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ATA DE REUNIÃO REALIZADA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA 
ECONÔMICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 052/2018, PROCESSO N°. 15.041/2018. 

 
 

Às 09h15min do dia 17 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro deste Órgão, Sr. 

Leônidas Vieira Barreto Figueiredo, membros da Equipe de Apoio, Sr. Ilson José Junca, Srª 

Luciana da Silva Shimakura e Valério Nascimento Bourguignon, designados pelo Decreto 

Municipal 1.380/2018 em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02, para análise e 

julgamento das PROPOSTAS ECONÔMICAS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, das 

empresas interessadas em participar do certame relativo ao Pregão Presencial nº. 052/2018, 

referente ao Processo nº 12.948/2018, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ESPORTIVOS E AFINS, em atendimento as necessidades do município de Piúma/ES, em 

conformidade com as disposições contidas no Edital do Pregão em referência. Registra-se que 

as pregoantes:  

 

1- EMPRESA: RFL COMERCIAL LTDA EPP 

CNPJ: 01.260.374/0001-09 

REPRESENTANTE: RONALDO FRANCISCO LAMBERT 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 763.752.507-49 

TEL. CONTATO: (27) 3336-5451// rfldistribuidora@bol.com.br 

 

2- EMPRESA: LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 

CNPJ: 18.968.051/0001-77 

REPRESENTANTE: CARLOS ANTONIO CORREIA 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 214.398.347-68 

TEL. CONTATO: (27) 3029-5244 / lumencomercio@gmail.com 

 

3- EMPRESA: PEQUITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 

CNPJ: 24.015.851/0001-76 

REPRESENTANTE: CLODOALDO AGUILAR ROCHA 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 035.183.236-01 

TEL. CONTATO: (31)3451-7000//999341078– orcamentopequita@pequita.com  

 

4- EMPRESA: DINHA CALÇADOS ESPORTIVOS EIRELI EPP 

CNPJ: 27.391.093/0001-89 

REPRESENTANTE: MAXSSUEL OLIVEIRA MARTINS 
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IDENTIFICAÇÃO: CPF – 090.605.857-04 

TEL. CONTATO: (27) 3216-0711//3226-5648/99892-6016//dinhasports@gmail.com 

 

5- EMPRESA: GLOBAL ARMARINHO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS 
EIRELI 

CNPJ: 31.247.736/0001-92 

REPRESENTANTE: EWERTON GLADSTONE LYRA 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 031.678.867-81 

TEL. CONTATO: (27) 99965-7747 //comercial.globalcomercio@gmail.com 

 

6- EMPRESA: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE 

CNPJ: 03.865.570/0001-32 

REPRESENTANTE: RAYMUNDO CAETANO DE SOUZA 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 559.197.317-53 

TEL. CONTATO: (27)3131-0114/99697-2388 // megsport@megsport.com.br 

 

7- EMPRESA: PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA 

CNPJ: 02.865.127/0003-60 

REPRESENTANTE: MAGNO PATROCINIO 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 137.248.527-97 

TEL. CONTATO: (27) 3328-5688//997529877//   sportivo@terra.com.br 

 

8- EMPRESA: MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME 

CNPJ: 02.396.150/0001-91 

REPRESENTANTE: NELSON DE SOUZA MILHORATO 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 744.117.307-82 

TEL. CONTATO: (28)3522-1744//3522-1564 -  aletson@uol.com.br 

 

9- EMPRESA: CRR COMÉRCIO VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME 

CNPJ: 08.036.852/0001-40 

REPRESENTANTE: ANTONIO MARCOS DA CONCEIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 020.122.237-02 

TEL. CONTATO: (27)993124893 // msmarcospratic@hotmail.com 

 

10- EMPRESA: UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME 

CNPJ: 17.504.052/0001-06 

REPRESENTANTE: CLEMILDON CAMPISTA 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 022.870.537-19 

TEL. CONTATO: (27) 3075-3303/992729778 //licitacao@unisulcomercio.com.br 
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11- EMPRESA: SCLAN MALHAS LTDA ME 

CNPJ: 32.468.7358/0001-74 

REPRESENTANTE: PATRICK DE AVELAR PICOLI 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 097.339.437-46 

TEL. CONTATO: (28)2101-8400//999353328//999778400 -  sclan@sclan.com.br  

 
 
