RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 322/2018 - MODALIDADE – Pregão Eletrônico N° 98/2018
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos e equipamento de som
Item Qtde
Un. Especificação
Preço unitário Fornecedor Vencedor
3
88,00 prs
Tornozeleira de 1 kg com regulagem em velcro. Revestimento em nylon, 33,22
CENTURY
enchimento em granalha de ferro ( esferas de ferro) , composição: nylon 70 e
COMERCIAL EIRELI ferro dimensões aproximadas (LxAxP) 8,5 x 45x2cm
ME
4
77,00 prs
Halter emborrachado 1Kg - Utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro 8,77
CENTURY
fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra
COMERCIAL EIRELI oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de
ME
1kg. Revestido em PVC, uso profissional e residencial
5
87,00 prs
Halter emborrachado 2Kg - Utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro 18,99
CENTURY
fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra
COMERCIAL EIRELI oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de
ME
2kg. Revestido em PVC, uso profissional e residencial
2
99,00 un
Colchonete para ginástica , espuma de 10cm de altura, todo fechado com viés e 45,4500
ANDRE
E.
S.
reforçado, cor preto ou azul, dim. aprox. largura 0,50cm, comprimento 94 cm, e
SCHILLING - ME
altura 10cm
1
77,00 un
Step em EVA antiderrapante com dimensões aprox. 90cm x30cm x10cm
87,64
K. D. P. COMERCIAL
EIRELI - ME
6
87,00 un
Extensor para ginástica com 1 corda - elástico com polipropileno e manoplas 26,27
K. D. P. COMERCIAL
(pegador) vertical tensão média, feito em borracha leve e portátil, medidads
EIRELI - ME
aprox. 62 cm de comprimento.
7
11,00 un
Caixa de som amplificada portátil com Bluetooth, USB e rádio FM, com aprox. 633,70
K. D. P. COMERCIAL
200W, contendo: 1 microfone sem fio, adaptador; dupla voltagem AC
EIRELI - ME
110V/220V impedância 4 OHMS, alto falante de 12", equalizador, entrada de
áudio, USB, leitor de cartão SD, antena interna, woofer 12"x 1 pc, sensibilidade
400mv, bateria interna 12V 2.6AH, 01 ano de garantia.
Rio Negro, 31 de outubro de 2018 - MISAEL ANTONIO KÖENE - Pregoeiro

