UF:
MG
Município: ONCA DE PITANGUI
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 29/06/2021
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO
Número do Processo:
Data:
Tipo de Apuração:
Comissão de Licitação:
Entrega:

000029/2021
Modalidade: Pregão
15/03/2021
Inciso:
Menor Preço - Item
designação de pregoeira
31/03/2021 09:00:00
Abertura: 31/03/2021 09:00:00

Sequencial: 000020
Data da Apuração: 31/03/2021
Proposta: 31/03/2021 09:00:00

Objeto: aquisição de bens de consumo, material esportivo para o municipio

Vencedores
Fornecedor: 003843 - COMERCIAL SO ESPORTES LTDA - ME
Item

Unidade

00002

Unid

Marca

Quantidade

Qtd Fornecer

Valor Unitário

Valor Total

162.0000

162.0000

18.8000

3.045.6000

Calção para futebol em 100% poliéster, elástico e cordão na cintura.

Consumo /

Especificação: Calção para futebol em 100% poliéster, elástico e cordão na cintura.

00003

Unid

162.0000

162.0000

9.9000

MEIAO PARA ESPORTE - meião para pratica do futsal, de 40 a 45% poliéster, de 35 a 40% algodão, de 15

1.603.8000
Consumo /

Especificação: MEIAO PARA ESPORTE - meião para pratica do futsal, de 40 a 45% poliéster, de 35 a 40% algodão, de 15 a 20%
poliamida e de 2 a 7% elastodieno, sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 39 a 43; a empresa deverá
apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo Inmetro.

00005

Unid

18.0000

18.0000

145.0000

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, categoria adulto, com sistema de gomos termo fundidos, confecciona

2.610.0000
Consumo /

Especificação: BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, categoria adulto, com sistema de gomos termo fundidos, confeccionada
em PU (Poliuretano) e câmara em Bútil, válvula com miolo de silicone removível e lubri?cado, peso 410 a 440
gramas, diâmetro 68 a 70 cm, 6 a 14 gomos, com dupla camada de laminação, 0% absorção de água com laudo
técnico comprobatório, através de laboratório credenciado pelo INMETRO, com data do ano de 2020/2021

00006

Unid

8.0000

8.0000

100.0000

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INF, categoria infantil com sistema de gomos termo fundidos, confeccionada

800.0000
Consumo /

Especificação: BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INF, categoria infantil com sistema de gomos termo fundidos, confeccionada em PU
(Poliuretano) e câmara em Bútil, válvula com miolo de silicone removível e lubri?cado, peso 350 a 390 gramas,
diâmetro 64 a 66 cm, 6 a 14 gomos, com dupla camada de laminação, 0% absorção de água com laudo técnico
comprobatório, através de laboratório credenciado pelo INMETRO, com data do ano de 2020/2021

00007

Unid

24.0000

24.0000

160.0000

BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO, categoria adulto, com sistema de gomos termo fundidos, confeccionada em

3.840.0000
Consumo /

Especificação: BOLA FUTSAL OFICIAL ADULTO, categoria adulto, com sistema de gomos termo fundidos, confeccionada em PU
(Poliuretano) e câmara em Bútil, válvula com miolo de silicone removível e lubri?cado, peso 410 a 440 gramas,
diâmetro 68 a 70 cm, 6 a 14 gomos, com dupla camada de laminação, 0% absorção de água com laudo técnico
comprobatório, através de laboratório credenciado pelo INMETRO, com data do ano de 2020/2021

00008

Unid

6.0000

6.0000

130.0000

BOLA FUTSAL INFANTIL, categoria infantil com sistema de gomos termo fundidos, confeccionada em PU (P

780.0000
Consumo /

Especificação: BOLA FUTSAL INFANTIL, categoria infantil com sistema de gomos termo fundidos, confeccionada em PU
(Poliuretano) e câmara em Bútil, válvula com miolo de silicone removível e lubri?cado, peso 350 a 380 gramas,
diâmetro 55 a 59 cm, 6 a 14 gomos, com dupla camada de laminação, 0% absorção de água com laudo técnico
comprobatório, através de laboratório credenciado pelo INMETRO, com data do ano de 2020/2021

