05/2022 08:30:17:893 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 50.000,00

09/05/2022 09:46:10:422 CENTURY COMERCIAL EIRELI  R$ 28.716,00

04/05/2022 17:53:11:536 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 28.716,00

08/05/2022 20:11:37:443 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 28.716,00
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pintura eletrostática em pó na cor preta, dimensões de 142 x 100 x 150 cm e peso de 250

kg.

Lote (2) - Lote 02 - Item 02 - Aparelho Crossover - Especificações técnicas: "Aparelho

Crossover, Com as seguintes descrição: Dimensões: Largura: 109cm, Comprimento: 325cm,

Altura: 236cm"

Lote (3) - Lote 03 - Item 03 - Leg Press 45° tipo Kombat - Especificações técnicas: Principais

músculos exercitados: extensores e flexores de perna e glúteos; estrutura para receber

anilhas; deve possuir no mínimo 3 hastes para receber as anilhas durante o exercício;)

estofado do assento em couro sintético de alta qualidade; espuma de alta densidade; pés

com borracha; plataforma de apoio para os pés deve ser produzida com material

antiderrapante; estrutura tubular em aço de grande calibre p, com pintura eletrostática; grip

de agarre das mãos;  possibilitar ajuste de angulação no encosto para as costas; resistência

para no mínimo 125kg de cargas em anilha;  área total de uso de no máximo: 287cm x

226cm; dispositivo na barra guia para trancar travar o movimento;  travas manuais ; a

estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto impacto.

Lote (4) - Lote 04 - item 04 - Máquina de Supino Reto - Especificações técnicas: "Quadro

construído em perfis de 4 ""x 2"" (102 mm x 51 mm), 3 ""x 2"" (76 mm x 51 mm) e 1/2 ""x 2""

(38 mm x 51 mm) tubo retangular com espessura de parede de calibre 11 mm.Revestimento

em pó epoxi eletrostático em forno de 400° .MANOPLAS EM BORRACHA DE ALTA

RESISTÊNCIA COM FIXAÇÃO POR ANÉIS DE ALUMÍNIO.CABOS 3X16"" 7X19 FIOS

TRANÇADOS.Placas de peso usinadas em aço maciço de 1"" revestido em pó cinza anti

rugas, com regulagem por pino de aço de 7/16.As guias de peso são de aço polido de 3/4""

com acabamento em cromo rígido.Estofados em espuma de alta densidade, costura dupla e

Data-Hora Fornecedor Lance

08/05/2022 20:08:18:373 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 13.696,00

10/05/2022 15:12:14:970 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 39.045,89

10/05/2022 15:11:57:033 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 39.046,90

Data-Hora Fornecedor Lance

10/05/2022 17:56:24:707 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 10.799,00

10/05/2022 17:55:49:022 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 10.800,00

10/05/2022 17:53:10:847 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 12.757,48

Data-Hora Fornecedor Lance

08/05/2022 20:08:18:373 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 15.256,00

04/05/2022 17:41:37:149 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 20.000,00
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revestimento em couro sintético.Equipamento com duas torres de peso, de 75kg cada e

incremento de pesos de 2,5 kg em cada lado.Dimensões: 102 cm X 173 X 196 cm

Lote (5) - Lote 05 

Item 5- Anilha 1kg - 10 unid;

Item 6 - Anilha 2kg -10 unid;

Item 7 - Anilha 3kg - 10 unid;

Item 8 - Anilha 4kg - 10 unid;

Item 9 - Anilha 5kg -10 unid;

Item 10 - Anilha 10Kg -10 unid;

Item 11 - Anilha 15Kg -10 unid;

Item 12 - Anilha 20Kg - 10 unid;

Item 13 - Barra Maciça 2.0 - 02 unid;

Item 14 - BARRA W MACIÇA REVESTIDA GRAMPOS - 01 unid;

Item 15 - Barra Maciça - 01 unid;

Item 16 - KETTLEBELLS 4KG - 02 unid;

Item 17 - KETTLEBELLS 6KG - 02 unid;

Item 18 - KETTLEBELLS 8KG - 02 unid;

Item 19 - KETTLEBELLS 10KG - 02 unid;

Item 20 - Halter 1KG - 02 unid;

Item 21 - Halter 2KG - 02 unid;

Item 22 - Halter 3KG - 02 unid;

Item 23 - Halter 4KG - 02 unid;

Item 24 - Halter 5KG - 02 unid;

Item 25 - Halter 6KG - 02 unid;

Item 26 - Halter 7KG - 02 unid;

Item 27 - Halter 8KG - 02 unid;

Item 28 - Halter 9KG - 02 unid;

Item 29 - Halter 10KG - 02 unid;

Item 30 - Expositor para halter 10 pares - 01 unid

Lote (6) - Lote 06 - Item 31 - ESTEIRA ergométrica tipo LX-160 G4 PROFISSIONAL

MOVEMENT - Descrição técnica: "Aparelho ergométrico elétrico e programável quanto

Data-Hora Fornecedor Lance

10/05/2022 16:15:25:787 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 17.000,15

10/05/2022 16:15:00:605 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 17.001,15

Data-Hora Fornecedor Lance

09/05/2022 10:59:26:011 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 13.588,00

08/05/2022 13:12:45:039 CENTURY COMERCIAL EIRELI  R$ 13.589,00
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velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e caloria, com tela multifunção,

sistemas de amortecimento e botão de emergência."

Lote (7) - Lote 07 - Item 32 - Bicicleta Ergométrica para Spinning - Especificações Técnicas:

Bicicleta ergométrica indoor de alta performance para treinamento em simulação de

condições de biomecânica e de resistência semelhantes ao ciclismo de estrada e triatlo.

Equipada com roda livre acionada por corrente, resistência magnética mínima de 0 a 3.800

watts, medidor direto de potência do pedal. Regulagem completa de guidon, horizontal e

vertical. Regulagem do assento horizontal e de altura. Computador de treinamento digital

com medida de tempo, distância, potência, rotações por minuto, velocidade, programação

de treinamento e memória de todos os parâmetros. Interface com aplicativo de dispositivo

móvel para download de sessões de treinamento."

Lote (8) - Lote 08 - Item 33 - Multi estação de musculação profissional 3 torres -

Especificações tècnicas: LINHA W COMPRIMENTO (CM) - 276 LARGURA (CM) - 245

ALTURA (CM) - 213 PLACA DE PESO (KG) - 1 x 4 / 9 x 6,80 CARGA MÁXIMA / COLUNA

(KG) - 68 NÚMERO DE PESOS / COLUNA - 10 TORRE DE PESO - 2 NÚMERO DE

ESTAÇÕES - 4 ESTRUTURA - Aço PINTURA - Eletrostática MATERIAL DO

ESTOFAMENTO - PVC REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO - Courvin.

