
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SAO JOSE DESPORTIVO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E

APERFEICOAMENTO DO DES - (SP)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ SAO JOSE DESPORTIVO / Nº Processo: 01/2022)

 

     às 11:33:38 horas do dia 11/03/2022 no endereço AV AVENIDA TIVOLI-128, bairro VILA

BETANIA, da cidade de SAO JOSE DOS CAMPOS - SP, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). JANETE DOS SANTOS XAVIER DE ABREU, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 01/2022 - 2022/01/2022 que tem por objeto Licitação na modalidade Pregão

Eletrônico, tipo menor preço por lote, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e materiais

esportivos divididos em dois lotes, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas na Minuta do Termo de Referência.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Lote formado por 6 (seis) itens, correspondentes aos uniformes, conforme tabela

constante no Termo de Referência, devendo o proponente apresentar valor unitário e total

para cada item, bem como o valor total do lote. Os lances apresentados na disputa deverão

corresponder ao valor total do lote.

Lote (2) - Lote formado formado por 25 (vinte e cinco) itens referente a equipamentos e

materiais esportivos, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o

proponente apresentar valor unitário e total para cada item, bem como o valor total do lote.

Os lances apresentados na disputa deverão corresponder ao valor total do lote.

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/03/2022 10:48:25:533 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 3.900.000,00

11/03/2022 10:40:18:336 PLAY FAIR CONFECCAO LTDA  R$ 44.273,00

10/03/2022 18:43:33:037 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP  R$ 44.274,40

11/03/2022 10:44:47:850 FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E
CONFE  R$ 44.274,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/03/2022 11:13:22:261 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 3.900.000,00

11/03/2022 11:07:46:741 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 140.000,00

10/03/2022 14:40:12:852 ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTD  R$ 68.368,05

10/03/2022 18:43:33:037 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP  R$ 68.367,96

10/03/2022 15:47:37:411 SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
EIRELI  R$ 1.099.865,04
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Lote formado por 6 (seis) itens, correspondentes aos uniformes, conforme tabela

constante no Termo de Referência, devendo o proponente apresentar valor unitário e total

para cada item, bem como o valor total do lote. Os lances apresentados na disputa deverão

corresponder ao valor total do lote.

Lote (2) - Lote formado formado por 25 (vinte e cinco) itens referente a equipamentos e

materiais esportivos, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o

proponente apresentar valor unitário e total para cada item, bem como o valor total do lote.

Os lances apresentados na disputa deverão corresponder ao valor total do lote.

 

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

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 11/03/2022, às 13:25:03 horas, no lote (1) - Lote formado por 6 (seis) itens,

correspondentes aos uniformes, conforme tabela constante no Termo de Referência,

devendo o proponente apresentar valor unitário e total para cada item, bem como o valor

total do lote. Os lances apresentados na disputa deverão corresponder ao valor total do lote.

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/03/2022, às

14:13:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 14:13:28 horas, no lote (1) - Lote formado por 6 (seis) itens,

correspondentes aos uniformes, conforme tabela constante no Termo de Referência,

devendo o proponente apresentar valor unitário e total para cada item, bem como o valor

total do lote. Os lances apresentados na disputa deverão corresponder ao valor total do lote.

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

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2022 18:43:33:037 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP  R$ 44.274,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/03/2022 13:36:42:278 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP  R$ 49.500,00

11/03/2022 13:36:30:915 ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTD  R$ 49.700,00

11/03/2022 13:20:07:845 SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
EIRELI  R$ 62.999,99

14/03/2022 Página 2 de 6



seguinte: A fase de disputa foi encerrada e o fornecedor 300 COMERCIO SERVICO E

LOGISTICA EIRELI ? EPP foi declarado vencedor.

Os demais fornecedores que desejem impetrar recurso contra a decisão deverão informar

sua intenção através do sistema eletrônico no prazo máximo de até 02h  após esta

declaração, bem como apresentar as razoes do recurso em até 3 dias uteis, que poderá ser

contrarrazoado em igual numero de dias, conforme ITEM 7.13 EDITAL. No dia 14/03/2022,

às 17:03:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 17:03:36 horas, no lote (1) - Lote formado por 6 (seis) itens,

correspondentes aos uniformes, conforme tabela constante no Termo de Referência,

devendo o proponente apresentar valor unitário e total para cada item, bem como o valor

total do lote. Os lances apresentados na disputa deverão corresponder ao valor total do lote.