00009

Unid

5.0000

5.0000

161.0000

BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL, categoria adulto, matrizada/sem costura, confeccionada em micro?bra e câma
Especificação: BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL, categoria adulto, matrizada/sem costura, confeccionada em micro?bra e câmara
butil, válvula com miolo de silicone removível e lubri?cado, peso 260 a 280 gramas, diâmetro 65 a 70 cm e 18
gomos. Deverá apresentar também laudo técnico laboratorial bola de voleibol em Micro?bra e butil da câmara,
através de laboratório credenciado pelo o INMETRO, com data do ano de 2020/2021

805.0000
Consumo /

UF:
MG
Município: ONCA DE PITANGUI
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 29/06/2021
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO
Número do Processo:
Data:
Tipo de Apuração:
Comissão de Licitação:
Entrega:

000029/2021
Modalidade: Pregão
15/03/2021
Inciso:
Menor Preço - Item
designação de pregoeira
31/03/2021 09:00:00
Abertura: 31/03/2021 09:00:00

Sequencial: 000020
Data da Apuração: 31/03/2021
Proposta: 31/03/2021 09:00:00

Objeto: aquisição de bens de consumo, material esportivo para o municipio

00010

Unid

10.0000

10.0000

161.0000

BOLA DE HANDEBOL, categoria adulto H3 o?cial, costurada a mão, com ovalização de 0,75% e kick de 1,2

1.610.0000
Consumo /

Especificação: BOLA DE HANDEBOL, categoria adulto H3 o?cial, costurada a mão, com ovalização de 0,75% e kick de 1,2m,
confeccionada em poliuretano (PU), circunferência: 58 a 60 cm, peso 425 a 475g, válvula com miolo de silicone
removível e lubri?cado, câmara em butil zairbility, não brilhante nem escorregadia, 32 gomos e da 1ª linha da
marca. Deverá apresentar também laudo técnico laboratorial bola de handebol em Poliuretano Típico (PU) e butil /
airbility da câmara, através de laboratório credenciado pelo o INMETRO, com data do ano de 2020/2021.

00011

Unid

4.0000

4.0000

400.0000

REDE ESPORTIVA PARA FUTEBOL DE CAMPO, confeccionada em corda trançada de mono?lamento, 100%

1.600.0000
Consumo /

Especificação: REDE ESPORTIVA PARA FUTEBOL DE CAMPO, confeccionada em corda trançada de mono?lamento, 100%
polietileno (PE), e proteção aos raios Ultravioleta (UV). Vista Frontal (comprimento: de 7,30m a 7,50m altura: 2,44m
a 2,54m) Vista Lateral (altura: 2,44m a 2,54m; profundidade inferior (baixo) 1,90m a 2,10 m e profundidade
superior (cima) 0,80 cm a 0,90 cm com malha (espaçamento) de 14x14cm a 15x15cm, corda com no mínimo 4,00
mm de espessura (mínimo 36 ?os de 0,3mm), na cor branca. Poderá ser solicitado ao licitante vencedor a
apresentação de laudos técnicos laboratoriais para comprovação da matéria prima 100% polietileno (PE) e
resistência aos raios Ultravioleta (UV).

00012

Par

8.0000

8.0000

214.0000

REDE ESPORTIVA PARA FUTSAL, confeccionada em corda trançada de mono?lamento, 100% polietileno (PE),

1.712.0000
Consumo /

Especificação: REDE ESPORTIVA PARA FUTSAL, confeccionada em corda trançada de mono?lamento, 100% polietileno (PE), e
proteção aos raios ultravioleta (UV). Vista Frontal (3,00m a 3,20m comprimento 2,00m a 2,20m altura) Vista Lateral
(altura: 2,00 a 2,20 m profundidade inferior (baixo): 0,90m a 1,00m e cm profundidade superior (cima) 0,40cm a
0,60cm com malha (espaçamento) de 10x10cm a 12x12cm, corda com no mínimo 4,00 mm de espessura (mínimo
36 ?os de 0,3mm), na cor branca. Poderá ser solicitado ao licitante vencedor a apresentação de laudos técnicos
laboratoriais para comprovação da matéria prima 100% polietileno (PE) 100 % extra virgem e resistência aos raios
Ultravioleta (UV)

00013

Unid

4.0000

4.0000

459.0000

REDE ESPORTIVA PARA VOLEIBOL (un), em 100% Polietileno impermeabilizado, resistente Raio Ultraviolet