Especificações Técnicas complementar: ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 Barra de pulley reto /

1 Corda de tríceps / 1 Barra de tríceps / 2 Correntes de extensão / 8 Mosquetões / 2

Puxadores.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

Data-Hora Fornecedor Lance

10/05/2022 17:55:14:456 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 28.900,00

10/05/2022 17:57:52:017 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 42.719,30

10/05/2022 17:57:18:773 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 42.719,31

Data-Hora Fornecedor Lance

10/05/2022 17:36:12:830 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 24.165,14

10/05/2022 17:36:06:736 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 24.166,14

10/05/2022 17:35:58:169 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 24.173,68

Data-Hora Fornecedor Lance

10/05/2022 18:05:09:556 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E
PLAYGRO  R$ 22.499,00

10/05/2022 18:05:05:943 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO EIR  R$ 22.500,00

07/05/2022 08:30:17:893 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 50.000,00
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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 10/05/2022, às 15:24:38 horas, no lote (1) - Lote 01 - Item 01 - Aparelho Cadeira

Extensora - Especificações técnicas: Aparelho extensor. Estrutura tubular retangular em

alumínio anodizado ou similar, tubo de aço de 4, altura da torre de peso de 1.5 metros,

carenagem em policarbonato de 3 mm, bateria de peso de 5-7.5-10 kg, pinos de graduação

com ímã e fio de segurança, carga de 100 kg padrão, estofamento em Courvin náutico,

regulagem para ponto inicial e banco, pintura eletrostática em pó na cor preta, dimensões de

142 x 100 x 150 cm e peso de 250 kg. -  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 :

pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 13/05/2022, às 09:18:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 09:18:28 horas, no lote (1) - Lote 01 - Item 01 - Aparelho Cadeira

Extensora - Especificações técnicas: Aparelho extensor. Estrutura tubular retangular em

alumínio anodizado ou similar, tubo de aço de 4, altura da torre de peso de 1.5 metros,

carenagem em policarbonato de 3 mm, bateria de peso de 5-7.5-10 kg, pinos de graduação

com ímã e fio de segurança, carga de 100 kg padrão, estofamento em Courvin náutico,

regulagem para ponto inicial e banco, pintura eletrostática em pó na cor preta, dimensões de

142 x 100 x 150 cm e peso de 250 kg. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa LOJA FLEX

EXCLUSIVE EM APARELHO FITNESS E PLAYDROUND, CNPJ 37.670.865/0001-75, por

atender todos os requisitos do edital, estando compatível as propostas com os valores

estimado. No dia 13/05/2022, às 13:30:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 13:30:55 horas, no lote (1) - Lote 01 - Item 01 - Aparelho Cadeira

Extensora - Especificações técnicas: Aparelho extensor. Estrutura tubular retangular em

alumínio anodizado ou similar, tubo de aço de 4, altura da torre de peso de 1.5 metros,

carenagem em policarbonato de 3 mm, bateria de peso de 5-7.5-10 kg, pinos de graduação

com ímã e fio de segurança, carga de 100 kg padrão, estofamento em Courvin náutico,

regulagem para ponto inicial e banco, pintura eletrostática em pó na cor preta, dimensões de

142 x 100 x 150 cm e peso de 250 kg. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da aquisição será adjudicado ao Proponente

declarado vencedor por cumprir todos os requistos do edital.

 

    No dia 13/05/2022, às 13:30:55 horas, no lote (1) - Lote 01 - Item 01 - Aparelho Cadeira

Extensora - Especificações técnicas: Aparelho extensor. Estrutura tubular retangular em
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alumínio anodizado ou similar, tubo de aço de 4, altura da torre de peso de 1.5 metros,

carenagem em policarbonato de 3 mm, bateria de peso de 5-7.5-10 kg, pinos de graduação

com ímã e fio de segurança, carga de 100 kg padrão, estofamento em Courvin náutico,

regulagem para ponto inicial e banco, pintura eletrostática em pó na cor preta, dimensões de

142 x 100 x 150 cm e peso de 250 kg. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS

E PLAYGRO com o valor R$ 13.696,00.

 

    No dia 10/05/2022, às 17:59:10 horas, no lote (2) - Lote 02 - Item 02 - Aparelho Crossover

- Especificações técnicas: "Aparelho Crossover, Com as seguintes descrição: Dimensões:

Largura: 109cm, Comprimento: 325cm, Altura: 236cm" -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 13/05/2022, às 09:19:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 09:19:47 horas, no lote (2) - Lote 02 - Item 02 - Aparelho Crossover

- Especificações técnicas: "Aparelho Crossover, Com as seguintes descrição: Dimensões:

Largura: 109cm, Comprimento: 325cm, Altura: 236cm" -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa

LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHO FITNESS E PLAYDROUND, CNPJ

37.670.865/0001-75, por atender todos os requisitos do edital, estando compatível as

propostas com os valores estimado. No dia 13/05/2022, às 13:31:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 13:31:19 horas, no lote (2) - Lote 02 - Item 02 - Aparelho Crossover

- Especificações técnicas: "Aparelho Crossover, Com as seguintes descrição: Dimensões:

Largura: 109cm, Comprimento: 325cm, Altura: 236cm" -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da aquisição será adjudicado ao

Proponente declarado vencedor por cumprir todos os requistos do edital.

 

    No dia 13/05/2022, às 13:31:19 horas, no lote (2) - Lote 02 - Item 02 - Aparelho Crossover

- Especificações técnicas: "Aparelho Crossover, Com as seguintes descrição: Dimensões:

Largura: 109cm, Comprimento: 325cm, Altura: 236cm" -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOJA FLEX EXCLUSIVE EM

APARELHOS FITNESS E PLAYGRO com o valor R$ 10.799,00.

 

    No dia 09/05/2022, às 10:33:11 horas, no lote (3) - Lote 03 - Item 03 - Leg Press 45° tipo

Kombat - Especificações técnicas: Principais músculos exercitados: extensores e flexores de

perna e glúteos; estrutura para receber anilhas; deve possuir no mínimo 3 hastes para

receber as anilhas durante o exercício;) estofado do assento em couro sintético de alta
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qualidade; espuma de alta densidade; pés com borracha; plataforma de apoio para os pés

deve ser produzida com material antiderrapante; estrutura tubular em aço de grande calibre

p, com pintura eletrostática; grip de agarre das mãos;  possibilitar ajuste de angulação no

encosto para as costas; resistência para no mínimo 125kg de cargas em anilha;  área total

de uso de no máximo: 287cm x 226cm; dispositivo na barra guia para trancar travar o

movimento;  travas manuais ; a estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 13/05/2022,

às 09:20:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 09:20:34 horas, no lote (3) - Lote 03 - Item 03 - Leg Press 45° tipo

