ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: MUNICIPIO DE MARILIA - DIRETORIA DE SUPRIMENTOS - (SP)
Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE MARILIA / Nº Processo: 095/2020)
às 09:01:22 horas do dia 24/06/2020 no endereço AVENIDA SANTO ANTONIO, 2377,
bairro SOMENZARI, da cidade de MARILIA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).
VALDINEI XAVIER, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para
realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 095/2020 2020/095/2020 que tem por objeto Registro de Preços visando eventual aquisição de
troféus, destinados à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude - Prazo 12meses.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Troféu 1º Lugar Troféu com altura mínima de 52 cm, confeccionado em polímero
metalizado, com base quadrada preta em abs brilhante, medindo em sua parte inferior
mínimo de 11 cm x 11 cm, contendo acima uma aça fechada com textura granulada na cor
dourada, medindo no mínimo 25 cm de altura e 19 cm entre as alças, acima da taça uma
coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta uma estatueta com altura mínima
de 13 cm, para personalização, redonda com ramos entrelaçados laterais, espaço para
personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço para personalização da estatueta
colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela requisitante, com informações da
modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar adesivo tamanho 7 x 5 cm, em
papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da Prefeitura Municipal de Marília.
(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700 UNIDADES)
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

COMERCIO PROMOCOES DE EVENTOS
23/06/2020 17:38:31:858 A.M.V.
ESPORTIVOS E

R$ 104.300,00

COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO
23/06/2020 17:16:53:032 ACARTE
EIRELI

R$ 154.000,00

23/06/2020 17:14:30:718 CLEBER BORGES BISPO - ME

R$ 140.000,00

22/06/2020 10:00:04:811 LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA - ME

R$ 75.075,00

22/06/2020 13:09:55:242 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP

R$ 112.728,00

Lote (2) - Troféu 2º Lugar Troféu com altura mínima de 43 cm, confeccionado em polímero
metalizado, com base quadrada preta em abs brilhante, medindo em sua parte inferior
mínimo de 9 cm x 9 cm, contendo acima uma aça fechada com textura granulada na cor
dourada, medindo no mínimo 18 cm de altura e 14 cm entre as alças, acima da taça uma
coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta uma estatueta com altura mínima
de 13 cm, para personalização, redonda com ramos entrelaçados laterais, espaço para
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personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço para personalização da estatueta
colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela requisitante, com informações da
modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar adesivo tamanho 6 x 3 cm, em
papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da Prefeitura Municipal de
Marília.(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700 UNIDADES)
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

COMERCIO PROMOCOES DE EVENTOS
23/06/2020 17:38:31:858 A.M.V.
ESPORTIVOS E

R$ 83.300,00

COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO
23/06/2020 17:16:53:032 ACARTE
EIRELI

R$ 133.000,00

23/06/2020 17:14:30:718 CLEBER BORGES BISPO - ME

R$ 175.000,00

22/06/2020 10:00:04:811 LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA - ME

R$ 65.065,00

22/06/2020 13:09:55:242 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP

R$ 102.312,00

Lote (3) - Troféu 3º Lugar Troféu com altura mínima de 36 cm, confeccionado em polímero
metalizado, com base quadrada preta em abs brilhante, medindo em sua parte inferior
mínimo de 9 cm x 9 cm, contendo acima uma aça fechada com textura granulada na cor
dourada, medindo no mínimo 11 cm de altura e 10 cm entre as alças, acima da taça uma
coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta uma estatueta com altura mínima
de 13 cm, para personalização, redonda com ramos entrelaçados laterais, espaço para
personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço para personalização da estatueta
colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela requisitante, com informações da
modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar adesivo tamanho 6 x 3 cm, em
papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da Prefeitura Municipal de
Marília.(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700 UNIDADES)
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

COMERCIO PROMOCOES DE EVENTOS
23/06/2020 17:38:31:858 A.M.V.
ESPORTIVOS E

R$ 69.300,00

COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO
23/06/2020 17:16:53:032 ACARTE
EIRELI

R$ 112.000,00

23/06/2020 17:14:30:718 CLEBER BORGES BISPO - ME

R$ 200.000,00

22/06/2020 10:00:04:811 LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA - ME