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

Considerando que o Proponente vencedor encontra-se devidamente habilitado, mediante a

entrega dos documentos elencados no ITEM 8  do Edital, bem como a inexistência de

manifestação de interesse em recorrer dos demais licitantes e a aceitabilidade da menor

proposta apresentada para o lote nº 01, declara-se o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

adjudicado em 14/03/2022, à empresa 300 Comercio, Serviço e Logistica EIRELI ? EPP,

CNPJ nº 27.349.370/001-95, no valor global de R$ 43.000,00.

 

    No dia 14/03/2022, às 17:03:36 horas, no lote (1) - Lote formado por 6 (seis) itens,

correspondentes aos uniformes, conforme tabela constante no Termo de Referência,

devendo o proponente apresentar valor unitário e total para cada item, bem como o valor

total do lote. Os lances apresentados na disputa deverão corresponder ao valor total do lote.

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa 300

COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP com o valor R$ 43.000,00.

 

    No dia 11/03/2022, às 13:37:22 horas, no lote (2) - Lote formado formado por 25 (vinte e

cinco) itens referente a equipamentos e materiais esportivos, conforme tabela constante no

Termo de Referência, devendo o proponente apresentar valor unitário e total para cada item,

bem como o valor total do lote. Os lances apresentados na disputa deverão corresponder ao

valor total do lote. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia

11/03/2022, às 14:12:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2022, às 14:12:08 horas, no lote (2) - Lote formado formado por 25 (vinte e

cinco) itens referente a equipamentos e materiais esportivos, conforme tabela constante no

Termo de Referência, devendo o proponente apresentar valor unitário e total para cada item,

bem como o valor total do lote. Os lances apresentados na disputa deverão corresponder ao

valor total do lote. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
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alteração foi o seguinte: A fase de disputa foi encerrada e o fornecedor 300 COMERCIO

SERVICO E LOGISTICA EIRELI ? EPP foi declarado vencedor.

Os demais fornecedores que desejem impetrar recurso contra a decisão deverão informar

sua intenção através do sistema eletrônico no prazo máximo de até 2h após esta

declaração, bem como apresentar as razoes do recurso em até 3 dias uteis, que poderá ser

contrarrazoado em igual numero de dias, conforme ITEM 7.13 EDITAL. No dia 14/03/2022,

às 17:04:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 17:04:42 horas, no lote (2) - Lote formado formado por 25 (vinte e

cinco) itens referente a equipamentos e materiais esportivos, conforme tabela constante no

Termo de Referência, devendo o proponente apresentar valor unitário e total para cada item,

bem como o valor total do lote. Os lances apresentados na disputa deverão corresponder ao

valor total do lote. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando que o Proponente vencedor encontra-se devidamente

habilitado, mediante a entrega dos documentos elencados no ITEM 8  do Edital, bem como

a inexistência de manifestação de interesse em recorrer dos demais licitantes e a

aceitabilidade da menor proposta apresentada para o lote nº 02, declara-se o PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 01/2022 adjudicado em 14/03/2022, à empresa 300 Comercio, Serviço e

Logistica EIRELI ? EPP, CNPJ nº 27.349.370/001-95, no valor global de R$ 49.500,00.

 

    No dia 14/03/2022, às 17:04:42 horas, no lote (2) - Lote formado formado por 25 (vinte e

cinco) itens referente a equipamentos e materiais esportivos, conforme tabela constante no

Termo de Referência, devendo o proponente apresentar valor unitário e total para cada item,

bem como o valor total do lote. Os lances apresentados na disputa deverão corresponder ao

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

á empresa 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP com o valor R$

49.500,00.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:40:18 horas, o Pregoeiro da licitação - JANETE DOS SANTOS

XAVIER DE ABREU - desclassificou a proposta do fornecedor - PLAY FAIR CONFECCAO

LTDA, no lote (1) - Lote formado por 6 (seis) itens, correspondentes aos uniformes,

conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o proponente apresentar valor

unitário e total para cada item, bem como o valor total do lote. Os lances apresentados na

disputa deverão corresponder ao valor total do lote. O motivo da desclassificação foi:

Fornecedor não apresentou a proposta contendo o valor unitário de cada item do lote, bem

como a marca e/ou fabricante dos itens, conforme estabelecido no ITEM 5 da Minuta de

Edital.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:44:47 horas, o Pregoeiro da licitação - JANETE DOS SANTOS

XAVIER DE ABREU - desclassificou a proposta do fornecedor - FOCO, CRIAR E INOVAR
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SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONFE, no lote (1) - Lote formado por 6 (seis) itens,

correspondentes aos uniformes, conforme tabela constante no Termo de Referência,

devendo o proponente apresentar valor unitário e total para cada item, bem como o valor

total do lote. Os lances apresentados na disputa deverão corresponder ao valor total do lote.

O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou a proposta contendo o valor

unitário de cada item do lote, bem como a marca e/ou fabricante dos itens, conforme

estabelecido no ITEM 5 da Minuta de Edital. Além disto, a data de validade da proposta

encontra-se inteligível.

 

    No dia 11/03/2022, às 10:48:25 horas, o Pregoeiro da licitação - JANETE DOS SANTOS

XAVIER DE ABREU - desclassificou a proposta do fornecedor - SIERDOVSKI &

SIERDOVSKI LTDA, no lote (1) - Lote formado por 6 (seis) itens, correspondentes aos

uniformes, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o proponente

apresentar valor unitário e total para cada item, bem como o valor total do lote. Os lances

apresentados na disputa deverão corresponder ao valor total do lote. O motivo da

desclassificação foi: Fornecedor não apresentou a proposta contendo o valor unitário de

cada item do lote, bem como a marca e/ou fabricante dos itens, conforme estabelecido no

ITEM 5 da Minuta de Edital. Além disto, não foi apresentado o prazo de validade da

proposta, nos termos estabelecidos no ITEM 5.9 da Minuta do Edital.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:07:46 horas, o Pregoeiro da licitação - JANETE DOS SANTOS

XAVIER DE ABREU - desclassificou a proposta do fornecedor - MAXIMUS ESPORTES

COMERCIO LTDA - EPP, no lote (2) - Lote formado formado por 25 (vinte e cinco) itens

referente a equipamentos e materiais esportivos, conforme tabela constante no Termo de

Referência, devendo o proponente apresentar valor unitário e total para cada item, bem

como o valor total do lote. Os lances apresentados na disputa deverão corresponder ao

valor total do lote. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou a proposta

nos termos estabelecidos no ITEM 5 da Minuta de Edital.

 

    No dia 11/03/2022, às 11:13:22 horas, o Pregoeiro da licitação - JANETE DOS SANTOS

XAVIER DE ABREU - desclassificou a proposta do fornecedor - SIERDOVSKI &

SIERDOVSKI LTDA, no lote (2) - Lote formado formado por 25 (vinte e cinco) itens referente

a equipamentos e materiais esportivos, conforme tabela constante no Termo de Referência,

devendo o proponente apresentar valor unitário e total para cada item, bem como o valor

total do lote. Os lances apresentados na disputa deverão corresponder ao valor total do lote.

O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou a proposta contendo o valor

unitário e total de cada item do lote, conforme estabelecido no ITEM 5 da Minuta de Edital.

Além disto, não foi apresentado o prazo de validade da proposta, nos termos estabelecidos

no ITEM 5.9 da Minuta do Edital.
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    No dia 14/03/2022, às 17:16:27 horas, a autoridade competente da licitação - DALVI

ROSA MOREIRA - 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.

 

JANETE DOS SANTOS XAVIER DE ABREU

Pregoeiro da disputa

 

DALVI ROSA MOREIRA

Autoridade Competente

 

VIVIANE DE SOUZA SANTOS HOLSBACK

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
27.349.370/0001-95 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP

10.852.944/0001-40 ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD

33.468.849/0001-43 FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONFE

08.738.035/0001-34 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP

02.812.564/0001-54 PLAY FAIR CONFECCAO LTDA

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

27.596.969/0001-23 SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

14/03/2022 Página 6 de 6