Kombat - Especificações técnicas: Principais músculos exercitados: extensores e flexores de

perna e glúteos; estrutura para receber anilhas; deve possuir no mínimo 3 hastes para

receber as anilhas durante o exercício;) estofado do assento em couro sintético de alta

qualidade; espuma de alta densidade; pés com borracha; plataforma de apoio para os pés

deve ser produzida com material antiderrapante; estrutura tubular em aço de grande calibre

p, com pintura eletrostática; grip de agarre das mãos;  possibilitar ajuste de angulação no

encosto para as costas; resistência para no mínimo 125kg de cargas em anilha;  área total

de uso de no máximo: 287cm x 226cm; dispositivo na barra guia para trancar travar o

movimento;  travas manuais ; a estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto

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

foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHO

FITNESS E PLAYDROUND, CNPJ 37.670.865/0001-75, por atender todos os requisitos do

edital, estando compatível as propostas com os valores estimado. No dia 13/05/2022, às

13:31:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 13:31:38 horas, no lote (3) - Lote 03 - Item 03 - Leg Press 45° tipo

Kombat - Especificações técnicas: Principais músculos exercitados: extensores e flexores de

perna e glúteos; estrutura para receber anilhas; deve possuir no mínimo 3 hastes para

receber as anilhas durante o exercício;) estofado do assento em couro sintético de alta

qualidade; espuma de alta densidade; pés com borracha; plataforma de apoio para os pés

deve ser produzida com material antiderrapante; estrutura tubular em aço de grande calibre

p, com pintura eletrostática; grip de agarre das mãos;  possibilitar ajuste de angulação no

encosto para as costas; resistência para no mínimo 125kg de cargas em anilha;  área total

de uso de no máximo: 287cm x 226cm; dispositivo na barra guia para trancar travar o

movimento;  travas manuais ; a estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto

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

seguinte: O objeto da aquisição será adjudicado ao Proponente declarado vencedor por

cumprir todos os requistos do edital.
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    No dia 13/05/2022, às 13:31:38 horas, no lote (3) - Lote 03 - Item 03 - Leg Press 45° tipo

Kombat - Especificações técnicas: Principais músculos exercitados: extensores e flexores de

perna e glúteos; estrutura para receber anilhas; deve possuir no mínimo 3 hastes para

receber as anilhas durante o exercício;) estofado do assento em couro sintético de alta

qualidade; espuma de alta densidade; pés com borracha; plataforma de apoio para os pés

deve ser produzida com material antiderrapante; estrutura tubular em aço de grande calibre

p, com pintura eletrostática; grip de agarre das mãos;  possibilitar ajuste de angulação no

encosto para as costas; resistência para no mínimo 125kg de cargas em anilha;  área total

de uso de no máximo: 287cm x 226cm; dispositivo na barra guia para trancar travar o

movimento;  travas manuais ; a estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto

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

empresa LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGRO com o valor R$

15.256,00.

 

    No dia 10/05/2022, às 17:59:27 horas, no lote (4) - Lote 04 - item 04 - Máquina de Supino

Reto - Especificações técnicas: "Quadro construído em perfis de 4 ""x 2"" (102 mm x 51

mm), 3 ""x 2"" (76 mm x 51 mm) e 1/2 ""x 2"" (38 mm x 51 mm) tubo retangular com

espessura de parede de calibre 11 mm.Revestimento em pó epoxi eletrostático em forno de

400° .MANOPLAS EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIXAÇÃO POR ANÉIS

DE ALUMÍNIO.CABOS 3X16"" 7X19 FIOS TRANÇADOS.Placas de peso usinadas em aço

maciço de 1"" revestido em pó cinza anti rugas, com regulagem por pino de aço de 7/16.As

guias de peso são de aço polido de 3/4"" com acabamento em cromo rígido.Estofados em

espuma de alta densidade, costura dupla e revestimento em couro sintético.Equipamento

com duas torres de peso, de 75kg cada e incremento de pesos de 2,5 kg em cada

lado.Dimensões: 102 cm X 173 X 196 cm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 12/05/2022, às 14:35:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/05/2022, às 14:35:46 horas, no lote (4) - Lote 04 - item 04 - Máquina de Supino

Reto - Especificações técnicas: "Quadro construído em perfis de 4 ""x 2"" (102 mm x 51

mm), 3 ""x 2"" (76 mm x 51 mm) e 1/2 ""x 2"" (38 mm x 51 mm) tubo retangular com

espessura de parede de calibre 11 mm.Revestimento em pó epoxi eletrostático em forno de

400° .MANOPLAS EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIXAÇÃO POR ANÉIS

DE ALUMÍNIO.CABOS 3X16"" 7X19 FIOS TRANÇADOS.Placas de peso usinadas em aço

maciço de 1"" revestido em pó cinza anti rugas, com regulagem por pino de aço de 7/16.As

guias de peso são de aço polido de 3/4"" com acabamento em cromo rígido.Estofados em

espuma de alta densidade, costura dupla e revestimento em couro sintético.Equipamento

com duas torres de peso, de 75kg cada e incremento de pesos de 2,5 kg em cada

lado.Dimensões: 102 cm X 173 X 196 cm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.
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O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANTONIA DAYANNE SILVA

PEREIRA - desclassificou o fornecedor: IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

ESCRITORIO EIR. No dia 13/05/2022, às 09:20:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 09:20:54 horas, no lote (4) - Lote 04 - item 04 - Máquina de Supino

Reto - Especificações técnicas: "Quadro construído em perfis de 4 ""x 2"" (102 mm x 51

mm), 3 ""x 2"" (76 mm x 51 mm) e 1/2 ""x 2"" (38 mm x 51 mm) tubo retangular com

espessura de parede de calibre 11 mm.Revestimento em pó epoxi eletrostático em forno de

400° .MANOPLAS EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIXAÇÃO POR ANÉIS

DE ALUMÍNIO.CABOS 3X16"" 7X19 FIOS TRANÇADOS.Placas de peso usinadas em aço

maciço de 1"" revestido em pó cinza anti rugas, com regulagem por pino de aço de 7/16.As

guias de peso são de aço polido de 3/4"" com acabamento em cromo rígido.Estofados em

espuma de alta densidade, costura dupla e revestimento em couro sintético.Equipamento

com duas torres de peso, de 75kg cada e incremento de pesos de 2,5 kg em cada

lado.Dimensões: 102 cm X 173 X 196 cm -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa LOJA FLEX

EXCLUSIVE EM APARELHO FITNESS E PLAYDROUND, CNPJ 37.670.865/0001-75, por

atender todos os requisitos do edital, estando compatível as propostas com os valores

estimado. No dia 13/05/2022, às 14:26:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 14:26:55 horas, no lote (4) - Lote 04 - item 04 - Máquina de Supino

Reto - Especificações técnicas: "Quadro construído em perfis de 4 ""x 2"" (102 mm x 51

mm), 3 ""x 2"" (76 mm x 51 mm) e 1/2 ""x 2"" (38 mm x 51 mm) tubo retangular com

espessura de parede de calibre 11 mm.Revestimento em pó epoxi eletrostático em forno de

400° .MANOPLAS EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIXAÇÃO POR ANÉIS

DE ALUMÍNIO.CABOS 3X16"" 7X19 FIOS TRANÇADOS.Placas de peso usinadas em aço

maciço de 1"" revestido em pó cinza anti rugas, com regulagem por pino de aço de 7/16.As

guias de peso são de aço polido de 3/4"" com acabamento em cromo rígido.Estofados em

espuma de alta densidade, costura dupla e revestimento em couro sintético.Equipamento

com duas torres de peso, de 75kg cada e incremento de pesos de 2,5 kg em cada

lado.Dimensões: 102 cm X 173 X 196 cm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da aquisição será adjudicado ao Proponente

declarado vencedor por atendiento a todos os requisitos do edital.