R$ 55.055,00

22/06/2020 13:09:55:242 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP

R$ 98.490,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - Troféu 1º Lugar Troféu com altura mínima de 52 cm, confeccionado em polímero
metalizado, com base quadrada preta em abs brilhante, medindo em sua parte inferior
mínimo de 11 cm x 11 cm, contendo acima uma aça fechada com textura granulada na cor
dourada, medindo no mínimo 25 cm de altura e 19 cm entre as alças, acima da taça uma
coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta uma estatueta com altura mínima
de 13 cm, para personalização, redonda com ramos entrelaçados laterais, espaço para
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personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço para personalização da estatueta
colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela requisitante, com informações da
modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar adesivo tamanho 7 x 5 cm, em
papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da Prefeitura Municipal de Marília.
(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700 UNIDADES)
Data-Hora

Fornecedor

Lance

24/06/2020 09:33:41:339 LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA - ME

R$ 24.990,00

24/06/2020 09:33:14:833 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP

R$ 25.000,00

COMERCIO PROMOCOES DE EVENTOS
24/06/2020 09:16:35:414 A.M.V.
ESPORTIVOS E

R$ 53.399,99

COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO
24/06/2020 09:19:07:900 ACARTE
EIRELI

R$ 104.000,00

24/06/2020 09:03:48:493 CLEBER BORGES BISPO - ME

R$ 104.299,00

Lote (2) - Troféu 2º Lugar Troféu com altura mínima de 43 cm, confeccionado em polímero
metalizado, com base quadrada preta em abs brilhante, medindo em sua parte inferior
mínimo de 9 cm x 9 cm, contendo acima uma aça fechada com textura granulada na cor
dourada, medindo no mínimo 18 cm de altura e 14 cm entre as alças, acima da taça uma
coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta uma estatueta com altura mínima
de 13 cm, para personalização, redonda com ramos entrelaçados laterais, espaço para
personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço para personalização da estatueta
colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela requisitante, com informações da
modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar adesivo tamanho 6 x 3 cm, em
papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da Prefeitura Municipal de
Marília.(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700 UNIDADES)
Data-Hora

Fornecedor

Lance

24/06/2020 09:38:12:304 LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA - ME

R$ 25.000,00

24/06/2020 09:37:55:838 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP

R$ 30.000,00

COMERCIO PROMOCOES DE EVENTOS
24/06/2020 09:14:53:068 A.M.V.
ESPORTIVOS E

R$ 44.400,00

COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO
24/06/2020 09:21:38:242 ACARTE
EIRELI

R$ 83.000,00

24/06/2020 09:04:01:580 CLEBER BORGES BISPO - ME

R$ 83.299,00

Lote (3) - Troféu 3º Lugar Troféu com altura mínima de 36 cm, confeccionado em polímero
metalizado, com base quadrada preta em abs brilhante, medindo em sua parte inferior
mínimo de 9 cm x 9 cm, contendo acima uma aça fechada com textura granulada na cor
dourada, medindo no mínimo 11 cm de altura e 10 cm entre as alças, acima da taça uma
coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta uma estatueta com altura mínima
de 13 cm, para personalização, redonda com ramos entrelaçados laterais, espaço para
personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço para personalização da estatueta
colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela requisitante, com informações da
modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar adesivo tamanho 6 x 3 cm, em
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papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da Prefeitura Municipal de
Marília.(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700 UNIDADES)
Data-Hora

Fornecedor

Lance

24/06/2020 09:47:11:860 LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA - ME

R$ 13.590,00

24/06/2020 09:46:14:508 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP

R$ 13.600,00

COMERCIO PROMOCOES DE EVENTOS
24/06/2020 09:15:53:816 A.M.V.
ESPORTIVOS E

R$ 37.700,00

COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO
24/06/2020 09:22:06:201 ACARTE
EIRELI

