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Histórico da Sessão

Edital 00001/2022

Lote 1, Bola de Basquete Penalty 7.8 Crossover IX, Homologado 
Participação Licitante - Ampla participação 

Evento Data / Hora Descrição
Alteração de Etapa 21/03/2022 08:00:17 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta 28/03/2022 11:23:16 SISTEMA: Envio da proposta do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 13.855,80.
Envio de Oferta 29/03/2022 17:26:38 SISTEMA: Envio da proposta do NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI / 

Licitante 2 no valor de 13.855,80.
Envio de Oferta 30/03/2022 12:02:23 SISTEMA: Envio da proposta do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 3 no valor de 13.855,00.
Envio de Oferta 30/03/2022 15:12:27 SISTEMA: Envio da proposta do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 13.855,80.
Envio de Oferta 30/03/2022 16:44:53 SISTEMA: Envio da proposta do BARONESA LTDA / Licitante 5 no valor de 13.855,80.
Envio de Oferta 30/03/2022 23:40:12 SISTEMA: Envio da proposta do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 13.855,80.
Alteração de Etapa 31/03/2022 09:59:02 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:02:17 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00001/2022/1.
Mensagem 31/03/2022 10:03:32 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos analisar os valores das proposta e às 10:30comçaremos a etapa de 

lance.
Mensagem 31/03/2022 10:15:59 PREGOEIRO: Senhores, caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e retornaremos a tarde. 

Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 minutos da desconexão, o 
sistema suspende automaticamente.

Alteração de Etapa 31/03/2022 10:30:35 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:31:16 SISTEMA: Envio de lance do BARONESA LTDA / Licitante 5 no valor de 13.855,73.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:31:52 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 13.854,99.
Mensagem 31/03/2022 10:32:29 PREGOEIRO: Vamos iniciar os lances senhores. Uma boa disputa a todos!
Envio de Oferta 31/03/2022 10:34:12 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 13.800,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:34:42 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 13.799,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:35:38 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 13.798,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:39:13 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 13.795,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:40:25 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 13.794,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:41:29 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 3 no valor de 13.700,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:41:58 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 13.500,00.
Mensagem 31/03/2022 10:44:58 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1: Por quanto tempo o lote ficará apenas aberto?
Alteração de Situação 31/03/2022 10:45:19 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
Envio de Oferta 31/03/2022 10:45:36 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 13.499,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:45:58 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 13.400,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:46:05 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 13.399,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:46:58 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 13.000,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:47:05 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 12.999,00.
Mensagem 31/03/2022 10:47:06 PREGOEIRO: Senhores, vamos aos lances, o tempo pode acabara qualquer momento!
Envio de Oferta 31/03/2022 10:47:37 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.700,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:47:53 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 12.699,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:48:20 SISTEMA: Envio de lance do NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI / 

Licitante 2 no valor de 13.699,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:49:20 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.600,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:50:17 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 12.599,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:50:30 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.550,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:50:52 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 12.540,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:51:40 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.400,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:51:42 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 12.399,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:51:49 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 12.398,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:52:07 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.340,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:52:23 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 12.339,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:52:27 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 3 no valor de 13.698,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:53:00 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.300,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:53:03 SISTEMA: Envio de lance do NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI / 

Licitante 2 no valor de 12.299,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:53:08 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 12.299,98.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:53:11 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 12.298,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:53:50 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.250,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:54:14 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 12.249,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:54:28 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 12.100,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:54:31 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.200,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:55:10 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.080,00.
Suspensão do Lote 31/03/2022 10:59:44 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão 31/03/2022 11:03:30 PREGOEIRO: Agendado lote 00001/2022/1 suspenso. Pelo motivo Senhores, perdi minha conexão, 

retornaremos às 11:20,para continuidade dos lances.. Agendado retorno da sessão as 11:20 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:20:48 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/1 foi reiniciado!
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Mensagem 31/03/2022 11:21:22 PREGOEIRO: Senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 31/03/2022 11:21:32 PREGOEIRO: Senhores, vamos aos lances, o tempo pode acabara qualquer momento!
Envio de Oferta 31/03/2022 11:22:48 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 12.079,99.
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:25:07 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:25:21 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MARKAS DE 

RESENDE LTDA / Licitante 4.
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:25:30 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 

de 30 minuto(s).
Mensagem 31/03/2022 11:49:04 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6: PREGOEIRO ISTO ESTA ERADO. O ITEM 8 AINDA 

ESTA EM FASE DE LANECES. E AS PESSOAS NAO TEM COMO ANALISAR O DOCUMENTO E DAR 
LANCE PARA FAZER A INTENÇAO DE RECURSO. O PREGAO TEM QUE ENCERRAR 
TOTALMENET

Mensagem 31/03/2022 11:49:11 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6: TEM QUE SUSPENDER ESSE PARZO
Mensagem 31/03/2022 11:52:02 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6: DESEJAMOS INTERPOR RECURSO TENDO EM VISTA 

QUE O VENCEDOR NAO ATENDEU A ESPECIFICAÇÃO TECNICA E NAO ATENDEU OS 
DOCUMENOS DE HABILITAÇÃO

Mensagem 31/03/2022 11:58:15 PREGOEIRO: O senhor está equivocado, quem irá fazer análise da documentação é a equipe técnica, os 
documentos serão encaminhados, como o senhor mesmo mencionou, ninguém tem a obrigação de colocar a 
documentação no site da BBM.

Interposição de Recurso 31/03/2022 11:59:26 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6: (RECURSO): CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 
6, informa que vai interpor recurso, DESEJAMOS INTERPOR RECURSO TENDO EM VISTA QUE O 
VENCEDOR NAO ATENDEU A ESPECIFICAÇÃO TECNICA E NAO ATENDEU OS DOCUMENOS DE 
HABILITAÇÃO.

Mensagem 31/03/2022 12:41:48 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:42:26 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:52:36 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6: Pregoeiro, solicito esclarecer algumas questões. Houve a 

manifestação de intenção de recurso. Sendo assim temos o prazo de 3 dias para encaminhar as razões. Peço 
esclarecer se os documentos que serão analisados serão os que foram anexados no BBBMNET, conforme 
determina o edital. O esclarecimento é necessário, diante de sua informação que a equipe técnica ira analisar os 
documentos que será enviadas em 2 dias úteis pelos vencedores. Se estes documentos forem os que 
fundamentarão a classificação da empresa, como teremos acesso para fazer vistas e juntar o recurso? É preciso 
esclarecer, pois inversão de fases fará toda a diferença agora. A duvida renasce em função de resposta de Vossa 
Senhoria no lote 01 - informando que as empresas nao teriam obrigação de anexar documentos no site, ao 
passo que o edital e o cadastro da proposta exigia a juntada. Alem disso sao esses documentos que devem ser 
avaliados. Permanecemos no aguardo dos esclarecimentos e das datas de apresentação dos recurso e vistas 
processuais.

Mensagem 31/03/2022 13:47:02 PREGOEIRO: Boa tarde. 1 - Os documentos que serão analisados são os que deverão ser encaminhados para o 
endereço mencionado no edital. 2 - Houve erro de digitação. A documentação deverá ser enviada em 03 dias 
úteis, conforme exigido no edital. 3 - Conforme item "6.9.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será 
divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 
facultada a todos os interessados, incluindo os demais Proponentes." qualquer empresa poderá acompanhar a 
entrega das amostras, se solicitada e ter vistas ao processo. Saliento mais uma vez, nenhuma empresa será 
habilitada se não atender as exigências do edital, temos contas a prestar e lei à cumprir. Se o senhor tem tanta 
certeza que o vencedor não tem a documentação solicitada ou a marca ofertada não atende ao descritivo, já há 
motivo para anexar seu recurso ou há alguma dúvida quanto a análise que será realizada pela comissão. Reitero 
que não houve inversão de fase, tendo em vista que se houver necessidade a mesma poderá ser retornada. Mais 
alguma dúvida poderá entrar em contato pelos telefones que estão no edital e espero que para o momento este 
assunto tenha sido esclarecido.

Mensagem 31/03/2022 14:15:23 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6: Para o momento considero esclarecido. Obrigado
Alteração de Etapa 31/03/2022 14:17:38 PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e 

contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Mensagem 31/03/2022 14:20:36 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 

favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:30:31 PREGOEIRO: Me perdoem a informação equivocada, é licitante 5 do lote 09, que precisa especificar os 

valores. O lote 05 está ok.
Mensagem 31/03/2022 16:02:02 PREGOEIRO: Senhores, vamos suspender o pregão, retornaremos dia 07/04/2022 às 10:00h, para adjudicar os 

lotes ou inabilitar os vencedores. Solicito por gentileza, para celeridade do processo, que os vencedores anexem 
suas fichas técnicas e documentos pertinentes, aqueles exigidos no edital, para análise dos outros participantes, 
tendo em vista algumas manifestações de recurso que ocorreu. Quanto aos recorrentes, caso minha solicitação 
não seja atendida, encaminharemos os documentos para vistas, caso ainda tenham a intenção de recorrer, 
abriremos o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões e igual período, após o prazo de recurso para 
contrarrazão, lembrando que o prazo terá início no 08/04/2022, já que no dia 07/04/2022 retornaremos com os 
resultados. As empresas vencedoras deverão encaminhar a documentação para o endereço mencionado no 
edital, fica facultativo o enviou por e-mail, desde que tenha assinatura digital e autenticidade eletrônica. 
Reforço que não iremos habilitar empresa que não entregar a documentação completa ou que o item ofertado 
não atenda ao descritivo do edital. Uma boa tarde a todos e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 10:06:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 07/04/2022 10:17:59 PREGOEIRO: Em todos os lotes as empresas apresentaram a documentação exigida no edital, exceto para os 

lotes 02, que no caso a primeira e a segunda colocada serão desclassificadas. O lote 03 ainda está sob análise da 
equipe técnica, por isso retornaremos às 16 horas de hoje (07/04/2022) para definição deste lote especifico. No 
lote 02 e 06 que terão as desclassificações, o relatório técnico estará disponível para ciência dos senhores. 

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:19:15 PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso 07/04/2022 10:20:29 PREGOEIRO: Recurso Indeferido para o Lote
Mensagem 07/04/2022 10:28:29 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
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desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.

Julgamento de Recurso 07/04/2022 10:35:55 AUTORIDADE_COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Reiniciar Habilitação 07/04/2022 10:36:32 AUTORIDADE_COMPETENTE: A licitação reiniciou a etapa de Habilitação. Justificativa: Conforme 

informação do pregoeiro, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.. Sessão do pregão será 
reiniciada às (10:40:00) do dia (07/04/2022).

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:44:36 AUTORIDADE_COMPETENTE: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/1 foi reiniciado!
Mensagem 07/04/2022 10:46:20 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme informado pelo pregoeiro e equipe de técnica, a empresa atendeu 

todas as exigências do edital e será declarada vencedora. O prazo para manifestar recurso começa agora. 
Lembrando que a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões.

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:46:26 AUTORIDADE_COMPETENTE: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor 
recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).

Mensagem 07/04/2022 11:22:13 AUTORIDADE_COMPETENTE: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. 
Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.

Alteração de Etapa 07/04/2022 11:22:13 AUTORIDADE_COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante 
MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4

Adjudicação do Lote 07/04/2022 11:22:18 AUTORIDADE_COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante MARKAS DE RESENDE LTDA / 
Licitante 4. Iniciada a homologação do edital

Mensagem 07/04/2022 11:51:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores, vamos paralisar o pregão retornando às 16:00 horas para finalizar 
o lote 03. Saliento que o lote 02 a empresa tem o prazo de 03 dias para enviar a documentação no endereço 
mencionado no edital. Quanto ao lote 04, a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões. 
Obrigado e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 16:05:11 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores.
Mensagem 07/04/2022 16:05:57 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa que manifestou recurso, vamos cancelar 

o mesmo.
Mensagem 07/04/2022 16:11:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores tendo em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da 

amostra e documentação técnica do lote 03 e referente ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é 
até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a 
todos e tenham um bom dia. 

Mensagem 12/04/2022 16:33:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores, vamos a continuidade do pregão.
Homologação do Edital 12/04/2022 17:06:55 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 2, Carrinho de bola para transporte e armazenagem, Homologado 
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Evento Data / Hora Descrição
Alteração de Etapa 21/03/2022 08:00:16 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta 28/03/2022 11:24:32 SISTEMA: Envio da proposta do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.784,01.
Envio de Oferta 30/03/2022 12:03:14 SISTEMA: Envio da proposta do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 1.784,00.
Envio de Oferta 30/03/2022 14:01:22 SISTEMA: Envio da proposta do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 1.784,01.
Envio de Oferta 30/03/2022 23:41:34 SISTEMA: Envio da proposta do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4 no valor de 1.784,01.
Alteração de Etapa 31/03/2022 09:59:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:02:17 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00001/2022/2.
Mensagem 31/03/2022 10:03:32 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos analisar os valores das proposta e às 10:30comçaremos a etapa de 

lance.
Mensagem 31/03/2022 10:15:59 PREGOEIRO: Senhores, caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e retornaremos a tarde. 

Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 minutos da desconexão, o 
sistema suspende automaticamente.