 

    No dia 13/05/2022, às 14:26:55 horas, no lote (4) - Lote 04 - item 04 - Máquina de Supino

Reto - Especificações técnicas: "Quadro construído em perfis de 4 ""x 2"" (102 mm x 51

mm), 3 ""x 2"" (76 mm x 51 mm) e 1/2 ""x 2"" (38 mm x 51 mm) tubo retangular com

espessura de parede de calibre 11 mm.Revestimento em pó epoxi eletrostático em forno de

400° .MANOPLAS EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIXAÇÃO POR ANÉIS

DE ALUMÍNIO.CABOS 3X16"" 7X19 FIOS TRANÇADOS.Placas de peso usinadas em aço
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maciço de 1"" revestido em pó cinza anti rugas, com regulagem por pino de aço de 7/16.As

guias de peso são de aço polido de 3/4"" com acabamento em cromo rígido.Estofados em

espuma de alta densidade, costura dupla e revestimento em couro sintético.Equipamento

com duas torres de peso, de 75kg cada e incremento de pesos de 2,5 kg em cada

lado.Dimensões: 102 cm X 173 X 196 cm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS

E PLAYGRO com o valor R$ 17.001,15.

 

    No dia 10/05/2022, às 17:59:36 horas, no lote (5) - Lote 05 

Item 5- Anilha 1kg - 10 unid;

Item 6 - Anilha 2kg -10 unid;

Item 7 - Anilha 3kg - 10 unid;

Item 8 - Anilha 4kg - 10 unid;

Item 9 - Anilha 5kg -10 unid;

Item 10 - Anilha 10Kg -10 unid;

Item 11 - Anilha 15Kg -10 unid;

Item 12 - Anilha 20Kg - 10 unid;

Item 13 - Barra Maciça 2.0 - 02 unid;

Item 14 - BARRA W MACIÇA REVESTIDA GRAMPOS - 01 unid;

Item 15 - Barra Maciça - 01 unid;

Item 16 - KETTLEBELLS 4KG - 02 unid;

Item 17 - KETTLEBELLS 6KG - 02 unid;

Item 18 - KETTLEBELLS 8KG - 02 unid;

Item 19 - KETTLEBELLS 10KG - 02 unid;

Item 20 - Halter 1KG - 02 unid;

Item 21 - Halter 2KG - 02 unid;

Item 22 - Halter 3KG - 02 unid;

Item 23 - Halter 4KG - 02 unid;

Item 24 - Halter 5KG - 02 unid;

Item 25 - Halter 6KG - 02 unid;

Item 26 - Halter 7KG - 02 unid;

Item 27 - Halter 8KG - 02 unid;

Item 28 - Halter 9KG - 02 unid;

Item 29 - Halter 10KG - 02 unid;

Item 30 - Expositor para halter 10 pares - 01 unid -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 13/05/2022, às 09:21:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 09:21:47 horas, no lote (5) - Lote 05 
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Item 5- Anilha 1kg - 10 unid;

Item 6 - Anilha 2kg -10 unid;

Item 7 - Anilha 3kg - 10 unid;

Item 8 - Anilha 4kg - 10 unid;

Item 9 - Anilha 5kg -10 unid;

Item 10 - Anilha 10Kg -10 unid;

Item 11 - Anilha 15Kg -10 unid;

Item 12 - Anilha 20Kg - 10 unid;

Item 13 - Barra Maciça 2.0 - 02 unid;

Item 14 - BARRA W MACIÇA REVESTIDA GRAMPOS - 01 unid;

Item 15 - Barra Maciça - 01 unid;

Item 16 - KETTLEBELLS 4KG - 02 unid;

Item 17 - KETTLEBELLS 6KG - 02 unid;

Item 18 - KETTLEBELLS 8KG - 02 unid;

Item 19 - KETTLEBELLS 10KG - 02 unid;

Item 20 - Halter 1KG - 02 unid;

Item 21 - Halter 2KG - 02 unid;

Item 22 - Halter 3KG - 02 unid;

Item 23 - Halter 4KG - 02 unid;

Item 24 - Halter 5KG - 02 unid;

Item 25 - Halter 6KG - 02 unid;

Item 26 - Halter 7KG - 02 unid;

Item 27 - Halter 8KG - 02 unid;

Item 28 - Halter 9KG - 02 unid;

Item 29 - Halter 10KG - 02 unid;

Item 30 - Expositor para halter 10 pares - 01 unid -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa

LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHO FITNESS E PLAYDROUND, CNPJ

37.670.865/0001-75, por atender todos os requisitos do edital, estando compatível as

propostas com os valores estimado. No dia 13/05/2022, às 13:32:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 13:32:09 horas, no lote (5) - Lote 05 

Item 5- Anilha 1kg - 10 unid;

Item 6 - Anilha 2kg -10 unid;

Item 7 - Anilha 3kg - 10 unid;

Item 8 - Anilha 4kg - 10 unid;

Item 9 - Anilha 5kg -10 unid;

Item 10 - Anilha 10Kg -10 unid;

Item 11 - Anilha 15Kg -10 unid;
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Item 12 - Anilha 20Kg - 10 unid;

Item 13 - Barra Maciça 2.0 - 02 unid;

Item 14 - BARRA W MACIÇA REVESTIDA GRAMPOS - 01 unid;

Item 15 - Barra Maciça - 01 unid;

Item 16 - KETTLEBELLS 4KG - 02 unid;

Item 17 - KETTLEBELLS 6KG - 02 unid;

Item 18 - KETTLEBELLS 8KG - 02 unid;

Item 19 - KETTLEBELLS 10KG - 02 unid;

Item 20 - Halter 1KG - 02 unid;

Item 21 - Halter 2KG - 02 unid;

Item 22 - Halter 3KG - 02 unid;

Item 23 - Halter 4KG - 02 unid;

Item 24 - Halter 5KG - 02 unid;

Item 25 - Halter 6KG - 02 unid;

Item 26 - Halter 7KG - 02 unid;

Item 27 - Halter 8KG - 02 unid;

Item 28 - Halter 9KG - 02 unid;

Item 29 - Halter 10KG - 02 unid;

Item 30 - Expositor para halter 10 pares - 01 unid -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto da aquisição será adjudicado ao

Proponente declarado vencedor por cumprir todos os requistos do edital.