R$ 110.900,00

24/06/2020 09:08:22:980 CLEBER BORGES BISPO - ME

R$ 111.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 24/06/2020, às 09:41:03 horas, no lote (1) - Troféu 1º Lugar Troféu com altura
mínima de 52 cm, confeccionado em polímero metalizado, com base quadrada preta em abs
brilhante, medindo em sua parte inferior mínimo de 11 cm x 11 cm, contendo acima uma aça
fechada com textura granulada na cor dourada, medindo no mínimo 25 cm de altura e 19 cm
entre as alças, acima da taça uma coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta
uma estatueta com altura mínima de 13 cm, para personalização, redonda com ramos
entrelaçados laterais, espaço para personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço
para personalização da estatueta colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela
requisitante, com informações da modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar
adesivo tamanho 7 x 5 cm, em papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da
Prefeitura Municipal de Marília. (LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700
UNIDADES) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 29/06/2020,
às 11:18:23 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 29/06/2020, às 11:18:23 horas, no lote (1) - Troféu 1º Lugar Troféu com altura
mínima de 52 cm, confeccionado em polímero metalizado, com base quadrada preta em abs
brilhante, medindo em sua parte inferior mínimo de 11 cm x 11 cm, contendo acima uma aça
fechada com textura granulada na cor dourada, medindo no mínimo 25 cm de altura e 19 cm
entre as alças, acima da taça uma coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta
uma estatueta com altura mínima de 13 cm, para personalização, redonda com ramos
entrelaçados laterais, espaço para personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço
para personalização da estatueta colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela
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requisitante, com informações da modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar
adesivo tamanho 7 x 5 cm, em papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da
Prefeitura Municipal de Marília. (LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700
UNIDADES) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: Após aceitação do valor proposto e recebimento da documentação
da Licitante 1ª colocada(via e-mail), declaro-a provisoriamente vencedora deste lote, ficando
aberto o prazo para intenção recursal. No dia 30/06/2020, às 13:03:02 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 30/06/2020, às 13:03:02 horas, no lote (1) - Troféu 1º Lugar Troféu com altura
mínima de 52 cm, confeccionado em polímero metalizado, com base quadrada preta em abs
brilhante, medindo em sua parte inferior mínimo de 11 cm x 11 cm, contendo acima uma aça
fechada com textura granulada na cor dourada, medindo no mínimo 25 cm de altura e 19 cm
entre as alças, acima da taça uma coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta
uma estatueta com altura mínima de 13 cm, para personalização, redonda com ramos
entrelaçados laterais, espaço para personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço
para personalização da estatueta colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela
requisitante, com informações da modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar
adesivo tamanho 7 x 5 cm, em papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da
Prefeitura Municipal de Marília. (LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700
UNIDADES) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Entregue toda documentação de habilitação e proposta atualizada e por não ter
havido manifestação de recurso, confirmo a empresa, Licitante classificada como 1ª
colocada, vencedora deste lote.
No dia 30/06/2020, às 13:03:02 horas, no lote (1) - Troféu 1º Lugar Troféu com altura
mínima de 52 cm, confeccionado em polímero metalizado, com base quadrada preta em abs
brilhante, medindo em sua parte inferior mínimo de 11 cm x 11 cm, contendo acima uma aça
fechada com textura granulada na cor dourada, medindo no mínimo 25 cm de altura e 19 cm
entre as alças, acima da taça uma coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta
uma estatueta com altura mínima de 13 cm, para personalização, redonda com ramos
entrelaçados laterais, espaço para personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço
para personalização da estatueta colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela
requisitante, com informações da modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar
adesivo tamanho 7 x 5 cm, em papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da
Prefeitura Municipal de Marília. (LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700
UNIDADES) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA - ME com o valor R$ 24.990,00.
No dia 24/06/2020, às 09:41:55 horas, no lote (2) - Troféu 2º Lugar Troféu com altura
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mínima de 43 cm, confeccionado em polímero metalizado, com base quadrada preta em abs
brilhante, medindo em sua parte inferior mínimo de 9 cm x 9 cm, contendo acima uma aça