Alteração de Etapa 31/03/2022 10:31:07 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:31:45 SISTEMA: Envio de lance do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 1.783,99.
Mensagem 31/03/2022 10:32:29 PREGOEIRO: Vamos iniciar os lances senhores. Uma boa disputa a todos!
Envio de Oferta 31/03/2022 10:34:38 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4 no valor de 1.780,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:35:15 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.779,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:39:24 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4 no valor de 1.775,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:40:08 SISTEMA: Envio de lance do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 1.778,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:42:03 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 1.700,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:43:46 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4 no valor de 1.690,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:44:18 SISTEMA: Envio de lance do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 1.699,99.
Alteração de Situação 31/03/2022 10:45:19 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
Envio de Oferta 31/03/2022 10:45:42 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.689,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:46:12 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4 no valor de 1.650,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:46:28 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.649,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:47:27 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 1.645,00.
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Mensagem 31/03/2022 10:47:33 PREGOEIRO: Senhores, vamos aos lances, o tempo pode acabara qualquer momento!
Envio de Oferta 31/03/2022 10:47:38 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.644,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:47:48 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4 no valor de 1.600,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:48:03 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 1.640,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:48:26 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.599,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:48:32 SISTEMA: Envio de lance do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 1.639,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:48:40 SISTEMA: Envio de lance do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 1.598,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:48:47 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.595,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:48:58 SISTEMA: Envio de lance do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 1.593,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:49:09 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.550,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:49:22 SISTEMA: Envio de lance do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 1.539,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:49:33 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4 no valor de 1.500,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:49:40 SISTEMA: Envio de lance do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 1.499,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:49:42 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.498,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:49:56 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4 no valor de 1.450,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:49:57 SISTEMA: Envio de lance do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 1.479,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:50:25 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.440,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:51:54 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4 no valor de 1.400,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:52:10 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.399,90.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:53:10 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4 no valor de 1.380,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:56:09 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.375,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:56:52 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4 no valor de 1.374,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:57:17 SISTEMA: Envio de lance do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.370,00.
Suspensão do Lote 31/03/2022 10:59:44 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão 31/03/2022 11:03:29 PREGOEIRO: Agendado lote 00001/2022/2 suspenso. Pelo motivo Senhores, perdi minha conexão, 

retornaremos às 11:20,para continuidade dos lances.. Agendado retorno da sessão as 11:20 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:20:48 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/2 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 11:21:22 PREGOEIRO: Senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 31/03/2022 11:21:38 PREGOEIRO: Senhores, vamos aos lances, o tempo pode acabara qualquer momento!
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:25:08 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:25:55 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante K.S. ARTIGOS 

ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1.
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:26:01 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 

de 30 minuto(s).
Mensagem 31/03/2022 11:52:53 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4: DESEJAMOS INTERPOR RECURSO TENDO EM VISTA 

QUE O VENCEDOR NAO ATENDEU A ESPECIFICAÇÃO TECNICA E NAO ATENDEU OS 
DOCUMENOS DE HABILITAÇÃO

Mensagem 31/03/2022 11:55:22 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1: Os documentos de habilitação é exigido somente para os 
licitantes vencedores, após a fase de lances.

Interposição de Recurso 31/03/2022 11:59:42 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4: (RECURSO): CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 
4, informa que vai interpor recurso, DESEJAMOS INTERPOR RECURSO TENDO EM VISTA QUE O 
VENCEDOR NAO ATENDEU A ESPECIFICAÇÃO TECNICA E NAO ATENDEU OS DOCUMENOS DE 
HABILITAÇÃO.

Mensagem 31/03/2022 12:41:48 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:42:26 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Alteração de Etapa 31/03/2022 14:17:50 PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e 

contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"
Mensagem 31/03/2022 14:20:36 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 

favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:30:31 PREGOEIRO: Me perdoem a informação equivocada, é licitante 5 do lote 09, que precisa especificar os 

valores. O lote 05 está ok.
Mensagem 31/03/2022 16:02:02 PREGOEIRO: Senhores, vamos suspender o pregão, retornaremos dia 07/04/2022 às 10:00h, para adjudicar os 

lotes ou inabilitar os vencedores. Solicito por gentileza, para celeridade do processo, que os vencedores anexem 
suas fichas técnicas e documentos pertinentes, aqueles exigidos no edital, para análise dos outros participantes, 
tendo em vista algumas manifestações de recurso que ocorreu. Quanto aos recorrentes, caso minha solicitação 
não seja atendida, encaminharemos os documentos para vistas, caso ainda tenham a intenção de recorrer, 
abriremos o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões e igual período, após o prazo de recurso para 
contrarrazão, lembrando que o prazo terá início no 08/04/2022, já que no dia 07/04/2022 retornaremos com os 
resultados. As empresas vencedoras deverão encaminhar a documentação para o endereço mencionado no 
edital, fica facultativo o enviou por e-mail, desde que tenha assinatura digital e autenticidade eletrônica. 
Reforço que não iremos habilitar empresa que não entregar a documentação completa ou que o item ofertado 
não atenda ao descritivo do edital. Uma boa tarde a todos e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 10:06:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 07/04/2022 10:17:59 PREGOEIRO: Em todos os lotes as empresas apresentaram a documentação exigida no edital, exceto para os 

lotes 02, que no caso a primeira e a segunda colocada serão desclassificadas. O lote 03 ainda está sob análise da 
equipe técnica, por isso retornaremos às 16 horas de hoje (07/04/2022) para definição deste lote especifico. No 
lote 02 e 06 que terão as desclassificações, o relatório técnico estará disponível para ciência dos senhores. 

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:20:47 PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso 07/04/2022 10:21:24 PREGOEIRO: Recurso Indeferido para o Lote
Mensagem 07/04/2022 10:28:29 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 

desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
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contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.

Julgamento de Recurso 07/04/2022 10:36:42 AUTORIDADE_COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Reiniciar Habilitação 07/04/2022 10:37:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: A licitação reiniciou a etapa de Habilitação. Justificativa: Conforme 

informação do pregoeiro, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.. Sessão do pregão será 
reiniciada às (10:40:00) do dia (07/04/2022).

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:46:37 AUTORIDADE_COMPETENTE: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/2 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante 07/04/2022 10:47:38 AUTORIDADE_COMPETENTE: Desclassificação do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1: 

A empresa não apresentou o objeto conforme descrição do edital. Segue parecer técnico em anexo.
Reclassificação do Licitante 07/04/2022 10:48:29 AUTORIDADE_COMPETENTE: Reclassificação do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1: 

Não foi anexado o documento técnico.
Desclassificação do Licitante 07/04/2022 10:50:06 AUTORIDADE_COMPETENTE: Desclassificação do K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI / Licitante 1: 

Conforme parecer técnico.
Desclassificação do Licitante 07/04/2022 10:50:30 AUTORIDADE_COMPETENTE: Desclassificação do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 4: 

Conforme parecer técnico.
Mensagem 07/04/2022 10:51:23 AUTORIDADE_COMPETENTE: A empresa Fabripec Esportes Ltda/ Licitante 3, tem o prazo de 03 dias para 

apresentar a documentação conforme exigida no edital, sob pena de desclassificação. 
Mensagem 07/04/2022 11:51:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores, vamos paralisar o pregão retornando às 16:00 horas para finalizar 

o lote 03. Saliento que o lote 02 a empresa tem o prazo de 03 dias para enviar a documentação no endereço 
mencionado no edital. Quanto ao lote 04, a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões. 
Obrigado e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 16:05:11 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores.
Mensagem 07/04/2022 16:05:57 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa que manifestou recurso, vamos cancelar 

o mesmo.
Mensagem 07/04/2022 16:11:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores tendo em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da 

amostra e documentação técnica do lote 03 e referente ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é 
até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a 
todos e tenham um bom dia. 

Suspensão do Lote 07/04/2022 16:11:31 AUTORIDADE_COMPETENTE: Lote 00001/2022/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo Senhores tendo 
em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da amostra e documentação técnica do lote 03 e referente 
ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 
16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a todos e tenham um bom dia. . Retorno da sessão as 
16:30 do dia 12/04/2022

Alteração de Etapa 12/04/2022 16:34:02 AUTORIDADE_COMPETENTE: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/2 foi reiniciado!
Mensagem 12/04/2022 16:35:42 AUTORIDADE_COMPETENTE: Após análise técnica da documentação apresentada, a empresa FABRIPEC 

ESPORTES LTDA / Licitante 3 foi considerada vencedora. As empresas que tiverem a intenção de recorrer 
pode fazer sua manifestação agora.

Alteração de Etapa 12/04/2022 16:35:51 AUTORIDADE_COMPETENTE: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor 
recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).

Mensagem 12/04/2022 17:06:15 AUTORIDADE_COMPETENTE: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. 
Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.

Alteração de Etapa 12/04/2022 17:06:15 AUTORIDADE_COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante 
FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3

Adjudicação do Lote 12/04/2022 17:06:42 AUTORIDADE_COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante FABRIPEC ESPORTES LTDA / 
Licitante 3. Iniciada a homologação do edital

Homologação do Edital 12/04/2022 17:06:55 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 3, Diversos, Homologado 
Participação Licitante - Ampla participação 

Evento Data / Hora Descrição
Alteração de Etapa 21/03/2022 08:00:16 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta 21/03/2022 10:23:14 SISTEMA: Envio da proposta do F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / 

Licitante 1 no valor de 72.961,00.
Envio de Oferta 30/03/2022 14:24:11 SISTEMA: Envio da proposta do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 72.961,00.
Mensagem 30/03/2022 16:05:21 PREGOEIRO: Boa tarde senhores. Venho por meio deste informar que o quantitativo foi cadastrado de 

maneira equivocada, o correto é o do edital. Amanhã não serão desclassificadas as propostas que estiverem 
acima do valor estimado, no caso que foram realizadas com o quantitativo incorreto, os senhores poderão 
cadastrar outra proposta ou ajustar o valor, de acordo com o quantitativo do edital, na etapa de lances. Para ter 
um tempo hábil do ajuste, este será o último lote a ser aberto. Qualquer dúvida entrar em contato pelo chat ou 
encaminhar mensagem para o Whtaszap que está no edital. Obrigado e tenham uma boa tarde.

Alteração de Etapa 31/03/2022 09:59:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:02:17 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00001/2022/3.
Mensagem 31/03/2022 10:03:32 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos analisar os valores das proposta e às 10:30comçaremos a etapa de 

lance.
Mensagem 31/03/2022 10:05:28 PREGOEIRO: Bom dia senhores, os valores cadastrados é referente ao quantitativo do edital? Notaram a 

mensagem de ontem?
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Mensagem 31/03/2022 10:08:27 F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / Licitante 1: Bom dia Sr. pregoeiro, 
quantitativo do sistema está errado, cadastrei os preços referente as quantidades do edital, mas no sistema 
somou a mais.

Mensagem 31/03/2022 10:09:21 F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / Licitante 1: Sr. Pregoeiro, o sistema 
está com bastante lentidão. 

Mensagem 31/03/2022 10:09:50 F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / Licitante 1: teste
Mensagem 31/03/2022 10:13:16 PREGOEIRO: Bom dia Licitante 1, quanto ao quantitativo, OK, as propostas estão corretas, agradeço a 

compreensão. Quanto a lentidão, pra mim está normal. Caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e 
retornaremos a tarde. Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 
minutos da desconexão, o sistema suspende automaticamente.

Mensagem 31/03/2022 10:15:59 PREGOEIRO: Senhores, caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e retornaremos a tarde. 
Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 minutos da desconexão, o 
sistema suspende automaticamente.

Mensagem 31/03/2022 10:16:13 F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / Licitante 1: ok
Mensagem 31/03/2022 10:32:29 PREGOEIRO: Vamos iniciar os lances senhores. Uma boa disputa a todos!
Mensagem 31/03/2022 10:57:17 F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / Licitante 1: Bom dia Sr. pregoeiro os 

lances vão sair hoje pela manhã ou apenas a tarde?
Suspensão do Lote 31/03/2022 10:59:44 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão 31/03/2022 11:03:29 PREGOEIRO: Agendado lote 00001/2022/3 suspenso. Pelo motivo Senhores, perdi minha conexão, 

retornaremos às 11:20,para continuidade dos lances.. Agendado retorno da sessão as 11:20 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:20:48 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/3 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 11:21:22 PREGOEIRO: Senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 31/03/2022 11:23:43 F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / Licitante 1: Bom dia Sr. pregoeiro meu 

horário na empresa é até as 11:30, poderíamos retornar as 13:00 para este item apenas?
Mensagem 31/03/2022 11:45:45 PREGOEIRO: Logo, vou suspender e retornar após o almoço, vou esperar o término dos outros lotes para dizer 

o horário.
Mensagem 31/03/2022 12:41:48 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:42:26 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Suspensão do Lote 31/03/2022 12:43:11 PREGOEIRO: Lote 00001/2022/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Senhores o pregão será suspendo e 

retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 13:31:47 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/3 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 13:32:26 PREGOEIRO: Boa tarde, vamos aos lances senhores!
Alteração de Etapa 31/03/2022 13:32:28 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta 31/03/2022 13:33:14 SISTEMA: Envio de lance do F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / 

Licitante 1 no valor de 72.960,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 13:34:38 SISTEMA: Envio de lance do F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / 

Licitante 1 no valor de 72.900,00.
Mensagem 31/03/2022 13:40:14 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2: Boa tarde.
Alteração de Situação 31/03/2022 13:42:29 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
Envio de Oferta 31/03/2022 13:45:54 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 72.800,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 13:46:14 SISTEMA: Envio de lance do F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / 

Licitante 1 no valor de 72.750,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 13:46:26 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 72.000,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 13:46:39 SISTEMA: Envio de lance do F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / 

Licitante 1 no valor de 71.950,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 13:46:55 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 70.000,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 13:47:08 SISTEMA: Envio de lance do F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / 

Licitante 1 no valor de 69.950,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 13:47:16 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 60.000,00.
Mensagem 31/03/2022 13:47:32 PREGOEIRO: Vamos aos lances senhores, o tempo pode acabar a qualquer momento.
Mensagem 31/03/2022 13:48:07 F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / Licitante 1: Sr. pregoeiro a quantidade 

e valor de referência será pelo edital correto?
Envio de Oferta 31/03/2022 13:48:18 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 59.000,00.
Mensagem 31/03/2022 13:58:09 PREGOEIRO: Sim, pelo edital, conforme mensagem anexada ontem (30/03/2022).
Alteração de Etapa 31/03/2022 14:10:23 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem 31/03/2022 14:11:59 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2: Senhor, tenho que reespecificar de qual forma? 
Mensagem 31/03/2022 14:12:36 PREGOEIRO: Há um campo no BBM que o senhor coloca os valores ofertados.
Mensagem 31/03/2022 14:13:51 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2: Sim, mas o valor está acima do estimado. Correto? Adequaremos 

depois?
Mensagem 31/03/2022 14:14:12 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2: A quantidade do ítem 4 é 39
Mensagem 31/03/2022 14:15:17 PREGOEIRO: - 602 - 1803 - 1204 - 39
Mensagem 31/03/2022 14:15:40 PREGOEIRO: O valor está acima do estimado.
Mensagem 31/03/2022 14:18:06 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2: Podemos chegar no valor estimado de R$ 22.491,00
Envio de Oferta 31/03/2022 14:18:57 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 22.491,00.
Mensagem 31/03/2022 14:20:36 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 

favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:30:31 PREGOEIRO: Me perdoem a informação equivocada, é licitante 5 do lote 09, que precisa especificar os 

valores. O lote 05 está ok.
Alteração de Etapa 31/03/2022 14:34:56 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Azul Esportes 

Comercial Ltda / Licitante 2.
Mensagem 31/03/2022 14:35:24 PREGOEIRO: AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA / LICITANTE 2, tem uma melhor oferta, o valor está 

acima do estimado.
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Alteração de Etapa 31/03/2022 14:35:38 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 
de 30 minuto(s).