 

    No dia 13/05/2022, às 13:32:09 horas, no lote (5) - Lote 05 

Item 5- Anilha 1kg - 10 unid;

Item 6 - Anilha 2kg -10 unid;

Item 7 - Anilha 3kg - 10 unid;

Item 8 - Anilha 4kg - 10 unid;

Item 9 - Anilha 5kg -10 unid;

Item 10 - Anilha 10Kg -10 unid;

Item 11 - Anilha 15Kg -10 unid;

Item 12 - Anilha 20Kg - 10 unid;

Item 13 - Barra Maciça 2.0 - 02 unid;

Item 14 - BARRA W MACIÇA REVESTIDA GRAMPOS - 01 unid;

Item 15 - Barra Maciça - 01 unid;

Item 16 - KETTLEBELLS 4KG - 02 unid;

Item 17 - KETTLEBELLS 6KG - 02 unid;

Item 18 - KETTLEBELLS 8KG - 02 unid;

Item 19 - KETTLEBELLS 10KG - 02 unid;

Item 20 - Halter 1KG - 02 unid;

Item 21 - Halter 2KG - 02 unid;
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Item 22 - Halter 3KG - 02 unid;

Item 23 - Halter 4KG - 02 unid;

Item 24 - Halter 5KG - 02 unid;

Item 25 - Halter 6KG - 02 unid;

Item 26 - Halter 7KG - 02 unid;

Item 27 - Halter 8KG - 02 unid;

Item 28 - Halter 9KG - 02 unid;

Item 29 - Halter 10KG - 02 unid;

Item 30 - Expositor para halter 10 pares - 01 unid -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOJA FLEX EXCLUSIVE EM

APARELHOS FITNESS E PLAYGRO com o valor R$ 13.588,00.

 

    No dia 10/05/2022, às 18:01:10 horas, no lote (6) - Lote 06 - Item 31 - ESTEIRA

ergométrica tipo LX-160 G4 PROFISSIONAL MOVEMENT - Descrição técnica: "Aparelho

ergométrico elétrico e programável quanto velocidade, distância, cronômetro, monitoramento

cardíaco e caloria, com tela multifunção, sistemas de amortecimento e botão de

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 12/05/2022,

às 14:22:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/05/2022, às 14:22:58 horas, no lote (6) - Lote 06 - Item 31 - ESTEIRA

ergométrica tipo LX-160 G4 PROFISSIONAL MOVEMENT - Descrição técnica: "Aparelho

ergométrico elétrico e programável quanto velocidade, distância, cronômetro, monitoramento

cardíaco e caloria, com tela multifunção, sistemas de amortecimento e botão de

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

seguinte: O coordenador - ANTONIA DAYANNE SILVA PEREIRA - desclassificou o

fornecedor: IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIR. No dia

13/05/2022, às 09:22:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 09:22:08 horas, no lote (6) - Lote 06 - Item 31 - ESTEIRA

ergométrica tipo LX-160 G4 PROFISSIONAL MOVEMENT - Descrição técnica: "Aparelho

ergométrico elétrico e programável quanto velocidade, distância, cronômetro, monitoramento

cardíaco e caloria, com tela multifunção, sistemas de amortecimento e botão de

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

alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa LOJA FLEX EXCLUSIVE EM

APARELHO FITNESS E PLAYDROUND, CNPJ 37.670.865/0001-75, por atender todos os

requisitos do edital, estando compatível as propostas com os valores estimado. No dia

17/05/2022, às 12:26:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/05/2022, às 12:26:37 horas, no lote (6) - Lote 06 - Item 31 - ESTEIRA
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ergométrica tipo LX-160 G4 PROFISSIONAL MOVEMENT - Descrição técnica: "Aparelho

ergométrico elétrico e programável quanto velocidade, distância, cronômetro, monitoramento

cardíaco e caloria, com tela multifunção, sistemas de amortecimento e botão de

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

seguinte: Objeto adjudicado ao vencedor por atender à todos os requisitos do edital.

 

    No dia 17/05/2022, às 12:26:37 horas, no lote (6) - Lote 06 - Item 31 - ESTEIRA

ergométrica tipo LX-160 G4 PROFISSIONAL MOVEMENT - Descrição técnica: "Aparelho

ergométrico elétrico e programável quanto velocidade, distância, cronômetro, monitoramento

cardíaco e caloria, com tela multifunção, sistemas de amortecimento e botão de

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

empresa LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGRO com o valor R$

42.719,30.

 

    No dia 12/05/2022, às 09:12:06 horas, no lote (7) - Lote 07 - Item 32 - Bicicleta

Ergométrica para Spinning - Especificações Técnicas: Bicicleta ergométrica indoor de alta

performance para treinamento em simulação de condições de biomecânica e de resistência

semelhantes ao ciclismo de estrada e triatlo. Equipada com roda livre acionada por corrente,

resistência magnética mínima de 0 a 3.800 watts, medidor direto de potência do pedal.

Regulagem completa de guidon, horizontal e vertical. Regulagem do assento horizontal e de

altura. Computador de treinamento digital com medida de tempo, distância, potência,

rotações por minuto, velocidade, programação de treinamento e memória de todos os

parâmetros. Interface com aplicativo de dispositivo móvel para download de sessões de

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 13/05/2022,

às 09:22:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 09:22:40 horas, no lote (7) - Lote 07 - Item 32 - Bicicleta

Ergométrica para Spinning - Especificações Técnicas: Bicicleta ergométrica indoor de alta

performance para treinamento em simulação de condições de biomecânica e de resistência

semelhantes ao ciclismo de estrada e triatlo. Equipada com roda livre acionada por corrente,

resistência magnética mínima de 0 a 3.800 watts, medidor direto de potência do pedal.

Regulagem completa de guidon, horizontal e vertical. Regulagem do assento horizontal e de

altura. Computador de treinamento digital com medida de tempo, distância, potência,

rotações por minuto, velocidade, programação de treinamento e memória de todos os

parâmetros. Interface com aplicativo de dispositivo móvel para download de sessões de

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

alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa LOJA FLEX EXCLUSIVE EM

APARELHO FITNESS E PLAYDROUND, CNPJ 37.670.865/0001-75, por atender todos os

requisitos do edital, estando compatível as propostas com os valores estimado. No dia
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13/05/2022, às 14:53:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 14:53:54 horas, no lote (7) - Lote 07 - Item 32 - Bicicleta

Ergométrica para Spinning - Especificações Técnicas: Bicicleta ergométrica indoor de alta

performance para treinamento em simulação de condições de biomecânica e de resistência

semelhantes ao ciclismo de estrada e triatlo. Equipada com roda livre acionada por corrente,

resistência magnética mínima de 0 a 3.800 watts, medidor direto de potência do pedal.