fechada com textura granulada na cor dourada, medindo no mínimo 18 cm de altura e 14 cm
entre as alças, acima da taça uma coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta
uma estatueta com altura mínima de 13 cm, para personalização, redonda com ramos
entrelaçados laterais, espaço para personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço
para personalização da estatueta colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela
requisitante, com informações da modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar
adesivo tamanho 6 x 3 cm, em papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da
Prefeitura Municipal de Marília.(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700
UNIDADES) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 29/06/2020,
às 11:18:47 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 29/06/2020, às 11:18:47 horas, no lote (2) - Troféu 2º Lugar Troféu com altura
mínima de 43 cm, confeccionado em polímero metalizado, com base quadrada preta em abs
brilhante, medindo em sua parte inferior mínimo de 9 cm x 9 cm, contendo acima uma aça
fechada com textura granulada na cor dourada, medindo no mínimo 18 cm de altura e 14 cm
entre as alças, acima da taça uma coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta
uma estatueta com altura mínima de 13 cm, para personalização, redonda com ramos
entrelaçados laterais, espaço para personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço
para personalização da estatueta colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela
requisitante, com informações da modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar
adesivo tamanho 6 x 3 cm, em papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da
Prefeitura Municipal de Marília.(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700
UNIDADES) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: Após aceitação do valor proposto e recebimento da documentação
da Licitante 1ª colocada(via e-mail), declaro-a provisoriamente vencedora deste lote, ficando
aberto o prazo para intenção recursal. No dia 30/06/2020, às 13:03:25 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 30/06/2020, às 13:03:25 horas, no lote (2) - Troféu 2º Lugar Troféu com altura
mínima de 43 cm, confeccionado em polímero metalizado, com base quadrada preta em abs
brilhante, medindo em sua parte inferior mínimo de 9 cm x 9 cm, contendo acima uma aça
fechada com textura granulada na cor dourada, medindo no mínimo 18 cm de altura e 14 cm
entre as alças, acima da taça uma coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta
uma estatueta com altura mínima de 13 cm, para personalização, redonda com ramos
entrelaçados laterais, espaço para personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço
para personalização da estatueta colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela
requisitante, com informações da modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar
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adesivo tamanho 6 x 3 cm, em papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da
Prefeitura Municipal de Marília.(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700
UNIDADES) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Entregue toda documentação de habilitação e proposta atualizada e por não ter
havido manifestação de recurso, confirmo a empresa, Licitante classificada como 1ª
colocada, vencedora deste lote.
No dia 30/06/2020, às 13:03:25 horas, no lote (2) - Troféu 2º Lugar Troféu com altura
mínima de 43 cm, confeccionado em polímero metalizado, com base quadrada preta em abs
brilhante, medindo em sua parte inferior mínimo de 9 cm x 9 cm, contendo acima uma aça
fechada com textura granulada na cor dourada, medindo no mínimo 18 cm de altura e 14 cm
entre as alças, acima da taça uma coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta
uma estatueta com altura mínima de 13 cm, para personalização, redonda com ramos
entrelaçados laterais, espaço para personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço
para personalização da estatueta colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela
requisitante, com informações da modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar
adesivo tamanho 6 x 3 cm, em papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da
Prefeitura Municipal de Marília.(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700
UNIDADES) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA - ME com o valor R$ 24.990,00.
No dia 24/06/2020, às 09:53:03 horas, no lote (3) - Troféu 3º Lugar Troféu com altura
mínima de 36 cm, confeccionado em polímero metalizado, com base quadrada preta em abs
brilhante, medindo em sua parte inferior mínimo de 9 cm x 9 cm, contendo acima uma aça
fechada com textura granulada na cor dourada, medindo no mínimo 11 cm de altura e 10 cm
entre as alças, acima da taça uma coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta
uma estatueta com altura mínima de 13 cm, para personalização, redonda com ramos
entrelaçados laterais, espaço para personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço
para personalização da estatueta colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela
requisitante, com informações da modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar
adesivo tamanho 6 x 3 cm, em papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da
Prefeitura Municipal de Marília.(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700
UNIDADES) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 29/06/2020,
às 11:19:08 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 29/06/2020, às 11:19:08 horas, no lote (3) - Troféu 3º Lugar Troféu com altura
mínima de 36 cm, confeccionado em polímero metalizado, com base quadrada preta em abs
brilhante, medindo em sua parte inferior mínimo de 9 cm x 9 cm, contendo acima uma aça
fechada com textura granulada na cor dourada, medindo no mínimo 11 cm de altura e 10 cm
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entre as alças, acima da taça uma coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta
uma estatueta com altura mínima de 13 cm, para personalização, redonda com ramos
entrelaçados laterais, espaço para personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço
para personalização da estatueta colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela
requisitante, com informações da modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar
adesivo tamanho 6 x 3 cm, em papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da
Prefeitura Municipal de Marília.(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700
UNIDADES) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: Após aceitação do valor proposto e recebimento da documentação
da Licitante 1ª colocada(via e-mail), declaro-a provisoriamente vencedora deste lote, ficando
aberto o prazo para intenção recursal. No dia 30/06/2020, às 13:03:54 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 30/06/2020, às 13:03:54 horas, no lote (3) - Troféu 3º Lugar Troféu com altura
mínima de 36 cm, confeccionado em polímero metalizado, com base quadrada preta em abs
brilhante, medindo em sua parte inferior mínimo de 9 cm x 9 cm, contendo acima uma aça
fechada com textura granulada na cor dourada, medindo no mínimo 11 cm de altura e 10 cm
entre as alças, acima da taça uma coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta
uma estatueta com altura mínima de 13 cm, para personalização, redonda com ramos
entrelaçados laterais, espaço para personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço
para personalização da estatueta colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela
requisitante, com informações da modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar
adesivo tamanho 6 x 3 cm, em papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da
Prefeitura Municipal de Marília.(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700
UNIDADES) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Entregue toda documentação de habilitação e proposta atualizada e por não ter
havido manifestação de recurso, confirmo a empresa, Licitante classificada como 1ª
colocada, vencedora deste lote.
No dia 30/06/2020, às 13:03:54 horas, no lote (3) - Troféu 3º Lugar Troféu com altura
mínima de 36 cm, confeccionado em polímero metalizado, com base quadrada preta em abs
brilhante, medindo em sua parte inferior mínimo de 9 cm x 9 cm, contendo acima uma aça
fechada com textura granulada na cor dourada, medindo no mínimo 11 cm de altura e 10 cm
entre as alças, acima da taça uma coroa de 6 pontas medindo 5 cm de altura e acima desta
uma estatueta com altura mínima de 13 cm, para personalização, redonda com ramos
entrelaçados laterais, espaço para personalização de 77 mm, na cor dourada, no espaço
para personalização da estatueta colocar adesivo em papel fotográfico, a defini pela
requisitante, com informações da modalidade do torneio, embaixo na base quadrada colocar
adesivo tamanho 6 x 3 cm, em papel fotográfico com informações do torneio e símbolo da
Prefeitura Municipal de Marília.(LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 700
30/06/2020
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UNIDADES) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA - ME com o valor R$ 13.580,00.
No dia 23/06/2020, às 11:31:16 horas, a autoridade competente da licitação - CIDIMAR
LUIZ FURQUIM - substitui o Pregoeiro VANILDA FERNANDES PEREIRA. O motivo da
alteração foi o seguinte: Devido que a funcionária pública municipal, Sra. Vanilda Fernandes
Pereira, afastou-se de suas atividades laborais por motivo de saúde, para dar continuidade
aos trabalhos até então conduzidos pela referida servidora, resolve-se por sua substituição
conforme segue:
A partir desta data fica nomeado, como pregoeiro substituto, para o processo licitatório em
epígrafe, o Sr. Valdinei Xavier.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
VALDINEI XAVIER
Pregoeiro da disputa
CIDIMAR LUIZ FURQUIM
Autoridade Competente
VANILDA FERNANDES PEREIRA
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
27.349.370/0001-95 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP
01.286.781/0001-95 A.M.V. COMERCIO PROMOCOES DE EVENTOS ESPORTIVOS E
14.623.076/0001-88 ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
26.194.954/0001-76 CLEBER BORGES BISPO - ME
03.984.300/0001-40 LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA - ME
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