Interposição de Recurso 31/03/2022 14:39:28 F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / Licitante 1: (RECURSO): F T A 
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / Licitante 1, informa que vai interpor recurso, 
Quantitativos do edital não bateram com o que foi lançado no sistema Bbmnet, gerando dúvidas na hora do 
lance do item, conseguintemente ficando fora dos lances.Dúvida em qual valor teria que seguir, sugiro refazer e 
lançar valor correto do item (edital e sistema) para uma justa participação sem deixar dúvidas para as empresas 
participantes. .

Mensagem 31/03/2022 14:41:18 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2: F T A INDUSTRIA foi informado no portal que seria conforme o 
edital.

Alteração de Etapa 31/03/2022 15:27:44 PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e 
contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"

Mensagem 31/03/2022 15:34:45 PREGOEIRO: Senhor licitante F T A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP / 
LICITANTE 1, creio que o senhor tenha entendido, mesmo porque o senhor me encaminhou mensagem, via 
Whatszap que está cadastrado no edital, que poderia fazer o valor estimado, creio que não deu tempo de 
encaminhar o lance e o randômico, encerrou a etapa. O senhor tinha prazo para solicitar esclarecimento, foi 
deixado mensagem ontem (30/03/2022) no lote, hoje (31/03/2022) pela manhã e dizendo para adequar suas 
propostas e para ter um tempo hábil, foi o último, lote a ser aberto para disputa, então houve tempo suficiente 
para tal. O senhor tem o direito de entrar com recurso, mesmo dizendo que não iria entrar, mas não pode 
tumultuara licitação. 

Mensagem 31/03/2022 16:02:02 PREGOEIRO: Senhores, vamos suspender o pregão, retornaremos dia 07/04/2022 às 10:00h, para adjudicar os 
lotes ou inabilitar os vencedores. Solicito por gentileza, para celeridade do processo, que os vencedores anexem 
suas fichas técnicas e documentos pertinentes, aqueles exigidos no edital, para análise dos outros participantes, 
tendo em vista algumas manifestações de recurso que ocorreu. Quanto aos recorrentes, caso minha solicitação 
não seja atendida, encaminharemos os documentos para vistas, caso ainda tenham a intenção de recorrer, 
abriremos o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões e igual período, após o prazo de recurso para 
contrarrazão, lembrando que o prazo terá início no 08/04/2022, já que no dia 07/04/2022 retornaremos com os 
resultados. As empresas vencedoras deverão encaminhar a documentação para o endereço mencionado no 
edital, fica facultativo o enviou por e-mail, desde que tenha assinatura digital e autenticidade eletrônica. 
Reforço que não iremos habilitar empresa que não entregar a documentação completa ou que o item ofertado 
não atenda ao descritivo do edital. Uma boa tarde a todos e tenham um bom dia.

Mensagem 31/03/2022 16:24:09 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2: Pregoeiro, não conseguimos mais anexar os documentos.
Mensagem 07/04/2022 10:06:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 07/04/2022 10:17:59 PREGOEIRO: Em todos os lotes as empresas apresentaram a documentação exigida no edital, exceto para os 

lotes 02, que no caso a primeira e a segunda colocada serão desclassificadas. O lote 03 ainda está sob análise da 
equipe técnica, por isso retornaremos às 16 horas de hoje (07/04/2022) para definição deste lote especifico. No 
lote 02 e 06 que terão as desclassificações, o relatório técnico estará disponível para ciência dos senhores. 

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:21:34 PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso 07/04/2022 10:21:48 PREGOEIRO: Recurso Indeferido para o Lote
Mensagem 07/04/2022 10:28:29 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 

desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.

Julgamento de Recurso 07/04/2022 10:37:13 AUTORIDADE_COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Reiniciar Habilitação 07/04/2022 10:37:29 AUTORIDADE_COMPETENTE: A licitação reiniciou a etapa de Habilitação. Justificativa: Conforme 

informação do pregoeiro, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.. Sessão do pregão será 
reiniciada às (10:40:00) do dia (07/04/2022).

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:51:44 AUTORIDADE_COMPETENTE: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/3 foi reiniciado!
Mensagem 07/04/2022 10:51:52 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme informado pelo pregoeiro e equipe de técnica, a empresa atendeu 

todas as exigências do edital e será declarada vencedora. O prazo para manifestar recurso começa agora. 
Lembrando que a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões.

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:51:56 AUTORIDADE_COMPETENTE: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor 
recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).

Retorno de Etapa 07/04/2022 10:53:36 AUTORIDADE_COMPETENTE: A licitação retornou para a etapa de Aceitação. Justificativa: Equívoco, o 
lote está sob análise técnica.. Sessão do pregão será reiniciada às (10:56:00) do dia (07/04/2022).

Cancelamento de Oferta de 
Retorno de Etapa

07/04/2022 10:53:36 AUTORIDADE_COMPETENTE: A proposta do licitante Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 foi 
cancelada/desclassificada com sucesso.

Alteração de Etapa 07/04/2022 11:05:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/3 foi reiniciado!
Alteração de Etapa 07/04/2022 11:06:14 AUTORIDADE_COMPETENTE: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante 

Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2.
Mensagem 07/04/2022 11:07:13 AUTORIDADE_COMPETENTE: Este lote terá o retorno às 16:00 de hoje (07/04/2022), a equipe técnica está 

analisando a documentação, proposta e amostra.
Mensagem 07/04/2022 11:51:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores, vamos paralisar o pregão retornando às 16:00 horas para finalizar 

o lote 03. Saliento que o lote 02 a empresa tem o prazo de 03 dias para enviar a documentação no endereço 
mencionado no edital. Quanto ao lote 04, a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões. 
Obrigado e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 16:05:11 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores.
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Mensagem 07/04/2022 16:05:57 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa que manifestou recurso, vamos cancelar 
o mesmo.

Mensagem 07/04/2022 16:11:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores tendo em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da 
amostra e documentação técnica do lote 03 e referente ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é 
até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a 
todos e tenham um bom dia. 

Suspensão do Lote 07/04/2022 16:11:31 AUTORIDADE_COMPETENTE: Lote 00001/2022/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Senhores tendo 
em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da amostra e documentação técnica do lote 03 e referente 
ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 
16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a todos e tenham um bom dia. . Retorno da sessão as 
16:30 do dia 12/04/2022

Alteração de Etapa 12/04/2022 16:34:02 AUTORIDADE_COMPETENTE: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/3 foi reiniciado!
Mensagem 12/04/2022 16:36:17 AUTORIDADE_COMPETENTE: Após análise técnica da documentação apresentada, a empresa Azul 

Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 foi considerada vencedora. As empresas que tiverem a intenção de 
recorrer pode fazer sua manifestação agora.

Alteração de Etapa 12/04/2022 16:36:26 AUTORIDADE_COMPETENTE: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor 
recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).

Mensagem 12/04/2022 17:06:36 AUTORIDADE_COMPETENTE: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. 
Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.

Alteração de Etapa 12/04/2022 17:06:36 AUTORIDADE_COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante 
Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2

Adjudicação do Lote 12/04/2022 17:06:42 AUTORIDADE_COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante Azul Esportes Comercial Ltda / 
Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Homologação do Edital 12/04/2022 17:06:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 4, Diversos, Homologado 
Participação Licitante - Ampla participação 

Evento Data / Hora Descrição
Alteração de Etapa 21/03/2022 08:00:16 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta 30/03/2022 13:21:12 SISTEMA: Envio da proposta do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 33.648,00.
Envio de Oferta 30/03/2022 15:13:34 SISTEMA: Envio da proposta do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 2 no valor de 33.648,00.
Envio de Oferta 30/03/2022 23:43:15 SISTEMA: Envio da proposta do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 3 no valor de 27.000,00.
Alteração de Etapa 31/03/2022 09:59:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:02:17 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00001/2022/4.
Mensagem 31/03/2022 10:03:32 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos analisar os valores das proposta e às 10:30comçaremos a etapa de 

lance.
Mensagem 31/03/2022 10:15:59 PREGOEIRO: Senhores, caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e retornaremos a tarde. 

Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 minutos da desconexão, o 
sistema suspende automaticamente.

Alteração de Etapa 31/03/2022 10:31:29 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:32:11 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 2 no valor de 33.647,00.
Mensagem 31/03/2022 10:32:29 PREGOEIRO: Vamos iniciar os lances senhores. Uma boa disputa a todos!
Envio de Oferta 31/03/2022 10:42:29 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 26.900,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:42:48 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 3 no valor de 25.890,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:43:11 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 25.800,00.
Alteração de Situação 31/03/2022 10:45:19 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
Mensagem 31/03/2022 10:47:46 PREGOEIRO: Senhores, vamos aos lances, o tempo pode acabara qualquer momento!
Suspensão do Lote 31/03/2022 10:59:44 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão 31/03/2022 11:03:30 PREGOEIRO: Agendado lote 00001/2022/4 suspenso. Pelo motivo Senhores, perdi minha conexão, 

retornaremos às 11:20,para continuidade dos lances.. Agendado retorno da sessão as 11:20 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:20:48 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/4 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 11:21:22 PREGOEIRO: Senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 31/03/2022 11:21:45 PREGOEIRO: Senhores, vamos aos lances, o tempo pode acabara qualquer momento!
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:35:54 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem 31/03/2022 11:36:35 PREGOEIRO: Senhor LICITANTE 1, solicito que especifique os valores, para te declarar como vencedor e 

continuar o pregão.
Mensagem 31/03/2022 11:40:28 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1: Ok
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:48:05 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Azul Esportes 

Comercial Ltda / Licitante 1.
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:48:18 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 

de 30 minuto(s).
Interposição de Recurso 31/03/2022 11:52:22 MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 2: (RECURSO): MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 2, 

informa que vai interpor recurso, solicitamos que a marca ofertada pela empresa ganhadora para o lote estaja 
visivel para podermos tomar qualquer atitude quanto a recurso, uma vez que não sabemos se o produto atende 
ou não ao edital..

Mensagem 31/03/2022 12:16:54 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1: Caro licitante, informamos que tomamos todo o cuidado em cotar 
o material que fosse homologado pela IJF.

Mensagem 31/03/2022 12:25:36 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 3: Solicitamos desclassificação de nosso ultimo lance para o lote 
0004, tendo em vista que houve erro de digitação. Sendo assim o valor ofertado par nós ficou inexequível. Isto 
posto, para não dar causa a atrasos desnecessários, solicitamos nossa desclassificação para este lote (04).
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Mensagem 31/03/2022 12:41:48 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:42:26 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 13:52:44 PREGOEIRO: Senhor licitante CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 3. Conforme item do edital 18.4. 

que diz "Após a fase de abertura de PROPOSTA DE PREÇOS, não caberá desistência da mesma, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente." Informo que se a vencedora for desclassificada, sua proposta 
deverá ser mantida, podendo haver diligência e se comprovado que houve algo que comprometeu a etapa de 
lances, a empresa estará sujeita as sanções previstas no edital, conforme preconiza a Lei Federal 10.520/2002. 

Alteração de Etapa 31/03/2022 14:18:00 PREGOEIRO: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e 
contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"

Mensagem 31/03/2022 14:20:36 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 
favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.

Mensagem 31/03/2022 14:30:31 PREGOEIRO: Me perdoem a informação equivocada, é licitante 5 do lote 09, que precisa especificar os 
valores. O lote 05 está ok.