Regulagem completa de guidon, horizontal e vertical. Regulagem do assento horizontal e de

altura. Computador de treinamento digital com medida de tempo, distância, potência,

rotações por minuto, velocidade, programação de treinamento e memória de todos os

parâmetros. Interface com aplicativo de dispositivo móvel para download de sessões de

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

seguinte: O objeto da aquisição será adjudicado ao Proponente declarado vencedor, por

atendimento a todos os requisitos do edital.

 

    No dia 13/05/2022, às 14:53:54 horas, no lote (7) - Lote 07 - Item 32 - Bicicleta

Ergométrica para Spinning - Especificações Técnicas: Bicicleta ergométrica indoor de alta

performance para treinamento em simulação de condições de biomecânica e de resistência

semelhantes ao ciclismo de estrada e triatlo. Equipada com roda livre acionada por corrente,

resistência magnética mínima de 0 a 3.800 watts, medidor direto de potência do pedal.

Regulagem completa de guidon, horizontal e vertical. Regulagem do assento horizontal e de

altura. Computador de treinamento digital com medida de tempo, distância, potência,

rotações por minuto, velocidade, programação de treinamento e memória de todos os

parâmetros. Interface com aplicativo de dispositivo móvel para download de sessões de

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

empresa LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGRO com o valor R$

24.165,12.

 

    No dia 12/05/2022, às 09:12:14 horas, no lote (8) - Lote 08 - Item 33 - Multi estação de

musculação profissional 3 torres - Especificações tècnicas: LINHA W COMPRIMENTO (CM)

- 276 LARGURA (CM) - 245

ALTURA (CM) - 213 PLACA DE PESO (KG) - 1 x 4 / 9 x 6,80 CARGA MÁXIMA / COLUNA

(KG) - 68 NÚMERO DE PESOS / COLUNA - 10 TORRE DE PESO - 2 NÚMERO DE

ESTAÇÕES - 4 ESTRUTURA - Aço PINTURA - Eletrostática MATERIAL DO

ESTOFAMENTO - PVC REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO - Courvin.

Especificações Técnicas complementar: ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 Barra de pulley reto /

1 Corda de tríceps / 1 Barra de tríceps / 2 Correntes de extensão / 8 Mosquetões / 2

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 13/05/2022,

às 09:23:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

17/05/2022 Página 18 de 25



 

    No dia 13/05/2022, às 09:23:04 horas, no lote (8) - Lote 08 - Item 33 - Multi estação de

musculação profissional 3 torres - Especificações tècnicas: LINHA W COMPRIMENTO (CM)

- 276 LARGURA (CM) - 245

ALTURA (CM) - 213 PLACA DE PESO (KG) - 1 x 4 / 9 x 6,80 CARGA MÁXIMA / COLUNA

(KG) - 68 NÚMERO DE PESOS / COLUNA - 10 TORRE DE PESO - 2 NÚMERO DE

ESTAÇÕES - 4 ESTRUTURA - Aço PINTURA - Eletrostática MATERIAL DO

ESTOFAMENTO - PVC REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO - Courvin.

Especificações Técnicas complementar: ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 Barra de pulley reto /

1 Corda de tríceps / 1 Barra de tríceps / 2 Correntes de extensão / 8 Mosquetões / 2

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

foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHO

FITNESS E PLAYDROUND, CNPJ 37.670.865/0001-75, por atender todos os requisitos do

edital, estando compatível as propostas com os valores estimado. No dia 13/05/2022, às

13:33:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2022, às 13:33:35 horas, no lote (8) - Lote 08 - Item 33 - Multi estação de

musculação profissional 3 torres - Especificações tècnicas: LINHA W COMPRIMENTO (CM)

- 276 LARGURA (CM) - 245

ALTURA (CM) - 213 PLACA DE PESO (KG) - 1 x 4 / 9 x 6,80 CARGA MÁXIMA / COLUNA

(KG) - 68 NÚMERO DE PESOS / COLUNA - 10 TORRE DE PESO - 2 NÚMERO DE

ESTAÇÕES - 4 ESTRUTURA - Aço PINTURA - Eletrostática MATERIAL DO

ESTOFAMENTO - PVC REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO - Courvin.

Especificações Técnicas complementar: ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 Barra de pulley reto /

1 Corda de tríceps / 1 Barra de tríceps / 2 Correntes de extensão / 8 Mosquetões / 2

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

seguinte: O objeto da aquisição será adjudicado ao Proponente declarado vencedor por

cumprir todos os requistos do edital.

 

    No dia 13/05/2022, às 13:33:35 horas, no lote (8) - Lote 08 - Item 33 - Multi estação de

musculação profissional 3 torres - Especificações tècnicas: LINHA W COMPRIMENTO (CM)

- 276 LARGURA (CM) - 245

ALTURA (CM) - 213 PLACA DE PESO (KG) - 1 x 4 / 9 x 6,80 CARGA MÁXIMA / COLUNA

(KG) - 68 NÚMERO DE PESOS / COLUNA - 10 TORRE DE PESO - 2 NÚMERO DE

ESTAÇÕES - 4 ESTRUTURA - Aço PINTURA - Eletrostática MATERIAL DO

ESTOFAMENTO - PVC REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO - Courvin.

Especificações Técnicas complementar: ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 Barra de pulley reto /

1 Corda de tríceps / 1 Barra de tríceps / 2 Correntes de extensão / 8 Mosquetões / 2

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

empresa LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGRO com o valor R$
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22.499,00.

 

    No dia 09/05/2022, às 09:34:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIA DAYANNE

SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CENTURY COMERCIAL

EIRELI, no lote (1) - Lote 01 - Item 01 - Aparelho Cadeira Extensora - Especificações

técnicas: Aparelho extensor. Estrutura tubular retangular em alumínio anodizado ou similar,

tubo de aço de 4, altura da torre de peso de 1.5 metros, carenagem em policarbonato de 3

mm, bateria de peso de 5-7.5-10 kg, pinos de graduação com ímã e fio de segurança, carga

de 100 kg padrão, estofamento em Courvin náutico, regulagem para ponto inicial e banco,

pintura eletrostática em pó na cor preta, dimensões de 142 x 100 x 150 cm e peso de 250

kg. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por não atender o item

5.III.3.1, especificamente quanto a não indicação da marca, modelo do produto cotado.

 

    No dia 09/05/2022, às 09:35:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIA DAYANNE

SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CENTURY COMERCIAL

EIRELI, no lote (2) - Lote 02 - Item 02 - Aparelho Crossover - Especificações técnicas:

"Aparelho Crossover, Com as seguintes descrição: Dimensões: Largura: 109cm,

Comprimento: 325cm, Altura: 236cm". O motivo da desclassificação foi: Proposta

desclassificada por não atender o item 5.III.3.1, especificamente quanto a não indicação da

marca, modelo do produto cotado.