manifestou interesse em participar do certame através de seu credenciamento acolhido pelo 
pregoeiro. Consigna-se que foram recebidos os envelopes de PROPOSTA (Nº01) e 
HABILITAÇÃO (Nº02) entre o horário de 9:30h as 9:45h, não sendo mais aceito nenhum outro 
credenciamento e/ou entrega de envelopes após este horário. A seguir foram repassado ao 
pregoante os documentos de credenciamento para verificação e assinatura, não havendo 
questionamentos quanto ao credenciamento.  
Pontualmente às 9:45h foi informado aos licitantes que o telefone e e-mail indicado na proposta 
comercial, assinada pelos representantes legais das empresas, será o meio de contato entre a 
Equipe de Pregão e a pregoante, as quais são responsáveis por checar seu correio eletrônico 
para verificar as mensagens enviadas sobre esta licitação. Outrossim, todos tomaram ciência de 
que a Equipe de Pregão não se responsabiliza pelo não acompanhamento das mensagens por 
parte da licitante e/ou por endereços informados incorretamente. Foi informado ainda, para 
ciência dos licitantes, de que quem não ficasse até o término da sessão declinaria do direito de 
manifestar intenção de recurso acerca das decisões do pregoeiro neste Pregão. 
Seguiu-se para abertura e análise dos envelopes contendo as propostas comerciais, registrando-
se os preços apresentados naquele momento, conforme Mapa de Apuração em seguida foram 
repassados aos pregoantes para análise e assinatura das propostas. 

 
De acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art. 4º, da Lei 10.520/02, as pregoantes 
classificadas foram convocadas para a apresentação de lances, conforme segue abaixo. 

Item 01: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa GLOBAL ARMARINHO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, 
sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 
1.564,00 (hum mil quinhentos e sessenta e quatro reais). 

Item 02:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa CRR COMÉRCIO VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME, sagrou-se 
arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 996,00 
(novecentos e noventa e seis reais). 

Item 03: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 1.156,00(hum mil cento e cinquenta e seis reais). 

Item 04: 
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Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 15,40(quinze reais e quarenta centavos). 

Item 05: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, sagrou-se arrematante, apresentando 
a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$28,50(vinte e oito reais e cinquenta 
centavos). 

Item 06:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, sagrou-se arrematante, apresentando 
a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$997,00(novecentos e noventa e sete 
reais). 

Item 07: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 43,90(quarenta e três reais e noventa centavos).  

Item 08:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, sagrou-se arrematante, apresentando 
a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 32,50(trinta  e dois reais e cinquenta 
centavos). 

Item 09: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa SCLAN MALHAS LTDA ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta 
para o item, no valor unitário de R$ 30,00(trinta reais). 

Item 10:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 88,20(oitenta e oito reais e vinte centavos). 

Item 11: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 329,00(trezentos e vinte e nove reais). 

Item 12: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 105,84(cento e cinco reais e oitenta e quatro 
centavos). 

Item 13:  
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Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 96,60(noventa e seis reais e sessenta  centavos). 

Item 14: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa DINHA CALÇADOS ESPORTIVOS EIRELI EPP, sagrou-se arrematante, apresentando 
a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 111,80(cento e onze reais e oitenta 
centavos). 

Item 15: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 122,50(cento e vinte e dois reais e cinquenta 
centavos). 

Item 16: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa DINHA CALÇADOS ESPORTIVOS EIRELI EPP, sagrou-se arrematante, apresentando 
a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 140,00(cento e quarenta reais). 

Item 17:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa CRR COMÉRCIO VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME, sagrou-se 
arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 169,90(cento 
e sessenta e nove reais e noventa centavos). 

Item 18: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa CRR COMÉRCIO VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME, sagrou-se 
arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 178,90(cento 
e setenta e oito reais e noventa centavos). 

Item 19:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa DINHA CALÇADOS ESPORTIVOS EIRELI EPP, sagrou-se arrematante, apresentando 
a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$222,00(duzentos e vinte e dois reais). 

Item 20: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$189,00(cento e oitenta e nove reais). 

Item 21:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 34,85(trinta e quatro reais e oitenta e cinco 
centavos) 

Item 22: 
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Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 36,70(trinta e seis reais e setenta centavos). 
 

Item 23: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 38,90(trinta e oito reais e noventa centavos). 

Item 24:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 42,00(quarenta e dois reais) 

Item 25: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$9,85(nove reais e oitenta  e cinco centavos).  

Item 26: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 8,00(oito reais). 

Item 27: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 7,00(sete reais). 

Item 28:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 11,50(onze reais e cinquenta centavos). 

item 29: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 7,45(sete reais e quarenta e cinco centavos). 

Item 30: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 210,00(duzentos e dez reais). 

Item 31: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 144,50(cento e quarenta e quatro reais e 
cinquenta centavos). 
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Item 32:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 230,00(duzentos e trinta centavos). 

Item 33: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 47,60(quarenta e sete reais e sessenta centavos). 

Item 34: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa CRR COMÉRCIO VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME, sagrou-se 
arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 
382,50(trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). 

Item 35:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 712,00(setecentos e doze reais). 

item 36: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa PEQUITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, sagrou-se 
arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 2.420,00(dois 
mil quatrocentos e vinte reais) 

Item 37: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa DINHA CALÇADOS ESPORTIVOS EIRELI EPP, sagrou-se arrematante, apresentando 
a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$228,00(duzentos e vinte e oito reais). 

Item 38: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 650,00(seiscentos e cinquenta reais). 

Item 39:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 329,00(trezentos e vinte e nove reais). 

Item 40: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 595,00(quinhentos e noventa e cinco reais). 