Mensagem 31/03/2022 16:02:02 PREGOEIRO: Senhores, vamos suspender o pregão, retornaremos dia 07/04/2022 às 10:00h, para adjudicar os 
lotes ou inabilitar os vencedores. Solicito por gentileza, para celeridade do processo, que os vencedores anexem 
suas fichas técnicas e documentos pertinentes, aqueles exigidos no edital, para análise dos outros participantes, 
tendo em vista algumas manifestações de recurso que ocorreu. Quanto aos recorrentes, caso minha solicitação 
não seja atendida, encaminharemos os documentos para vistas, caso ainda tenham a intenção de recorrer, 
abriremos o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões e igual período, após o prazo de recurso para 
contrarrazão, lembrando que o prazo terá início no 08/04/2022, já que no dia 07/04/2022 retornaremos com os 
resultados. As empresas vencedoras deverão encaminhar a documentação para o endereço mencionado no 
edital, fica facultativo o enviou por e-mail, desde que tenha assinatura digital e autenticidade eletrônica. 
Reforço que não iremos habilitar empresa que não entregar a documentação completa ou que o item ofertado 
não atenda ao descritivo do edital. Uma boa tarde a todos e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 10:06:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 07/04/2022 10:17:59 PREGOEIRO: Em todos os lotes as empresas apresentaram a documentação exigida no edital, exceto para os 

lotes 02, que no caso a primeira e a segunda colocada serão desclassificadas. O lote 03 ainda está sob análise da 
equipe técnica, por isso retornaremos às 16 horas de hoje (07/04/2022) para definição deste lote especifico. No 
lote 02 e 06 que terão as desclassificações, o relatório técnico estará disponível para ciência dos senhores. 

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:21:57 PREGOEIRO: Iniciado o julgamento dos recursos.
Julgamento de Recurso 07/04/2022 10:22:05 PREGOEIRO: Recurso Indeferido para o Lote
Mensagem 07/04/2022 10:28:29 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 

desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.

Julgamento de Recurso 07/04/2022 10:37:41 AUTORIDADE_COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Reiniciar Habilitação 07/04/2022 10:37:55 AUTORIDADE_COMPETENTE: A licitação reiniciou a etapa de Habilitação. Justificativa: Conforme 

informação do pregoeiro, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.. Sessão do pregão será 
reiniciada às (10:40:00) do dia (07/04/2022).

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:52:06 AUTORIDADE_COMPETENTE: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/4 foi reiniciado!
Mensagem 07/04/2022 10:52:13 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme informado pelo pregoeiro e equipe de técnica, a empresa atendeu 

todas as exigências do edital e será declarada vencedora. O prazo para manifestar recurso começa agora. 
Lembrando que a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões.

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:52:16 AUTORIDADE_COMPETENTE: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor 
recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).

Interposição de Recurso 07/04/2022 11:19:40 MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 2: (RECURSO): MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 2, 
informa que vai interpor recurso, Nao temos acesso a documentacao da empresa e a proposta com o material 
enviado. Solicitmaos que seja disponibilizado no sistema..

Mensagem 07/04/2022 11:31:15 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhor licitante MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 2, no edital 
não exigi que seja anexado os documentos, mas o senhor pode solicitar vistas a documentação da empresa para 
elaborar sua razão recursal. Saliento que o prazo para as razões começa a contar a partir de amanhã 
(08/04/2022), são03 dias úteis para apresentação.

Alteração de Etapa 07/04/2022 11:31:20 AUTORIDADE_COMPETENTE: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os 
documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso 
e Contra-razão"

Mensagem 07/04/2022 11:48:18 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa MARKAS DE RESENDE LTDA / 
Licitante 2, a marca do produto ofertado pela empresa vencedora é Taishan, foi verificado que a mesma atende 
ao descritivo através de consulta realizada no site https://www.ijf.org/supplier-list.

Mensagem 07/04/2022 11:51:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores, vamos paralisar o pregão retornando às 16:00 horas para finalizar 
o lote 03. Saliento que o lote 02 a empresa tem o prazo de 03 dias para enviar a documentação no endereço 
mencionado no edital. Quanto ao lote 04, a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões. 
Obrigado e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 11:59:40 MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 2: solicitamos a desistencia do Recurso 
Alteração de Etapa 07/04/2022 16:05:00 AUTORIDADE_COMPETENTE: Iniciado o julgamento dos recursos.
Mensagem 07/04/2022 16:05:11 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores.
Mensagem 07/04/2022 16:05:57 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa que manifestou recurso, vamos cancelar 

o mesmo.
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Mensagem 07/04/2022 16:06:08 AUTORIDADE_COMPETENTE: Referente ao lote 04.
Julgamento de Recurso 07/04/2022 16:06:22 AUTORIDADE_COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Julgamento de Recurso 07/04/2022 16:07:17 AUTORIDADE_COMPETENTE: Recurso Indeferido para o Lote
Alteração de Etapa 07/04/2022 16:07:27 AUTORIDADE_COMPETENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante 

Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1
Adjudicação do Lote 07/04/2022 16:07:33 AUTORIDADE_COMPETENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante Azul Esportes Comercial Ltda / 

Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Mensagem 07/04/2022 16:11:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores tendo em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da 

amostra e documentação técnica do lote 03 e referente ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é 
até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a 
todos e tenham um bom dia. 

Mensagem 12/04/2022 16:33:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores, vamos a continuidade do pregão.
Homologação do Edital 12/04/2022 17:06:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 5, Uniforme - Sokuteiki, Homologado 
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Evento Data / Hora Descrição
Alteração de Etapa 21/03/2022 08:00:16 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta 30/03/2022 13:22:15 SISTEMA: Envio da proposta do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 1.100,00.
Alteração de Etapa 31/03/2022 09:59:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:02:17 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00001/2022/5.
Mensagem 31/03/2022 10:03:32 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos analisar os valores das proposta e às 10:30comçaremos a etapa de 

lance.
Mensagem 31/03/2022 10:15:59 PREGOEIRO: Senhores, caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e retornaremos a tarde. 

Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 minutos da desconexão, o 
sistema suspende automaticamente.

Alteração de Etapa 31/03/2022 10:31:39 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 
proposta dispensando a etapa de lances

Mensagem 31/03/2022 10:32:29 PREGOEIRO: Vamos iniciar os lances senhores. Uma boa disputa a todos!
Mensagem 31/03/2022 10:34:25 PREGOEIRO: Senhor licitante, pode melhorar sua oferta?
Mensagem 31/03/2022 10:40:52 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1: Olá, bom dia
Mensagem 31/03/2022 10:45:41 PREGOEIRO: Bom dia, tem uma melhor oferta?
Mensagem 31/03/2022 10:55:46 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1: Conseguimos a R$ 1.080,00, por ser material importado
Suspensão do Lote 31/03/2022 10:59:44 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão 31/03/2022 11:03:29 PREGOEIRO: Agendado lote 00001/2022/5 suspenso. Pelo motivo Senhores, perdi minha conexão, 

retornaremos às 11:20,para continuidade dos lances.. Agendado retorno da sessão as 11:20 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:20:48 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/5 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 11:21:22 PREGOEIRO: Senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 31/03/2022 11:24:17 PREGOEIRO: Pode cadastrar sua melhor oferta?
Envio de Oferta 31/03/2022 11:31:07 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 1.080,00.
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:36:48 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Azul Esportes 

Comercial Ltda / Licitante 1.
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:36:54 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 

de 30 minuto(s).
Mensagem 31/03/2022 12:41:48 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:42:26 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 14:20:36 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 

favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:22:10 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1: Senhor, o lote 5 é apenas 1 ítem
Mensagem 31/03/2022 14:30:31 PREGOEIRO: Me perdoem a informação equivocada, é licitante 5 do lote 09, que precisa especificar os 

valores. O lote 05 está ok.
Mensagem 31/03/2022 16:02:02 PREGOEIRO: Senhores, vamos suspender o pregão, retornaremos dia 07/04/2022 às 10:00h, para adjudicar os 

lotes ou inabilitar os vencedores. Solicito por gentileza, para celeridade do processo, que os vencedores anexem 
suas fichas técnicas e documentos pertinentes, aqueles exigidos no edital, para análise dos outros participantes, 
tendo em vista algumas manifestações de recurso que ocorreu. Quanto aos recorrentes, caso minha solicitação 
não seja atendida, encaminharemos os documentos para vistas, caso ainda tenham a intenção de recorrer, 
abriremos o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões e igual período, após o prazo de recurso para 
contrarrazão, lembrando que o prazo terá início no 08/04/2022, já que no dia 07/04/2022 retornaremos com os 
resultados. As empresas vencedoras deverão encaminhar a documentação para o endereço mencionado no 
edital, fica facultativo o enviou por e-mail, desde que tenha assinatura digital e autenticidade eletrônica. 
Reforço que não iremos habilitar empresa que não entregar a documentação completa ou que o item ofertado 
não atenda ao descritivo do edital. Uma boa tarde a todos e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 10:06:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 07/04/2022 10:17:59 PREGOEIRO: Em todos os lotes as empresas apresentaram a documentação exigida no edital, exceto para os 

lotes 02, que no caso a primeira e a segunda colocada serão desclassificadas. O lote 03 ainda está sob análise da 
equipe técnica, por isso retornaremos às 16 horas de hoje (07/04/2022) para definição deste lote especifico. No 
lote 02 e 06 que terão as desclassificações, o relatório técnico estará disponível para ciência dos senhores. 

Mensagem 07/04/2022 10:28:29 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
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contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.

Mensagem 07/04/2022 10:39:11 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a 
legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:39:11 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Azul Esportes 
Comercial Ltda / Licitante 1

Adjudicação do Lote 07/04/2022 10:39:17 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1. Iniciada a 
homologação do edital

Mensagem 07/04/2022 11:51:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores, vamos paralisar o pregão retornando às 16:00 horas para finalizar 
o lote 03. Saliento que o lote 02 a empresa tem o prazo de 03 dias para enviar a documentação no endereço 
mencionado no edital. Quanto ao lote 04, a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões. 
Obrigado e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 16:05:11 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores.
Mensagem 07/04/2022 16:05:57 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa que manifestou recurso, vamos cancelar 

o mesmo.
Mensagem 07/04/2022 16:11:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores tendo em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da 

amostra e documentação técnica do lote 03 e referente ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é 
até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a 
todos e tenham um bom dia. 

Mensagem 12/04/2022 16:33:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores, vamos a continuidade do pregão.
Homologação do Edital 12/04/2022 17:06:55 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 6, Bola Oficial - PA feminino, Homologado 
Participação Licitante - Ampla participação 

Evento Data / Hora Descrição
Alteração de Etapa 21/03/2022 08:00:16 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta 29/03/2022 15:39:43 SISTEMA: Envio da proposta do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 2 no valor 

de 12.800,00.
Envio de Oferta 30/03/2022 13:23:06 SISTEMA: Envio da proposta do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 3 no valor de 12.866,80.
Envio de Oferta 30/03/2022 15:14:28 SISTEMA: Envio da proposta do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 12.866,80.
Envio de Oferta 30/03/2022 17:09:58 SISTEMA: Envio da proposta do NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI / 

Licitante 5 no valor de 12.866,80.
Envio de Oferta 30/03/2022 23:44:19 SISTEMA: Envio da proposta do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.866,80.
Alteração de Etapa 31/03/2022 09:59:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:02:17 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00001/2022/6.
Mensagem 31/03/2022 10:03:32 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos analisar os valores das proposta e às 10:30comçaremos a etapa de 

lance.
Mensagem 31/03/2022 10:15:59 PREGOEIRO: Senhores, caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e retornaremos a tarde. 

Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 minutos da desconexão, o 
sistema suspende automaticamente.

Alteração de Etapa 31/03/2022 10:31:50 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Mensagem 31/03/2022 10:32:29 PREGOEIRO: Vamos iniciar os lances senhores. Uma boa disputa a todos!
Envio de Oferta 31/03/2022 10:35:36 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.700,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:39:17 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 12.699,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:39:49 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.650,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:41:32 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 12.649,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:41:41 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.600,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:43:03 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 3 no valor de 12.500,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:45:14 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.400,00.
Alteração de Situação 31/03/2022 10:45:19 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
Envio de Oferta 31/03/2022 10:46:21 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 3 no valor de 12.300,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:47:27 SISTEMA: Envio de lance do NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI / 

Licitante 5 no valor de 12.790,00.
Mensagem 31/03/2022 10:48:00 PREGOEIRO: Senhores, vamos aos lances, o tempo pode acabara qualquer momento!
Envio de Oferta 31/03/2022 10:48:06 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 

12.550,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:48:33 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 12.000,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:50:21 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 3 no valor de 11.999,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:52:21 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 11.800,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:52:31 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 3 no valor de 11.799,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:53:39 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 11.500,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:53:51 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 3 no valor de 11.499,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:54:09 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 11.300,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:54:18 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 3 no valor de 11.299,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:54:43 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 11.100,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:54:57 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 3 no valor de 11.099,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:55:22 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6 no valor de 11.000,00.
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:55:35 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote 31/03/2022 10:59:44 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão 31/03/2022 11:03:29 PREGOEIRO: Agendado lote 00001/2022/6 suspenso. Pelo motivo Senhores, perdi minha conexão, 
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retornaremos às 11:20,para continuidade dos lances.. Agendado retorno da sessão as 11:20 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:20:48 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/6 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 11:21:22 PREGOEIRO: Senhores, vamos a continuidade do pregão.
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:22:20 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CENTURY 

COMERCIAL LTDA. / Licitante 6.
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:22:55 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 

de 30 minuto(s).
Mensagem 31/03/2022 11:25:11 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 3: Caro pregoeiro, pedimos atenção a marca cotada pelo vencedor do 

lote 6, pois a marca que atende ao solicitado é a Speedo. Seria possível saber a marca cotada pelo vencedor?
Mensagem 31/03/2022 11:33:55 PREGOEIRO: Informo que a empresa vencedora tem o prazo de 02 dias para encaminhar a documentação, 

juntamente com a proposta, lá deverá constar a marca, caso não atenda as especificações do edital, a mesma 
será desclassificada. Não será aceito outras marcas que não atendam as exigências do CBC.