 

    No dia 09/05/2022, às 09:36:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIA DAYANNE

SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CENTURY COMERCIAL

EIRELI, no lote (3) - Lote 03 - Item 03 - Leg Press 45° tipo Kombat - Especificações

técnicas: Principais músculos exercitados: extensores e flexores de perna e glúteos;

estrutura para receber anilhas; deve possuir no mínimo 3 hastes para receber as anilhas

durante o exercício;) estofado do assento em couro sintético de alta qualidade; espuma de

alta densidade; pés com borracha; plataforma de apoio para os pés deve ser produzida com

material antiderrapante; estrutura tubular em aço de grande calibre p, com pintura

eletrostática; grip de agarre das mãos;  possibilitar ajuste de angulação no encosto para as

costas; resistência para no mínimo 125kg de cargas em anilha;  área total de uso de no

máximo: 287cm x 226cm; dispositivo na barra guia para trancar travar o movimento;  travas

manuais ; a estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto impacto. O motivo da

desclassificação foi: Proposta desclassificada por não atender o item 5.III.3.1,

especificamente quanto a não indicação da marca, modelo do produto cotado.

 

    No dia 09/05/2022, às 09:37:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIA DAYANNE

SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - MAXIMUS ESPORTES

COMERCIO LTDA - EPP, no lote (3) - Lote 03 - Item 03 - Leg Press 45° tipo Kombat -

Especificações técnicas: Principais músculos exercitados: extensores e flexores de perna e
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glúteos; estrutura para receber anilhas; deve possuir no mínimo 3 hastes para receber as

anilhas durante o exercício;) estofado do assento em couro sintético de alta qualidade;

espuma de alta densidade; pés com borracha; plataforma de apoio para os pés deve ser

produzida com material antiderrapante; estrutura tubular em aço de grande calibre p, com

pintura eletrostática; grip de agarre das mãos;  possibilitar ajuste de angulação no encosto

para as costas; resistência para no mínimo 125kg de cargas em anilha;  área total de uso de

no máximo: 287cm x 226cm; dispositivo na barra guia para trancar travar o movimento;

travas manuais ; a estrutura deve ser suficientemente forte para resistir o alto impacto. O

motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por não atender o item 5.III.3.1,

especificamente quanto a não indicação da marca, modelo do produto cotado.

 

    No dia 09/05/2022, às 09:37:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIA DAYANNE

SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CENTURY COMERCIAL

EIRELI, no lote (4) - Lote 04 - item 04 - Máquina de Supino Reto - Especificações técnicas:

"Quadro construído em perfis de 4 ""x 2"" (102 mm x 51 mm), 3 ""x 2"" (76 mm x 51 mm) e

1/2 ""x 2"" (38 mm x 51 mm) tubo retangular com espessura de parede de calibre 11

mm.Revestimento em pó epoxi eletrostático em forno de 400° .MANOPLAS EM BORRACHA

DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIXAÇÃO POR ANÉIS DE ALUMÍNIO.CABOS 3X16"" 7X19

FIOS TRANÇADOS.Placas de peso usinadas em aço maciço de 1"" revestido em pó cinza

anti rugas, com regulagem por pino de aço de 7/16.As guias de peso são de aço polido de

3/4"" com acabamento em cromo rígido.Estofados em espuma de alta densidade, costura

dupla e revestimento em couro sintético.Equipamento com duas torres de peso, de 75kg

cada e incremento de pesos de 2,5 kg em cada lado.Dimensões: 102 cm X 173 X 196 cm. O

motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por não atender o item 5.III.3.1,

especificamente quanto a não indicação da marca, modelo do produto cotado.

 

    No dia 09/05/2022, às 09:39:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIA DAYANNE

SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - MAXIMUS ESPORTES

COMERCIO LTDA - EPP, no lote (4) - Lote 04 - item 04 - Máquina de Supino Reto -

Especificações técnicas: "Quadro construído em perfis de 4 ""x 2"" (102 mm x 51 mm), 3 ""x

2"" (76 mm x 51 mm) e 1/2 ""x 2"" (38 mm x 51 mm) tubo retangular com espessura de

parede de calibre 11 mm.Revestimento em pó epoxi eletrostático em forno de 400°

.MANOPLAS EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIXAÇÃO POR ANÉIS DE

ALUMÍNIO.CABOS 3X16"" 7X19 FIOS TRANÇADOS.Placas de peso usinadas em aço

maciço de 1"" revestido em pó cinza anti rugas, com regulagem por pino de aço de 7/16.As

guias de peso são de aço polido de 3/4"" com acabamento em cromo rígido.Estofados em

espuma de alta densidade, costura dupla e revestimento em couro sintético.Equipamento

com duas torres de peso, de 75kg cada e incremento de pesos de 2,5 kg em cada

lado.Dimensões: 102 cm X 173 X 196 cm. O motivo da desclassificação foi: Proposta

desclassificada por não atender o item 5.III.3.1, especificamente quanto a indicação errônea
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do produto cotado.

 

    No dia 09/05/2022, às 09:41:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIA DAYANNE

SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - MAXIMUS ESPORTES

COMERCIO LTDA - EPP, no lote (5) - Lote 05 

Item 5- Anilha 1kg - 10 unid;

Item 6 - Anilha 2kg -10 unid;

Item 7 - Anilha 3kg - 10 unid;

Item 8 - Anilha 4kg - 10 unid;

Item 9 - Anilha 5kg -10 unid;

Item 10 - Anilha 10Kg -10 unid;

Item 11 - Anilha 15Kg -10 unid;

Item 12 - Anilha 20Kg - 10 unid;

Item 13 - Barra Maciça 2.0 - 02 unid;

Item 14 - BARRA W MACIÇA REVESTIDA GRAMPOS - 01 unid;

Item 15 - Barra Maciça - 01 unid;

Item 16 - KETTLEBELLS 4KG - 02 unid;

Item 17 - KETTLEBELLS 6KG - 02 unid;

Item 18 - KETTLEBELLS 8KG - 02 unid;

Item 19 - KETTLEBELLS 10KG - 02 unid;

Item 20 - Halter 1KG - 02 unid;

Item 21 - Halter 2KG - 02 unid;

Item 22 - Halter 3KG - 02 unid;

Item 23 - Halter 4KG - 02 unid;

Item 24 - Halter 5KG - 02 unid;

Item 25 - Halter 6KG - 02 unid;

Item 26 - Halter 7KG - 02 unid;

Item 27 - Halter 8KG - 02 unid;

Item 28 - Halter 9KG - 02 unid;

Item 29 - Halter 10KG - 02 unid;

Item 30 - Expositor para halter 10 pares - 01 unid. O motivo da desclassificação foi: Proposta

desclassificada por não atender o item 5.III.3.2, especificamente quanto a quantidade inferior

ao Termo de Referência e ausência de marca do objeto cotado.