1.836.0000
Consumo /

Especificação: REDE ESPORTIVA PARA VOLEIBOL (un), em 100% Polietileno impermeabilizado, resistente Raio Ultravioleta (UV);
com ?o de no mínimo 2,5 mm de espessura (mínimo 24 ?os de 0,3mm) na cor preta; trançado, em malha de 10 a 12
cm; com faixa superior de PVC emborrachado de no mínimo 05 cm (quando dobrada), com costura dupla, na cor
branca; medindo 9,50 a 10 m comprimento X 1,00 m de altura; com ilhós nº 0 nos 4 cantos. Sistema de cordas
6mm PP nas 4 extremidades (mínimo de 2m), argola de aço de 2mm (2) nos terminais da rede para regulagem de
altura, cabo de aço galvanizado de 13 a 14m com ponteiras metálicas/bronze para evitar des?ar, 2 protetores
PVC nas extremidades superiores para evitar ação cortante do cabo de aço e 2 dispositivos plásticos nas
extremidades inferiores.

Total do Fornecedor

20.242.40

Fornecedor: 008443 - uniformes dannyellen geralda dias
Item

Unidade

00001

Jogo

Marca

Quantidade

Qtd Fornecer

Valor Unitário

Valor Total

9.0000

9.0000

555.0000

4.995.0000

Camisa masculina para esportes - jogo de camisas de futebol de campo, totalizando 16 unidades, confe
Especificação: Camisa masculina para esportes - jogo de camisas de futebol de campo, totalizando 16 unidades, confeccionada
em malha 100% poliéster, com acabamento (DRY CACHARREL), tecido liso opaco, gramatura 120 a 140 gramas
para as camisas de linha, gola olímpica prespontada com barata interna, e nas mangas punho de 1,5 cm, com
numeração, e logos que serão fornecidas posteriormente, contendo: 16 camisas de jogadores de linha, com
mangas curtas e 02 Vivos, um inicia da gola até o ?nal da manga, outro inicia da gola contornando o corpo até o
?nal da barra da camisa frente e costas. 02 camisas de goleiro, tamanho G adulto, confeccionada em malha 100%

Consumo /
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PROCESSO LICITATÓRIO
RESULTADO DA APURAÇÃO
Número do Processo:
Data:
Tipo de Apuração:
Comissão de Licitação:
Entrega:

000029/2021
Modalidade: Pregão
15/03/2021
Inciso:
Menor Preço - Item
designação de pregoeira
31/03/2021 09:00:00
Abertura: 31/03/2021 09:00:00

Sequencial: 000020
Data da Apuração: 31/03/2021
Proposta: 31/03/2021 09:00:00

Objeto: aquisição de bens de consumo, material esportivo para o municipio
poliéster, com acabamento (DRY CACHARREL), tecido liso opaco, gramatura 170 a 190 gramas com mangas
longas até o punho e 02 Vivos, um sai da gola até o ?nal da manga, outro sai da gola contornando o corpo, até o
?nal da barra da camisa frente e costas e proteção acolchoada nos cotovelos, em cores diferentes das camisas
de manga curta.

00004

Unid

32.0000

32.0000

15.3500

COLETE P/ FUTEBOL, tecido: 100 % Poliéster, dupla face, de um lado cor Azul Royal e do outro lado ve

491.2000
Consumo /

Especificação: COLETE P/ FUTEBOL, tecido: 100 % Poliéster, dupla face, de um lado cor Azul Royal e do outro lado vermelho e
com acabamento (DRY CACHARREL). Acabamento: elástico encapado e debrum nas laterais + 10 cm,
aproximadamente, de elástico em repouso) Logo que será fornecida posteriormente, versão P&B, em silkscreen,
tamanho 12,7 x 12 cm (largura x altura)

Total do Fornecedor

5.486.20

Desclassificados por empate
Não houve empate
Especificação:

Desclassificados por Julgamento / Desistentes
Não houve desclassificados / desistentes
Especificação:

Não apresentaram propostas
Não houve valores zerados
Especificação:

Inaptos
Não houve inaptos
Especificação:

Frustrados
Item

Unidade

Marca

Quantidade

Qtd Fornecer

Valor Unitário

Valor Total

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Especificação:

Observações: aquisição de bens de consumo, material esportivo para o município conforme convênio SEDESE/MG nº.
1481000181/2020 - Processo nº 1480.010005341/2020-11