Mensagem 31/03/2022 12:41:48 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:42:26 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 14:20:36 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 

favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:30:31 PREGOEIRO: Me perdoem a informação equivocada, é licitante 5 do lote 09, que precisa especificar os 

valores. O lote 05 está ok.
Mensagem 31/03/2022 16:02:02 PREGOEIRO: Senhores, vamos suspender o pregão, retornaremos dia 07/04/2022 às 10:00h, para adjudicar os 

lotes ou inabilitar os vencedores. Solicito por gentileza, para celeridade do processo, que os vencedores anexem 
suas fichas técnicas e documentos pertinentes, aqueles exigidos no edital, para análise dos outros participantes, 
tendo em vista algumas manifestações de recurso que ocorreu. Quanto aos recorrentes, caso minha solicitação 
não seja atendida, encaminharemos os documentos para vistas, caso ainda tenham a intenção de recorrer, 
abriremos o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões e igual período, após o prazo de recurso para 
contrarrazão, lembrando que o prazo terá início no 08/04/2022, já que no dia 07/04/2022 retornaremos com os 
resultados. As empresas vencedoras deverão encaminhar a documentação para o endereço mencionado no 
edital, fica facultativo o enviou por e-mail, desde que tenha assinatura digital e autenticidade eletrônica. 
Reforço que não iremos habilitar empresa que não entregar a documentação completa ou que o item ofertado 
não atenda ao descritivo do edital. Uma boa tarde a todos e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 10:06:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 07/04/2022 10:17:59 PREGOEIRO: Em todos os lotes as empresas apresentaram a documentação exigida no edital, exceto para os 

lotes 02, que no caso a primeira e a segunda colocada serão desclassificadas. O lote 03 ainda está sob análise da 
equipe técnica, por isso retornaremos às 16 horas de hoje (07/04/2022) para definição deste lote especifico. No 
lote 02 e 06 que terão as desclassificações, o relatório técnico estará disponível para ciência dos senhores. 

Mensagem 07/04/2022 10:28:29 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.

Reiniciar Habilitação 07/04/2022 10:55:50 PREGOEIRO: A licitação reiniciou a etapa de Habilitação. Justificativa: Para desclassificação.. Sessão do 
pregão será reiniciada às (10:59:00) do dia (07/04/2022).

Alteração de Etapa 07/04/2022 11:00:45 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/6 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante 07/04/2022 11:01:25 PREGOEIRO: Desclassificação do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 6: Conforme parecer técnico.
Alteração de Etapa 07/04/2022 11:01:47 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 

de 30 minuto(s).
Mensagem 07/04/2022 11:34:45 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a 

legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa 07/04/2022 11:34:45 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Azul Esportes 

Comercial Ltda / Licitante 3
Adjudicação do Lote 07/04/2022 11:34:57 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 3. Iniciada a 

homologação do edital
Mensagem 07/04/2022 11:51:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores, vamos paralisar o pregão retornando às 16:00 horas para finalizar 

o lote 03. Saliento que o lote 02 a empresa tem o prazo de 03 dias para enviar a documentação no endereço 
mencionado no edital. Quanto ao lote 04, a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões. 
Obrigado e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 16:05:11 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores.
Mensagem 07/04/2022 16:05:57 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa que manifestou recurso, vamos cancelar 

o mesmo.
Mensagem 07/04/2022 16:11:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores tendo em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da 

amostra e documentação técnica do lote 03 e referente ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é 
até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a 
todos e tenham um bom dia. 

Mensagem 12/04/2022 16:33:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores, vamos a continuidade do pregão.
Homologação do Edital 12/04/2022 17:06:55 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 7, Diversos, Homologado 
Participação Licitante - Ampla participação 

Evento Data / Hora Descrição
Alteração de Etapa 21/03/2022 08:00:16 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta 29/03/2022 15:46:04 SISTEMA: Envio da proposta do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor 
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de 13.620,00.
Envio de Oferta 30/03/2022 13:25:58 SISTEMA: Envio da proposta do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 13.667,82.
Alteração de Etapa 31/03/2022 09:59:02 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:02:18 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00001/2022/7.
Mensagem 31/03/2022 10:03:32 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos analisar os valores das proposta e às 10:30comçaremos a etapa de 

lance.
Mensagem 31/03/2022 10:15:59 PREGOEIRO: Senhores, caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e retornaremos a tarde. 

Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 minutos da desconexão, o 
sistema suspende automaticamente.

Mensagem 31/03/2022 10:32:29 PREGOEIRO: Vamos iniciar os lances senhores. Uma boa disputa a todos!
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:34:48 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:43:51 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 13.500,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:44:47 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

13.400,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:44:57 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 13.300,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:45:19 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

13.000,00.
Alteração de Situação 31/03/2022 10:45:20 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
Envio de Oferta 31/03/2022 10:46:29 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 12.990,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:46:41 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

12.800,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:47:02 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 12.799,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:47:10 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

12.600,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:47:45 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 12.590,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:47:55 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

12.500,00.
Mensagem 31/03/2022 10:48:19 PREGOEIRO: Senhores, vamos aos lances, o tempo pode acabara qualquer momento!
Envio de Oferta 31/03/2022 10:50:36 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 12.499,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:50:45 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

12.400,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:50:52 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 12.399,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:51:06 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

12.300,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:51:23 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 12.299,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:53:30 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

12.240,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:53:42 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 12.239,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:53:53 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

12.000,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:54:09 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 11.999,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:54:34 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

11.500,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:54:55 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 11.499,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:56:07 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

11.450,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:56:19 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 11.400,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:56:30 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

11.200,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:56:39 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 11.100,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:56:48 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

11.000,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:57:02 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 10.999,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:57:10 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

10.980,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:57:20 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 10.970,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:57:26 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

10.960,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:57:35 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 10.950,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:57:38 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

10.930,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:57:45 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 10.920,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:57:51 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

10.900,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:57:59 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 10.890,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:58:05 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

10.860,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:58:32 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 10.850,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:58:36 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 

10.840,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:58:44 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 10.830,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 10:59:01 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 10.820,00.
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Envio de Oferta 31/03/2022 10:59:19 SISTEMA: Envio de lance do POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 
10.800,00.

Envio de Oferta 31/03/2022 10:59:28 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 10.799,00.
Suspensão do Lote 31/03/2022 10:59:44 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão 31/03/2022 11:03:30 PREGOEIRO: Agendado lote 00001/2022/7 suspenso. Pelo motivo Senhores, perdi minha conexão, 

retornaremos às 11:20,para continuidade dos lances.. Agendado retorno da sessão as 11:20 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:20:48 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/7 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 11:21:22 PREGOEIRO: Senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 31/03/2022 11:21:53 PREGOEIRO: Senhores, vamos aos lances, o tempo pode acabara qualquer momento!
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:31:36 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem 31/03/2022 11:36:00 PREGOEIRO: Senhor LICITANTE 2, solicito que especifique os valores, para te declarar como vencedor e 

continuar o pregão.
Mensagem 31/03/2022 11:39:22 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2: Ok
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:48:42 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Azul Esportes 

Comercial Ltda / Licitante 2.
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:48:51 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 

de 30 minuto(s).
Mensagem 31/03/2022 12:41:48 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:42:26 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 14:20:36 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 

favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:28:42 POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1: Boa tarde, não consigo visualizar os 

documentos da empresa
Mensagem 31/03/2022 14:30:31 PREGOEIRO: Me perdoem a informação equivocada, é licitante 5 do lote 09, que precisa especificar os 

valores. O lote 05 está ok.
Mensagem 31/03/2022 14:33:28 POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1: Sr Pregoeiro como faço para ver a 

documentação da empresa vencedora do lote 07? 
Mensagem 31/03/2022 15:07:05 POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP / Licitante 1: Sr Pregoeiro como podemos verificar a 

documentação da empresa vencedora do lote 07 ?
Mensagem 31/03/2022 16:02:02 PREGOEIRO: Senhores, vamos suspender o pregão, retornaremos dia 07/04/2022 às 10:00h, para adjudicar os 

lotes ou inabilitar os vencedores. Solicito por gentileza, para celeridade do processo, que os vencedores anexem 
suas fichas técnicas e documentos pertinentes, aqueles exigidos no edital, para análise dos outros participantes, 
tendo em vista algumas manifestações de recurso que ocorreu. Quanto aos recorrentes, caso minha solicitação 
não seja atendida, encaminharemos os documentos para vistas, caso ainda tenham a intenção de recorrer, 
abriremos o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões e igual período, após o prazo de recurso para 
contrarrazão, lembrando que o prazo terá início no 08/04/2022, já que no dia 07/04/2022 retornaremos com os 
resultados. As empresas vencedoras deverão encaminhar a documentação para o endereço mencionado no 
edital, fica facultativo o enviou por e-mail, desde que tenha assinatura digital e autenticidade eletrônica. 
Reforço que não iremos habilitar empresa que não entregar a documentação completa ou que o item ofertado 
não atenda ao descritivo do edital. Uma boa tarde a todos e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 10:06:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 07/04/2022 10:17:59 PREGOEIRO: Em todos os lotes as empresas apresentaram a documentação exigida no edital, exceto para os 

lotes 02, que no caso a primeira e a segunda colocada serão desclassificadas. O lote 03 ainda está sob análise da 
equipe técnica, por isso retornaremos às 16 horas de hoje (07/04/2022) para definição deste lote especifico. No 
lote 02 e 06 que terão as desclassificações, o relatório técnico estará disponível para ciência dos senhores. 

Mensagem 07/04/2022 10:28:29 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.

Mensagem 07/04/2022 10:39:29 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a 
legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:39:29 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Azul Esportes 
Comercial Ltda / Licitante 2

Adjudicação do Lote 07/04/2022 10:39:34 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2. Iniciada a 
homologação do edital

Mensagem 07/04/2022 11:51:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores, vamos paralisar o pregão retornando às 16:00 horas para finalizar 
o lote 03. Saliento que o lote 02 a empresa tem o prazo de 03 dias para enviar a documentação no endereço 
mencionado no edital. Quanto ao lote 04, a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões. 
Obrigado e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 16:05:11 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores.
Mensagem 07/04/2022 16:05:57 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa que manifestou recurso, vamos cancelar 

o mesmo.
Mensagem 07/04/2022 16:11:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores tendo em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da 

amostra e documentação técnica do lote 03 e referente ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é 
até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a 
todos e tenham um bom dia. 

Mensagem 12/04/2022 16:33:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores, vamos a continuidade do pregão.
Homologação do Edital 12/04/2022 17:06:55 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 8, Diversos, Homologado 
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Participação Licitante - Ampla participação 

Evento Data / Hora Descrição
Alteração de Etapa 21/03/2022 08:00:16 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta 30/03/2022 13:27:17 SISTEMA: Envio da proposta do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 33.536,00.
Envio de Oferta 30/03/2022 14:51:47 SISTEMA: Envio da proposta do SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI-ME / 

Licitante 2 no valor de 33.720,00.
Envio de Oferta 30/03/2022 17:08:36 SISTEMA: Envio da proposta do BARONESA LTDA / Licitante 3 no valor de 33.536,00.
Alteração de Etapa 31/03/2022 09:59:02 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:02:18 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00001/2022/8.
Mensagem 31/03/2022 10:03:32 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos analisar os valores das proposta e às 10:30comçaremos a etapa de 

lance.
Mensagem 31/03/2022 10:15:59 PREGOEIRO: Senhores, caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e retornaremos a tarde. 

Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 minutos da desconexão, o 
sistema suspende automaticamente.