 

    No dia 09/05/2022, às 09:42:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIA DAYANNE

SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CENTURY COMERCIAL

EIRELI, no lote (6) - Lote 06 - Item 31 - ESTEIRA ergométrica tipo LX-160 G4

PROFISSIONAL MOVEMENT - Descrição técnica: "Aparelho ergométrico elétrico e

programável quanto velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e caloria,

com tela multifunção, sistemas de amortecimento e botão de emergência.". O motivo da
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desclassificação foi: Proposta desclassificada por não atender o item 5.III.3.1,

especificamente quanto a não indicação da marca, modelo do produto cotado.

 

    No dia 09/05/2022, às 09:44:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIA DAYANNE

SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CASA DO FITNESS

COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS DI, no lote (7) - Lote 07 - Item 32 - Bicicleta

Ergométrica para Spinning - Especificações Técnicas: Bicicleta ergométrica indoor de alta

performance para treinamento em simulação de condições de biomecânica e de resistência

semelhantes ao ciclismo de estrada e triatlo. Equipada com roda livre acionada por corrente,

resistência magnética mínima de 0 a 3.800 watts, medidor direto de potência do pedal.

Regulagem completa de guidon, horizontal e vertical. Regulagem do assento horizontal e de

altura. Computador de treinamento digital com medida de tempo, distância, potência,

rotações por minuto, velocidade, programação de treinamento e memória de todos os

parâmetros. Interface com aplicativo de dispositivo móvel para download de sessões de

treinamento.". O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por não atender o

item 5.III.3.1, especificamente quanto a não indicação da marca, modelo do produto cotado

e indicação errônea do objeto cotado.

 

    No dia 09/05/2022, às 09:45:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIA DAYANNE

SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CENTURY COMERCIAL

EIRELI, no lote (7) - Lote 07 - Item 32 - Bicicleta Ergométrica para Spinning - Especificações

Técnicas: Bicicleta ergométrica indoor de alta performance para treinamento em simulação

de condições de biomecânica e de resistência semelhantes ao ciclismo de estrada e triatlo.

Equipada com roda livre acionada por corrente, resistência magnética mínima de 0 a 3.800

watts, medidor direto de potência do pedal. Regulagem completa de guidon, horizontal e

vertical. Regulagem do assento horizontal e de altura. Computador de treinamento digital

com medida de tempo, distância, potência, rotações por minuto, velocidade, programação

de treinamento e memória de todos os parâmetros. Interface com aplicativo de dispositivo

móvel para download de sessões de treinamento.". O motivo da desclassificação foi:

Proposta desclassificada por não atender o item 5.III.3.1, especificamente quanto a não

indicação da marca, modelo do produto cotado.

 

    No dia 09/05/2022, às 09:46:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIA DAYANNE

SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CENTURY COMERCIAL

EIRELI, no lote (8) - Lote 08 - Item 33 - Multi estação de musculação profissional 3 torres -

Especificações tècnicas: LINHA W COMPRIMENTO (CM) - 276 LARGURA (CM) - 245

ALTURA (CM) - 213 PLACA DE PESO (KG) - 1 x 4 / 9 x 6,80 CARGA MÁXIMA / COLUNA

(KG) - 68 NÚMERO DE PESOS / COLUNA - 10 TORRE DE PESO - 2 NÚMERO DE

ESTAÇÕES - 4 ESTRUTURA - Aço PINTURA - Eletrostática MATERIAL DO

ESTOFAMENTO - PVC REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO - Courvin.
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Especificações Técnicas complementar: ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 Barra de pulley reto /

1 Corda de tríceps / 1 Barra de tríceps / 2 Correntes de extensão / 8 Mosquetões / 2

Puxadores. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por não atender o

item 5.III.3.1, especificamente quanto a não indicação da marca, modelo do produto cotado.

 

    No dia 12/05/2022, às 14:22:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIA DAYANNE

SILVA PEREIRA - desclassif icou o fornecedor -  IMPERIO COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIR, no lote (6) - Lote 06 - Item 31 - ESTEIRA

ergométrica tipo LX-160 G4 PROFISSIONAL MOVEMENT - Descrição técnica: "Aparelho

ergométrico elétrico e programável quanto velocidade, distância, cronômetro, monitoramento

cardíaco e caloria, com tela multifunção, sistemas de amortecimento e botão de

emergência.". O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por não atender o

item 6.V.2.3 do edital, especificamente por indicar objeto que não atenda a todas as

exigências de qualidade e às especificações técnicas contidas no Termo de Referência

(ANEXO I), conforme declaração do próprio licitante. A situação será submetida à avaliação

das autoridades superiores sobre o possível enquadramento nas hipóteses que ensejam

penalidades administrativas.

 

    No dia 12/05/2022, às 14:35:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIA DAYANNE

SILVA PEREIRA - desclassif icou o fornecedor -  IMPERIO COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIR, no lote (4) - Lote 04 - item 04 - Máquina de Supino

Reto - Especificações técnicas: "Quadro construído em perfis de 4 ""x 2"" (102 mm x 51

mm), 3 ""x 2"" (76 mm x 51 mm) e 1/2 ""x 2"" (38 mm x 51 mm) tubo retangular com

espessura de parede de calibre 11 mm.Revestimento em pó epoxi eletrostático em forno de

400° .MANOPLAS EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA COM FIXAÇÃO POR ANÉIS

DE ALUMÍNIO.CABOS 3X16"" 7X19 FIOS TRANÇADOS.Placas de peso usinadas em aço

maciço de 1"" revestido em pó cinza anti rugas, com regulagem por pino de aço de 7/16.As

guias de peso são de aço polido de 3/4"" com acabamento em cromo rígido.Estofados em

espuma de alta densidade, costura dupla e revestimento em couro sintético.Equipamento

com duas torres de peso, de 75kg cada e incremento de pesos de 2,5 kg em cada

lado.Dimensões: 102 cm X 173 X 196 cm. O motivo da desclassificação foi: Proposta

desclassificada por não atender o item 6.I.6 do edital, especificamente por a não anexação

ou envio de documentação suscitada pelo Pregoeiro. A situação será submetida à avaliação

das autoridades superiores sobre o possível enquadramento nas hipóteses que ensejam

penalidades administrativas.

 

        No dia 17/05/2022, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Por motivos de instabilidade no sistema, esta pregoeira ficou impossibilitada de adjudicar
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o lote 06 junto com os demais lotes. Após várias tentativas a situação foi resolvida.

 

    No dia 17/05/2022, às 12:58:28 horas, a autoridade competente da licitação - THIAGO

ALANO MOREIRA E SILVA DORIA - 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.

 

ANTONIA DAYANNE SILVA PEREIRA

Pregoeiro da disputa

 

THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DORIA

Autoridade Competente

 

IVANILDO DA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
31.915.974/0001-29 CASA DO FITNESS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS DI

02.885.591/0001-57 CENTURY COMERCIAL EIRELI

24.473.719/0001-08 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIR

37.670.865/0001-75 LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGRO

08.738.035/0001-34 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP
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