Item 41:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa DINHA CALÇADOS ESPORTIVOS EIRELI EPP, sagrou-se arrematante, apresentando 
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a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$825,90(oitocentos e vinte e cinco reais 
e noventa centavos). 

Item 42: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$48,50(quarenta e oito reais e cinquenta 
centavos). 

Item 43:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 34,80(trinta e quatro reais e oitenta centavos). 

Item 44: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$53,25(cinquenta e três reais e vinte e cinco 
centavos). 

Item 45: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa GLOBAL ARMARINHO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, 
sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 
133,04(cento e trinta e três reais e quatro centavos). 

Item 46:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa GLOBAL ARMARINHO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, 
sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$ 
380,65(trezentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos). 

Item 47: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 65,78(sessenta e cinco reais e setenta e oito 
centavos). 

Item 48: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$8,98(oito reais e noventa e oito centavos). 

Item 49: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$1.658,00(hum mil seiscentos e cinquenta 
e oito reais). 
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Item 50: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa DINHA CALÇADOS ESPORTIVOS EIRELI EPP, sagrou-se arrematante, apresentando 
a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$24,25(vinte e quatro reais e vinte e cinco 
centavos). 

Item 51: 

Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa DINHA CALÇADOS ESPORTIVOS EIRELI EPP, sagrou-se arrematante, apresentando 
a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$2,93(dois reais e noventa e três centavos) 

Item 52: 

Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa DINHA CALÇADOS ESPORTIVOS EIRELI EPP, sagrou-se arrematante, apresentando 
a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$43,35(quarenta e três reais e trinta e 
cinco centavos). 

Item 53:  

Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa DINHA CALÇADOS ESPORTIVOS EIRELI EPP, sagrou-se arrematante, apresentando 
a melhor proposta para o item, no valor unitário de R$45,00(quarenta e cinco reais). 

Item 54: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 146,80(cento e quarenta e seis reais e oitenta 
centavos). 

Item 55: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa RFL COMERCIAL LTDA EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 91,00(noventa e um reais). 

Item 56:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$84,99(oitenta e quatro reais e noventa e 
nove centavos) 

Item 57: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$113,90(cento e treze reais e noventa 
centavos) 

Item 58: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA, sagrou-se arrematante, apresentando a 
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melhor proposta para o item, no valor unitário de R$102,90(cento e dois reais e noventa 
centavos) 

Item 59: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$6,70(seis reais e setenta centavos) 

Item 60: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$6,70(seis reais e setenta centavos) 

Item 61: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$6,70(seis reais e setenta centavos) 

Item 62:  
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$7,45(sete reais e quarenta e cinco 
centavos). 

Item 63: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$7,45(sete reais e quarenta e cinco 
centavos). 

Item 64: 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a 
empresa PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA, sagrou-se arrematante, apresentando a 
melhor proposta para o item, no valor unitário de R$7,45(sete reais e quarenta e cinco 
centavos). 
 
Seguindo para a fase de HABILITAÇÃO, abriu-se o envelope de Nº 02 todas as Empresas 
arrematantes atenderam as exigências constantes no instrumento convocatório, sendo 
declaradas habilitadas, os mesmos foram repassados aos pregoantes para análise e assinatura 
dos documentos.  
 
Foi dada a palavra aos participantes do certame para manifestação da INTENÇÃO DE 
RECURSO, fato que não ocorreu pelos representantes das licitantes.  Como prevê a Lei Federal 
10.520/2002, a falta de manifestação imediata e motivada, implica na decadência do direito de 
recorrer.  
 
O pregoeiro sagrou todas empresas arrematantes vencedoras do certame para os respectivos 
itens arrematados.  
 
Com base ao decreto municipal n.º 896/2014, após fase de lances as empresas permaneceram 
com suas propostas conforme classificação final para todos os itens. 
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Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo 
Pregoeiro Oficial, Equipe de Apoio e licitantes presentes. 
 
 

 
___________________________________ 

LEÔNIDAS V. B FIGUEIREDO 
PREGOEIRO  

 
 
 

ILSON JOSÉ JUNCA  
APOIO 

 
 

LUCIANA DA SILVA SHIMAKURA  
APOIO 

  
  

 
 

VALÉRIO NASCIMENTO BOURGUIGNON  
Licitante 

 
 

___________________________________ 
PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA 

EPP 
 
 

________________________________ 
PEQUITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 
 
 
 

________________________________ 
CRR COMÉRCIO VAR. DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA ME 
 
 

_______________________________ 
SCLAN MALHAS LTDA EPP 

 
 

_____________________________ 
DINHA CALÇADOS E ARTIGOS 

ESPORTIVOS EIRELI EPP 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME 
 

 
 

 
________________________________ 

LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI EPP 

 
 
________________________________ 

UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME 
 

 
 

______________________________ 
GLOBAL ARMARINHO SUPRIMENTOS 
DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI 

 
 

________________________________ 
ALESSANDRA NUNES LORDS ME 

MEE 
 
 

____________________________ 
RFL COMERCIAL LTDA 
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