Mensagem 31/03/2022 10:32:29 PREGOEIRO: Vamos iniciar os lances senhores. Uma boa disputa a todos!
Suspensão do Lote 31/03/2022 10:59:45 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão 31/03/2022 11:03:30 PREGOEIRO: Agendado lote 00001/2022/8 suspenso. Pelo motivo Senhores, perdi minha conexão, 

retornaremos às 11:20,para continuidade dos lances.. Agendado retorno da sessão as 11:20 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:20:48 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/8 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 11:21:22 PREGOEIRO: Senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 31/03/2022 11:24:45 PREGOEIRO: Vamos aos lances senhores!
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:24:55 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:26:47 SISTEMA: Envio de lance do BARONESA LTDA / Licitante 3 no valor de 33.500,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:28:18 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 33.400,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:29:11 SISTEMA: Envio de lance do BARONESA LTDA / Licitante 3 no valor de 33.300,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:29:12 SISTEMA: Envio de lance do SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI-ME / 

Licitante 2 no valor de 31.700,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:29:23 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 31.690,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:29:39 SISTEMA: Envio de lance do BARONESA LTDA / Licitante 3 no valor de 31.500,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:29:48 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 31.490,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:30:03 SISTEMA: Envio de lance do BARONESA LTDA / Licitante 3 no valor de 31.000,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:30:13 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 30.990,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:30:28 SISTEMA: Envio de lance do BARONESA LTDA / Licitante 3 no valor de 30.900,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:30:32 SISTEMA: Envio de lance do SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI-ME / 

Licitante 2 no valor de 30.000,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:30:48 SISTEMA: Envio de lance do BARONESA LTDA / Licitante 3 no valor de 29.860,65.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:33:16 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 29.860,00.
Alteração de Situação 31/03/2022 11:34:56 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:43:00 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:49:13 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Azul Esportes 

Comercial Ltda / Licitante 1.
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:49:20 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 

de 30 minuto(s).
Mensagem 31/03/2022 12:41:48 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:42:26 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 14:20:36 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 

favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:30:31 PREGOEIRO: Me perdoem a informação equivocada, é licitante 5 do lote 09, que precisa especificar os 

valores. O lote 05 está ok.
Mensagem 31/03/2022 16:02:02 PREGOEIRO: Senhores, vamos suspender o pregão, retornaremos dia 07/04/2022 às 10:00h, para adjudicar os 

lotes ou inabilitar os vencedores. Solicito por gentileza, para celeridade do processo, que os vencedores anexem 
suas fichas técnicas e documentos pertinentes, aqueles exigidos no edital, para análise dos outros participantes, 
tendo em vista algumas manifestações de recurso que ocorreu. Quanto aos recorrentes, caso minha solicitação 
não seja atendida, encaminharemos os documentos para vistas, caso ainda tenham a intenção de recorrer, 
abriremos o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões e igual período, após o prazo de recurso para 
contrarrazão, lembrando que o prazo terá início no 08/04/2022, já que no dia 07/04/2022 retornaremos com os 
resultados. As empresas vencedoras deverão encaminhar a documentação para o endereço mencionado no 
edital, fica facultativo o enviou por e-mail, desde que tenha assinatura digital e autenticidade eletrônica. 
Reforço que não iremos habilitar empresa que não entregar a documentação completa ou que o item ofertado 
não atenda ao descritivo do edital. Uma boa tarde a todos e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 10:06:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 07/04/2022 10:17:59 PREGOEIRO: Em todos os lotes as empresas apresentaram a documentação exigida no edital, exceto para os 

lotes 02, que no caso a primeira e a segunda colocada serão desclassificadas. O lote 03 ainda está sob análise da 
equipe técnica, por isso retornaremos às 16 horas de hoje (07/04/2022) para definição deste lote especifico. No 
lote 02 e 06 que terão as desclassificações, o relatório técnico estará disponível para ciência dos senhores. 

Mensagem 07/04/2022 10:27:40 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.
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Mensagem 07/04/2022 10:28:29 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.

Mensagem 07/04/2022 10:39:45 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a 
legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:39:45 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Azul Esportes 
Comercial Ltda / Licitante 1

Adjudicação do Lote 07/04/2022 10:39:54 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1. Iniciada a 
homologação do edital

Mensagem 07/04/2022 11:51:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores, vamos paralisar o pregão retornando às 16:00 horas para finalizar 
o lote 03. Saliento que o lote 02 a empresa tem o prazo de 03 dias para enviar a documentação no endereço 
mencionado no edital. Quanto ao lote 04, a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões. 
Obrigado e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 16:05:11 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores.
Mensagem 07/04/2022 16:05:57 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa que manifestou recurso, vamos cancelar 

o mesmo.
Mensagem 07/04/2022 16:11:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores tendo em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da 

amostra e documentação técnica do lote 03 e referente ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é 
até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a 
todos e tenham um bom dia. 

Mensagem 12/04/2022 16:33:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores, vamos a continuidade do pregão.
Homologação do Edital 12/04/2022 17:06:56 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 9, Diversos, Homologado 
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Evento Data / Hora Descrição
Alteração de Etapa 21/03/2022 08:00:16 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta 29/03/2022 17:27:59 SISTEMA: Envio da proposta do NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 8.594,76.
Envio de Oferta 30/03/2022 13:28:08 SISTEMA: Envio da proposta do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 8.594,76.
Envio de Oferta 30/03/2022 14:01:58 SISTEMA: Envio da proposta do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 8.594,76.
Envio de Oferta 30/03/2022 15:15:25 SISTEMA: Envio da proposta do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 8.594,76.
Envio de Oferta 30/03/2022 15:28:40 SISTEMA: Alteração da proposta do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 para o valor 8.594,76.
Envio de Oferta 30/03/2022 23:47:12 SISTEMA: Envio da proposta do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 8.594,76.
Alteração de Etapa 31/03/2022 09:59:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:02:17 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00001/2022/9.
Mensagem 31/03/2022 10:03:32 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos analisar os valores das proposta e às 10:30comçaremos a etapa de 

lance.
Mensagem 31/03/2022 10:15:59 PREGOEIRO: Senhores, caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e retornaremos a tarde. 

Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 minutos da desconexão, o 
sistema suspende automaticamente.

Mensagem 31/03/2022 10:32:29 PREGOEIRO: Vamos iniciar os lances senhores. Uma boa disputa a todos!
Suspensão do Lote 31/03/2022 10:59:45 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão 31/03/2022 11:03:30 PREGOEIRO: Agendado lote 00001/2022/9 suspenso. Pelo motivo Senhores, perdi minha conexão, 

retornaremos às 11:20,para continuidade dos lances.. Agendado retorno da sessão as 11:20 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:20:48 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/9 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 11:21:22 PREGOEIRO: Senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 31/03/2022 11:24:23 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5: o ITEM 9 SERÁ ABERTO PARA LANCES?
Mensagem 31/03/2022 11:27:00 PREGOEIRO: Vamos aos lances senhores!
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:27:06 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:27:42 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 8.594,75.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:29:09 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 8.500,00.
Alteração de Situação 31/03/2022 11:37:08 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
Envio de Oferta 31/03/2022 11:39:28 SISTEMA: Envio de lance do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 8.499,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:39:36 SISTEMA: Envio de lance do NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 8.590,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:39:42 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 8.498,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:39:51 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 8.497,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:40:29 SISTEMA: Envio de lance do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 8.496,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:40:41 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 8.496,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:41:19 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 8.400,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:41:26 SISTEMA: Envio de lance do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 8.399,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:41:32 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 8.399,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:41:32 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 8.300,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:41:40 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 8.299,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:41:59 SISTEMA: Envio de lance do FABRIPEC ESPORTES LTDA / Licitante 3 no valor de 8.298,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:42:07 SISTEMA: Envio de lance do NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI / 
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Licitante 1 no valor de 8.298,98.
Mensagem 31/03/2022 11:42:19 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5: pEGOEIOR, PRECISA CABAR O PREGAO PARA ABRIR 

INTENÇÃO DE RECURSO
Envio de Oferta 31/03/2022 11:42:23 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 8.298,00.
Mensagem 31/03/2022 11:42:36 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5: COMO AS PESSOAS VAOA ANALISRA OS 

OCUMENTOS SE AINDA ESTAO DANDO LANCES?
Mensagem 31/03/2022 11:42:48 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5: ISTO ESTA ERRADO
Envio de Oferta 31/03/2022 11:42:49 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 8.297,99.
Mensagem 31/03/2022 11:43:04 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5: DEVE SUSPENDER O PRAZO E ABRILO SOMENTE 

QUANDO TUDO TIVER ENCERRADO
Envio de Oferta 31/03/2022 11:43:08 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 8.297,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:43:14 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 8.200,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:43:39 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 8.199,00.
Mensagem 31/03/2022 11:44:33 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5: ESTA PREJUDICANDO OS ITERESSADOS NOS ITENS 

1,2,6
Envio de Oferta 31/03/2022 11:44:48 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 8.100,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:44:59 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 8.099,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:45:16 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 8.098,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:45:40 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 8.000,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:45:50 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 7.999,90.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:46:10 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 7.400,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:46:59 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 7.399,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:47:45 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 7.000,00.
Mensagem 31/03/2022 11:48:20 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2: 8. DA HABILITAÇÃO8.1. O licitante vencedor deverá apresentar 

a documentação original ou fotocópia autenticada no prazo máximo de 03 (três) dias, no CLUBE 
INTERNACIONAL DE REGATAS, sediado na Avenida Almirante Saldanha da Gama nº 05, Bairro Ponta da 
Praia, Santos/SP, CEP 11.030-400.

Envio de Oferta 31/03/2022 11:48:26 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 6.999,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:48:52 SISTEMA: Envio de lance do NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 8.095,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:49:32 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 6.700,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:49:57 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 6.699,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:50:04 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 8.000,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:50:15 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 6.600,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:50:23 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 6.599,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:50:59 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 6.400,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:51:11 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 6.399,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:51:37 SISTEMA: Envio de lance do NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 7.999,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:52:31 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 6.200,00.
Mensagem 31/03/2022 11:52:36 PREGOEIRO: Senhor Licitante 2, caso o senhor tenha intenção de manifestar recurso, precisa somente 

manifestar, as razões você terá 03 dias úteis para apresentar, do mesmo jeito que está participando em outros 
lotes dando os lances, pode retornar em outro para manifestar sua intenção.

Envio de Oferta 31/03/2022 11:52:46 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 6.199,99.
Mensagem 31/03/2022 11:53:45 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5: CERTO ENATO A MOTIVAÇÃO E DESNECESSARIA 

CERTO? ENTAO ENTAO FAREI. OBRIGADO
Mensagem 31/03/2022 11:53:59 PREGOEIRO: Mesmo porque Licitante 2,as empresa estão sendo declaradas vencedoras e não habilitadas, 

tendo em vista que a documentação não foi analisada.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:54:04 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 6.100,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:54:20 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 6.090,00.
Mensagem 31/03/2022 11:54:46 PREGOEIRO: Não entendi o que o senhor quis dizer.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:55:21 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 6.000,00.
Mensagem 31/03/2022 11:55:43 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2: Pregoeiro, apenas mostrei ao caro amigo, que há documentos para 

serem analisados, pois serão enviados apenas dos vencedores.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:56:43 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 5.999,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:56:59 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 5.500,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:57:04 SISTEMA: Envio de lance do MARKAS DE RESENDE LTDA / Licitante 4 no valor de 7.990,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:57:45 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 5.499,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:57:46 SISTEMA: Envio de lance do NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI / 

Licitante 1 no valor de 7.989,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:57:57 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 5.400,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:58:37 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 5.399,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:58:42 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 5.300,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:58:50 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 5.299,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 12:00:11 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 5.100,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 12:00:18 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 2 no valor de 5.099,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 12:01:05 SISTEMA: Envio de lance do CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5 no valor de 5.000,00.
Alteração de Etapa 31/03/2022 12:01:47 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem 31/03/2022 12:04:20 PREGOEIRO: Exatamente, serão analisados, e caso a empresa não atenda as exigências será desclassificadas, 

temos uma padronização a ser cumprida.
Mensagem 31/03/2022 12:17:38 PREGOEIRO: Senhor Licitante 5, solicito que especifique seu lote, para declarar vencedor e dar continuidade 

no pregão.
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Mensagem 31/03/2022 12:41:49 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:42:26 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Suspensão do Lote 31/03/2022 12:43:11 PREGOEIRO: Lote 00001/2022/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Senhores o pregão será suspendo e 

retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 13:33:08 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/9 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 13:33:27 PREGOEIRO: Senhor Licitante 5, solicito que especifique seu lote, para declarar vencedor e dar continuidade 

no pregão.
Mensagem 31/03/2022 13:54:01 PREGOEIRO: Senhor Licitante 5, solicito que especifique seu lote, para declarar vencedor e dar continuidade 

no pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:20:36 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 

favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:30:31 PREGOEIRO: Me perdoem a informação equivocada, é licitante 5 do lote 09, que precisa especificar os 

valores. O lote 05 está ok.
Mensagem 31/03/2022 14:39:06 CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5: Pregoeiro, foi reespecificado. Os valores ali lançados o 

próprio sistema ajusta? Pois o campo nao permitiu inserir a marca e os valores, apenas confirmar a informação. 
Esta correto?

Alteração de Etapa 31/03/2022 14:52:35 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CENTURY 
COMERCIAL LTDA. / Licitante 5.

Alteração de Etapa 31/03/2022 14:53:08 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 
de 30 minuto(s).

Mensagem 31/03/2022 16:02:02 PREGOEIRO: Senhores, vamos suspender o pregão, retornaremos dia 07/04/2022 às 10:00h, para adjudicar os 
lotes ou inabilitar os vencedores. Solicito por gentileza, para celeridade do processo, que os vencedores anexem 
suas fichas técnicas e documentos pertinentes, aqueles exigidos no edital, para análise dos outros participantes, 
tendo em vista algumas manifestações de recurso que ocorreu. Quanto aos recorrentes, caso minha solicitação 
não seja atendida, encaminharemos os documentos para vistas, caso ainda tenham a intenção de recorrer, 
abriremos o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões e igual período, após o prazo de recurso para 
contrarrazão, lembrando que o prazo terá início no 08/04/2022, já que no dia 07/04/2022 retornaremos com os 
resultados. As empresas vencedoras deverão encaminhar a documentação para o endereço mencionado no 
edital, fica facultativo o enviou por e-mail, desde que tenha assinatura digital e autenticidade eletrônica. 
Reforço que não iremos habilitar empresa que não entregar a documentação completa ou que o item ofertado 
não atenda ao descritivo do edital. Uma boa tarde a todos e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 10:06:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 07/04/2022 10:17:59 PREGOEIRO: Em todos os lotes as empresas apresentaram a documentação exigida no edital, exceto para os 

lotes 02, que no caso a primeira e a segunda colocada serão desclassificadas. O lote 03 ainda está sob análise da 
equipe técnica, por isso retornaremos às 16 horas de hoje (07/04/2022) para definição deste lote especifico. No 
lote 02 e 06 que terão as desclassificações, o relatório técnico estará disponível para ciência dos senhores. 

Mensagem 07/04/2022 10:28:29 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.

Mensagem 07/04/2022 10:40:05 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a 
legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:40:05 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CENTURY 
COMERCIAL LTDA. / Licitante 5

Adjudicação do Lote 07/04/2022 10:40:13 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante CENTURY COMERCIAL LTDA. / Licitante 5. Iniciada 
a homologação do edital

Mensagem 07/04/2022 11:51:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores, vamos paralisar o pregão retornando às 16:00 horas para finalizar 
o lote 03. Saliento que o lote 02 a empresa tem o prazo de 03 dias para enviar a documentação no endereço 
mencionado no edital. Quanto ao lote 04, a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões. 
Obrigado e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 16:05:11 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores.
Mensagem 07/04/2022 16:05:57 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa que manifestou recurso, vamos cancelar 

o mesmo.
Mensagem 07/04/2022 16:11:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores tendo em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da 

amostra e documentação técnica do lote 03 e referente ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é 
até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a 
todos e tenham um bom dia. 

Mensagem 12/04/2022 16:33:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores, vamos a continuidade do pregão.
Homologação do Edital 12/04/2022 17:06:55 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 10, Tela de Sombreamento, Homologado 
Participação Licitante - Ampla participação 

Evento Data / Hora Descrição
Alteração de Etapa 21/03/2022 08:00:16 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta 30/03/2022 13:31:53 SISTEMA: Envio da proposta do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 12.459,30.
Alteração de Etapa 31/03/2022 09:59:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:02:18 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00001/2022/10.
Mensagem 31/03/2022 10:03:32 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos analisar os valores das proposta e às 10:30comçaremos a etapa de 

lance.
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Mensagem 31/03/2022 10:15:59 PREGOEIRO: Senhores, caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e retornaremos a tarde. 
Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 minutos da desconexão, o 
sistema suspende automaticamente.

Mensagem 31/03/2022 10:32:29 PREGOEIRO: Vamos iniciar os lances senhores. Uma boa disputa a todos!
Mensagem 31/03/2022 10:35:15 PREGOEIRO: Senhor licitante, pode melhorar sua oferta?
Mensagem 31/03/2022 10:40:31 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1: Olá, bom dia.
Suspensão do Lote 31/03/2022 10:59:45 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão 31/03/2022 11:03:30 PREGOEIRO: Agendado lote 00001/2022/10 suspenso. Pelo motivo Senhores, perdi minha conexão, 

retornaremos às 11:20,para continuidade dos lances.. Agendado retorno da sessão as 11:20 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:20:49 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/10 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 11:21:22 PREGOEIRO: Senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 31/03/2022 11:27:30 PREGOEIRO: Vamos aos lances senhores!
Mensagem 31/03/2022 11:29:53 PREGOEIRO: Tem uma melhor oferta?
Mensagem 31/03/2022 11:40:06 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1: Conseguimos a R$ 12.000,00
Mensagem 31/03/2022 11:55:34 PREGOEIRO: Cadastre a proposta por favor.
Mensagem 31/03/2022 12:04:24 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1: Senhor, não conseguimos colocar o valor, precisa mudar para lance
Mensagem 31/03/2022 12:07:05 PREGOEIRO: Não consigo fazer essa mudança.
Mensagem 31/03/2022 12:14:36 Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1: Então manteremos os 12.459,30
Mensagem 31/03/2022 12:21:11 PREGOEIRO: Negativo, agora que sabemos da melhor oferta, não podemos aceitar o da proposta. Não da pra 

passar para fase de lances porque só tem o senhor com proposta cadastrada.
Mensagem 31/03/2022 12:21:40 PREGOEIRO: Vou fazer a aceitação, veja se consegue alterar.
Alteração de Etapa 31/03/2022 12:21:57 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem 31/03/2022 12:22:46 PREGOEIRO: Veja se consegue, por favor.
Mensagem 31/03/2022 12:41:49 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:42:26 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Suspensão do Lote 31/03/2022 12:43:11 PREGOEIRO: Lote 00001/2022/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo Senhores o pregão será suspendo e 

retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 13:33:08 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/10 foi reiniciado!
Alteração de Etapa 31/03/2022 13:33:38 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Azul Esportes 

Comercial Ltda / Licitante 1.
Retorno de Etapa 31/03/2022 13:34:19 PREGOEIRO: A licitação retornou para a etapa de Aceitação. Justificativa: para cadastrar nova proposta.. 

Sessão do pregão será reiniciada às (13:40:00) do dia (31/03/2022).
Alteração de Etapa 31/03/2022 13:54:49 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/10 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 13:55:26 PREGOEIRO: Senhor licitante, veja se consegue cadastrar a nova proposta.
Envio de Oferta 31/03/2022 13:56:29 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 12.000,00.
Alteração de Etapa 31/03/2022 14:04:21 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Azul Esportes 

Comercial Ltda / Licitante 1.
Alteração de Etapa 31/03/2022 14:04:26 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 

de 30 minuto(s).
Mensagem 31/03/2022 14:20:26 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 

favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:20:36 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 

favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:30:31 PREGOEIRO: Me perdoem a informação equivocada, é licitante 5 do lote 09, que precisa especificar os 

valores. O lote 05 está ok.
Mensagem 31/03/2022 16:02:02 PREGOEIRO: Senhores, vamos suspender o pregão, retornaremos dia 07/04/2022 às 10:00h, para adjudicar os 

lotes ou inabilitar os vencedores. Solicito por gentileza, para celeridade do processo, que os vencedores anexem 
suas fichas técnicas e documentos pertinentes, aqueles exigidos no edital, para análise dos outros participantes, 
tendo em vista algumas manifestações de recurso que ocorreu. Quanto aos recorrentes, caso minha solicitação 
não seja atendida, encaminharemos os documentos para vistas, caso ainda tenham a intenção de recorrer, 
abriremos o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões e igual período, após o prazo de recurso para 
contrarrazão, lembrando que o prazo terá início no 08/04/2022, já que no dia 07/04/2022 retornaremos com os 
resultados. As empresas vencedoras deverão encaminhar a documentação para o endereço mencionado no 
edital, fica facultativo o enviou por e-mail, desde que tenha assinatura digital e autenticidade eletrônica. 
Reforço que não iremos habilitar empresa que não entregar a documentação completa ou que o item ofertado 
não atenda ao descritivo do edital. Uma boa tarde a todos e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 10:06:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 07/04/2022 10:17:59 PREGOEIRO: Em todos os lotes as empresas apresentaram a documentação exigida no edital, exceto para os 

lotes 02, que no caso a primeira e a segunda colocada serão desclassificadas. O lote 03 ainda está sob análise da 
equipe técnica, por isso retornaremos às 16 horas de hoje (07/04/2022) para definição deste lote especifico. No 
lote 02 e 06 que terão as desclassificações, o relatório técnico estará disponível para ciência dos senhores. 

Mensagem 07/04/2022 10:28:29 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.

Mensagem 07/04/2022 10:40:27 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a 
legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:40:27 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Azul Esportes 
Comercial Ltda / Licitante 1

Adjudicação do Lote 07/04/2022 10:40:38 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1. Iniciada a 
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homologação do edital
Mensagem 07/04/2022 11:51:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores, vamos paralisar o pregão retornando às 16:00 horas para finalizar 

o lote 03. Saliento que o lote 02 a empresa tem o prazo de 03 dias para enviar a documentação no endereço 
mencionado no edital. Quanto ao lote 04, a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões. 
Obrigado e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 16:05:11 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores.
Mensagem 07/04/2022 16:05:57 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa que manifestou recurso, vamos cancelar 

o mesmo.
Mensagem 07/04/2022 16:11:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores tendo em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da 

amostra e documentação técnica do lote 03 e referente ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é 
até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a 
todos e tenham um bom dia. 

Mensagem 12/04/2022 16:33:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores, vamos a continuidade do pregão.
Homologação do Edital 12/04/2022 17:06:55 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 11, Diversos, Homologado 
Participação Licitante - Ampla participação 

Evento Data / Hora Descrição
Alteração de Etapa 21/03/2022 08:00:16 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta 30/03/2022 15:06:25 SISTEMA: Envio da proposta do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 69.335,90.
Envio de Oferta 30/03/2022 16:48:57 SISTEMA: Envio da proposta do ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / 

Licitante 2 no valor de 69.335,90.
Alteração de Etapa 31/03/2022 09:59:02 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:02:17 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00001/2022/11.
Mensagem 31/03/2022 10:03:32 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos analisar os valores das proposta e às 10:30comçaremos a etapa de 

lance.
Mensagem 31/03/2022 10:15:59 PREGOEIRO: Senhores, caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e retornaremos a tarde. 

Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 minutos da desconexão, o 
sistema suspende automaticamente.

Mensagem 31/03/2022 10:32:29 PREGOEIRO: Vamos iniciar os lances senhores. Uma boa disputa a todos!
Suspensão do Lote 31/03/2022 10:59:45 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão 31/03/2022 11:03:30 PREGOEIRO: Agendado lote 00001/2022/11 suspenso. Pelo motivo Senhores, perdi minha conexão, 

retornaremos às 11:20,para continuidade dos lances.. Agendado retorno da sessão as 11:20 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:20:48 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/11 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 11:21:22 PREGOEIRO: Senhores, vamos a continuidade do pregão.
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:37:39 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:40:49 SISTEMA: Envio de lance do ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / 

Licitante 2 no valor de 69.335,89.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:42:16 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 69.335,80.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:43:13 SISTEMA: Envio de lance do ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / 

Licitante 2 no valor de 69.334,00.
Alteração de Situação 31/03/2022 11:47:40 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
Envio de Oferta 31/03/2022 11:50:21 SISTEMA: Envio de lance do ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / 

Licitante 2 no valor de 69.333,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 12:00:45 SISTEMA: Envio de lance do ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / 

Licitante 2 no valor de 69.333,98.
Mensagem 31/03/2022 12:08:05 PREGOEIRO: Vamos aos lances senhores, o tempo vai acabar a qualquer momento.
Envio de Oferta 31/03/2022 12:08:24 SISTEMA: Envio de lance do ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / 

Licitante 2 no valor de 69.333,97.
Alteração de Etapa 31/03/2022 12:10:02 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem 31/03/2022 12:12:55 PREGOEIRO: Senhor Licitante 2, solicito que especifique seu lote, para declarar vencedor e dar continuidade 

no pregão.
Mensagem 31/03/2022 12:15:29 ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2: Sr. pregoeiro, estamos 

concorrendo nos lotes 11, 12 e 13. Precisa especificar os materiais?
Mensagem 31/03/2022 12:17:10 PREGOEIRO: Os valores sim!
Mensagem 31/03/2022 12:18:34 ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2: lote 11 valor total de 

R$ 69.333,97 
Mensagem 31/03/2022 12:19:32 ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2: Lote 12 valor total R$ 

48.989,98 e lote 13 valor total R$ 24.999,98
Mensagem 31/03/2022 12:30:20 ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2: Sr. pregoeiro de acordo 

com sua solicitação?
Mensagem 31/03/2022 12:37:50 PREGOEIRO: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante Licitante 2. Tem que 

especificar no campo apropriado.
Mensagem 31/03/2022 12:41:03 ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2: Farei agora
Mensagem 31/03/2022 12:41:49 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:41:56 ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2: Sr. pregoeiro, já 

especifiquei. Gentileza confirmar. Obrigada
Alteração de Etapa 31/03/2022 12:42:09 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ACTIVE SAILING 

ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2.
Mensagem 31/03/2022 12:42:26 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
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Suspensão do Lote 31/03/2022 12:43:11 PREGOEIRO: Lote 00001/2022/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Senhores o pregão será suspendo e 
retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 31/03/2022

Alteração de Etapa 31/03/2022 13:33:09 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/11 foi reiniciado!
Alteração de Etapa 31/03/2022 13:34:34 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 

de 30 minuto(s).
Mensagem 31/03/2022 14:20:36 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 

favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:30:31 PREGOEIRO: Me perdoem a informação equivocada, é licitante 5 do lote 09, que precisa especificar os 

valores. O lote 05 está ok.
Mensagem 31/03/2022 16:02:02 PREGOEIRO: Senhores, vamos suspender o pregão, retornaremos dia 07/04/2022 às 10:00h, para adjudicar os 

lotes ou inabilitar os vencedores. Solicito por gentileza, para celeridade do processo, que os vencedores anexem 
suas fichas técnicas e documentos pertinentes, aqueles exigidos no edital, para análise dos outros participantes, 
tendo em vista algumas manifestações de recurso que ocorreu. Quanto aos recorrentes, caso minha solicitação 
não seja atendida, encaminharemos os documentos para vistas, caso ainda tenham a intenção de recorrer, 
abriremos o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões e igual período, após o prazo de recurso para 
contrarrazão, lembrando que o prazo terá início no 08/04/2022, já que no dia 07/04/2022 retornaremos com os 
resultados. As empresas vencedoras deverão encaminhar a documentação para o endereço mencionado no 
edital, fica facultativo o enviou por e-mail, desde que tenha assinatura digital e autenticidade eletrônica. 
Reforço que não iremos habilitar empresa que não entregar a documentação completa ou que o item ofertado 
não atenda ao descritivo do edital. Uma boa tarde a todos e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 10:06:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 07/04/2022 10:17:59 PREGOEIRO: Em todos os lotes as empresas apresentaram a documentação exigida no edital, exceto para os 

lotes 02, que no caso a primeira e a segunda colocada serão desclassificadas. O lote 03 ainda está sob análise da 
equipe técnica, por isso retornaremos às 16 horas de hoje (07/04/2022) para definição deste lote especifico. No 
lote 02 e 06 que terão as desclassificações, o relatório técnico estará disponível para ciência dos senhores. 

Mensagem 07/04/2022 10:28:29 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.

Mensagem 07/04/2022 10:41:04 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a 
legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:41:04 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ACTIVE SAILING 
ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2

Adjudicação do Lote 07/04/2022 10:41:38 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E 
ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Mensagem 07/04/2022 11:51:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores, vamos paralisar o pregão retornando às 16:00 horas para finalizar 
o lote 03. Saliento que o lote 02 a empresa tem o prazo de 03 dias para enviar a documentação no endereço 
mencionado no edital. Quanto ao lote 04, a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões. 
Obrigado e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 16:05:11 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores.
Mensagem 07/04/2022 16:05:57 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa que manifestou recurso, vamos cancelar 

o mesmo.
Mensagem 07/04/2022 16:11:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores tendo em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da 

amostra e documentação técnica do lote 03 e referente ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é 
até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a 
todos e tenham um bom dia. 

Mensagem 12/04/2022 16:33:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores, vamos a continuidade do pregão.
Homologação do Edital 12/04/2022 17:06:55 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 12, Ferragens específicas por classe, Homologado 
Participação Licitante - Ampla participação 

Evento Data / Hora Descrição
Alteração de Etapa 21/03/2022 08:00:16 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta 30/03/2022 15:11:16 SISTEMA: Envio da proposta do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 49.000,00.
Envio de Oferta 30/03/2022 16:50:57 SISTEMA: Envio da proposta do ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / 

Licitante 2 no valor de 49.000,00.
Alteração de Etapa 31/03/2022 09:59:02 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:02:17 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00001/2022/12.
Mensagem 31/03/2022 10:03:32 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos analisar os valores das proposta e às 10:30comçaremos a etapa de 

lance.
Mensagem 31/03/2022 10:15:59 PREGOEIRO: Senhores, caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e retornaremos a tarde. 

Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 minutos da desconexão, o 
sistema suspende automaticamente.

Mensagem 31/03/2022 10:32:29 PREGOEIRO: Vamos iniciar os lances senhores. Uma boa disputa a todos!
Suspensão do Lote 31/03/2022 10:59:45 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão 31/03/2022 11:03:30 PREGOEIRO: Agendado lote 00001/2022/12 suspenso. Pelo motivo Senhores, perdi minha conexão, 

retornaremos às 11:20,para continuidade dos lances.. Agendado retorno da sessão as 11:20 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:20:48 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/12 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 11:21:22 PREGOEIRO: Senhores, vamos a continuidade do pregão.
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Alteração de Etapa 31/03/2022 11:37:59 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Mensagem 31/03/2022 11:38:07 PREGOEIRO: Vamos aos lances, senhores!
Envio de Oferta 31/03/2022 11:41:25 SISTEMA: Envio de lance do ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / 

Licitante 2 no valor de 48.999,99.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:42:29 SISTEMA: Envio de lance do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 48.990,00.
Envio de Oferta 31/03/2022 11:43:36 SISTEMA: Envio de lance do ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / 

Licitante 2 no valor de 48.989,99.
Alteração de Situação 31/03/2022 11:48:00 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
Envio de Oferta 31/03/2022 11:50:30 SISTEMA: Envio de lance do ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / 

Licitante 2 no valor de 48.989,98.
Alteração de Etapa 31/03/2022 12:07:22 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem 31/03/2022 12:08:24 PREGOEIRO: Vamos aos lances senhores, o tempo vai acabar a qualquer momento.
Alteração de Etapa 31/03/2022 12:08:43 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ACTIVE SAILING 

ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2.
Alteração de Etapa 31/03/2022 12:08:57 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 

de 30 minuto(s).
Mensagem 31/03/2022 12:41:49 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:42:26 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 14:20:36 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 

favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:30:31 PREGOEIRO: Me perdoem a informação equivocada, é licitante 5 do lote 09, que precisa especificar os 

valores. O lote 05 está ok.
Mensagem 31/03/2022 16:02:02 PREGOEIRO: Senhores, vamos suspender o pregão, retornaremos dia 07/04/2022 às 10:00h, para adjudicar os 

lotes ou inabilitar os vencedores. Solicito por gentileza, para celeridade do processo, que os vencedores anexem 
suas fichas técnicas e documentos pertinentes, aqueles exigidos no edital, para análise dos outros participantes, 
tendo em vista algumas manifestações de recurso que ocorreu. Quanto aos recorrentes, caso minha solicitação 
não seja atendida, encaminharemos os documentos para vistas, caso ainda tenham a intenção de recorrer, 
abriremos o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões e igual período, após o prazo de recurso para 
contrarrazão, lembrando que o prazo terá início no 08/04/2022, já que no dia 07/04/2022 retornaremos com os 
resultados. As empresas vencedoras deverão encaminhar a documentação para o endereço mencionado no 
edital, fica facultativo o enviou por e-mail, desde que tenha assinatura digital e autenticidade eletrônica. 
Reforço que não iremos habilitar empresa que não entregar a documentação completa ou que o item ofertado 
não atenda ao descritivo do edital. Uma boa tarde a todos e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 10:06:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 07/04/2022 10:17:59 PREGOEIRO: Em todos os lotes as empresas apresentaram a documentação exigida no edital, exceto para os 

lotes 02, que no caso a primeira e a segunda colocada serão desclassificadas. O lote 03 ainda está sob análise da 
equipe técnica, por isso retornaremos às 16 horas de hoje (07/04/2022) para definição deste lote especifico. No 
lote 02 e 06 que terão as desclassificações, o relatório técnico estará disponível para ciência dos senhores. 

Mensagem 07/04/2022 10:28:29 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.

Mensagem 07/04/2022 10:41:11 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a 
legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:41:11 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ACTIVE SAILING 
ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2

Adjudicação do Lote 07/04/2022 10:41:38 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E 
ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Mensagem 07/04/2022 11:51:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores, vamos paralisar o pregão retornando às 16:00 horas para finalizar 
o lote 03. Saliento que o lote 02 a empresa tem o prazo de 03 dias para enviar a documentação no endereço 
mencionado no edital. Quanto ao lote 04, a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões. 
Obrigado e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 16:05:11 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores.
Mensagem 07/04/2022 16:05:57 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa que manifestou recurso, vamos cancelar 

o mesmo.
Mensagem 07/04/2022 16:11:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores tendo em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da 

amostra e documentação técnica do lote 03 e referente ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é 
até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a 
todos e tenham um bom dia. 

Mensagem 12/04/2022 16:33:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores, vamos a continuidade do pregão.
Homologação do Edital 12/04/2022 17:06:56 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 13, Salva-vidas (Equipamento de flutuação pessoal), Homologado 
Participação Licitante - Ampla participação 

Evento Data / Hora Descrição
Alteração de Etapa 21/03/2022 08:00:16 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta 30/03/2022 15:11:34 SISTEMA: Envio da proposta do Azul Esportes Comercial Ltda / Licitante 1 no valor de 25.000,00.
Envio de Oferta 30/03/2022 16:51:18 SISTEMA: Envio da proposta do ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / 

Licitante 2 no valor de 25.000,00.
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Alteração de Etapa 31/03/2022 09:59:01 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 10:02:18 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00001/2022/13.
Mensagem 31/03/2022 10:03:32 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos analisar os valores das proposta e às 10:30comçaremos a etapa de 

lance.
Mensagem 31/03/2022 10:15:59 PREGOEIRO: Senhores, caso minha conexão cai várias vezes, vou suspender e retornaremos a tarde. 

Lembrando que, se minha conexão cair, os lances continuam normalmente, e após 10 minutos da desconexão, o 
sistema suspende automaticamente.

Mensagem 31/03/2022 10:32:29 PREGOEIRO: Vamos iniciar os lances senhores. Uma boa disputa a todos!
Suspensão do Lote 31/03/2022 10:59:45 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão 31/03/2022 11:03:30 PREGOEIRO: Agendado lote 00001/2022/13 suspenso. Pelo motivo Senhores, perdi minha conexão, 

retornaremos às 11:20,para continuidade dos lances.. Agendado retorno da sessão as 11:20 do dia 31/03/2022
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:20:48 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00001/2022/13 foi reiniciado!
Mensagem 31/03/2022 11:21:22 PREGOEIRO: Senhores, vamos a continuidade do pregão.
Alteração de Etapa 31/03/2022 11:38:17 PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Mensagem 31/03/2022 11:38:23 PREGOEIRO: Vamos aos lances, senhores!
Envio de Oferta 31/03/2022 11:41:30 SISTEMA: Envio de lance do ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / 

Licitante 2 no valor de 24.999,99.
Alteração de Situação 31/03/2022 11:48:18 SISTEMA: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
Envio de Oferta 31/03/2022 11:50:46 SISTEMA: Envio de lance do ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / 

Licitante 2 no valor de 24.999,98.
Alteração de Etapa 31/03/2022 12:04:14 SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa 31/03/2022 12:09:22 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ACTIVE SAILING 

ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2.
Alteração de Etapa 31/03/2022 12:09:35 PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo 

de 30 minuto(s).
Mensagem 31/03/2022 12:41:49 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 12:42:26 PREGOEIRO: Senhores o pregão será suspendo e retornará hoje (31/03/2022) às 13:30.
Mensagem 31/03/2022 14:20:36 PREGOEIRO: Senhores, não consigo visualizar quem foi o vencedor do lote 5, se alguém estiver na sala, por 

favor especifique os valores para dar continuidade ao pregão.
Mensagem 31/03/2022 14:30:31 PREGOEIRO: Me perdoem a informação equivocada, é licitante 5 do lote 09, que precisa especificar os 

valores. O lote 05 está ok.
Mensagem 31/03/2022 16:02:02 PREGOEIRO: Senhores, vamos suspender o pregão, retornaremos dia 07/04/2022 às 10:00h, para adjudicar os 

lotes ou inabilitar os vencedores. Solicito por gentileza, para celeridade do processo, que os vencedores anexem 
suas fichas técnicas e documentos pertinentes, aqueles exigidos no edital, para análise dos outros participantes, 
tendo em vista algumas manifestações de recurso que ocorreu. Quanto aos recorrentes, caso minha solicitação 
não seja atendida, encaminharemos os documentos para vistas, caso ainda tenham a intenção de recorrer, 
abriremos o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões e igual período, após o prazo de recurso para 
contrarrazão, lembrando que o prazo terá início no 08/04/2022, já que no dia 07/04/2022 retornaremos com os 
resultados. As empresas vencedoras deverão encaminhar a documentação para o endereço mencionado no 
edital, fica facultativo o enviou por e-mail, desde que tenha assinatura digital e autenticidade eletrônica. 
Reforço que não iremos habilitar empresa que não entregar a documentação completa ou que o item ofertado 
não atenda ao descritivo do edital. Uma boa tarde a todos e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 10:06:26 PREGOEIRO: Bom dia senhores, vamos a continuidade do pregão.
Mensagem 07/04/2022 10:17:59 PREGOEIRO: Em todos os lotes as empresas apresentaram a documentação exigida no edital, exceto para os 

lotes 02, que no caso a primeira e a segunda colocada serão desclassificadas. O lote 03 ainda está sob análise da 
equipe técnica, por isso retornaremos às 16 horas de hoje (07/04/2022) para definição deste lote especifico. No 
lote 02 e 06 que terão as desclassificações, o relatório técnico estará disponível para ciência dos senhores. 

Mensagem 07/04/2022 10:28:29 PREGOEIRO: Senhores, os lotes 01, 02, 03 e 04, retornarão a fase de manifestação de recurso tendo em vista a 
desclassificação do lote 02 e por conta de algumas manifestações que ocorreram logo após a fase de lances. 
Caso alguém tenha a intenção de recorrer fica o prazo de 30 minutos para manifestar a intenção e prazo de 03 
dias úteis para apresentar as razões, começando de hoje (07/04/2022). As empresas que manifestarem 
contrarrazão o prazo terá inicio a partir do término do prazo de recurso, no caso a partir de 13/04/2022. 
Saliento que para tal o mesmo deverá manifestar no BBM no período estipulado.

Mensagem 07/04/2022 10:41:18 PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a 
legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.

Alteração de Etapa 07/04/2022 10:41:18 PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ACTIVE SAILING 
ACESSORIOS NAUTICOS E ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2

Adjudicação do Lote 07/04/2022 10:41:38 PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante ACTIVE SAILING ACESSORIOS NAUTICOS E 
ESPORTIVOS LTDA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital

Mensagem 07/04/2022 11:51:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores, vamos paralisar o pregão retornando às 16:00 horas para finalizar 
o lote 03. Saliento que o lote 02 a empresa tem o prazo de 03 dias para enviar a documentação no endereço 
mencionado no edital. Quanto ao lote 04, a recorrente tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões. 
Obrigado e tenham um bom dia.

Mensagem 07/04/2022 16:05:11 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores.
Mensagem 07/04/2022 16:05:57 AUTORIDADE_COMPETENTE: Conforme solicitado pela empresa que manifestou recurso, vamos cancelar 

o mesmo.
Mensagem 07/04/2022 16:11:01 AUTORIDADE_COMPETENTE: Senhores tendo em vista que a equipe técnica não finalizou a analise da 

amostra e documentação técnica do lote 03 e referente ao lote 04,o prazo para apresentação da documentação é 
até dia 12/04/2022, retornaremos dia 12/04/2022 às 16:30 para continuidade dos lotes supracitados. Obrigado a 
todos e tenham um bom dia. 

Mensagem 12/04/2022 16:33:54 AUTORIDADE_COMPETENTE: Boa tarde senhores, vamos a continuidade do pregão.
Homologação do Edital 12/04/2022 17:06:56 AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada
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