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Erratas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - CENTRO - SERROLANDIA/ESTADO DA BAHIA. Cep 44710000
CNPJ: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
Pregão Presencial para Registro de Preço Nº 018/2022
VALIDADE: 07/11/2023
Aos 7 de Novembro de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o
n.º 14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000,
neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Gildo Mota Bipo, brasileiro, maior, portador da cédula
de identidade nº 0415832055 SSP/BA e do CPF nº 095.934.578-79, residente e domiciliado na Av. Justiniano
Gonçalves, 99, Cinelex, Serrolândia-Bahia / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Francisco Rocha Pires, 43 - Centro - Serrolândia Bahia, inscrito no CNPJ n° 30.846.345/0001-21, representado neste ato pela Srª Adriana Paixão de Sousa
Silva, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 0790989913 e do CPF n° 919.083375-91,
residente e domiciliado na Rua Antônio Cordeiro de Sousa - Centro - Serrolândia - Bahia/ FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Manoel Novaes, s/n Centro - Serrolândia - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.723.130/0001-02, neste ato representado pelo Srº.
Dhonatas de Araújo Almeida, inscrita no CPF nº 059.108.405-84, residente e domiciliado na Rua Constantino C.
Magalhães, 19, Centro - Serrolândia - Bahia, denominada CONTRATANTE e do outro lado o Empresa TRINCA
ESPORTES LTDA, com sede RUA COMANDANTE ALMIRO, 465, CENTRO, FEIRA DE SANTANA, inscrita no
CNPJ sob nº 02.902.969/0001-83, Inscrição Estadual nº 50.287.396, Dados bancários: Banco Bradesco S/A,
Agência - 3516-5, Corrente - 67.208-4, representada neste ato pelo Sr.(a) LUCAS MASCARENHAS MATTOS
BULOS, nos termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº. 018/2022, resultado de
julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do processo administrativo nº.331/2022, RESOLVE
registrar os preços para Contratação de empresa, para fornecimento de materiais esportivos diversos para
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Serrolândia - BA., durante o período de validade da
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa acima citada, classificada em primeiro
lugar para os lotes abaixo discriminados.
Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta, tendo sido
os preços ofertados pela empresa TRINCA ESPORTES LTDA cuja proposta foi classificada em 1º lugar no
certame acima referenciado.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
Contratação de empresa, para fornecimento de materiais esportivos diversos para atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Serrolândia - BA.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano a partir da assinatura. É admitida sua
prorrogação quando os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das
partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
PARAGRAFO PRIMEIRO - PREÇOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pela empresa TRINCA ESPORTES LTDA na presente Ata em R$ 18.844,48,
conforme o detalhamento em anexo único;
CLÁUSULA III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS
ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2030 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE
PROGRAMAS, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 29 - TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS DO FNAS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2030 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE
PROGRAMAS, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS
ORDINARIOS;
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- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2032 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 28 - TRANSF. DE
RECURSOS DO FUNDO EST. DE ASSIST. SOCIA;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2032 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 29 - TRANSFERÊNCIAS
DE RECURSOS DO FNAS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2032 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS
ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1 - REC. IMP. E TRANSF.
IMP. - EDUCAÇÃO - 25%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,
ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%);
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,
ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. EDUCAÇÃO - 25%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2011 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1 - REC. IMP. E TRANSF.
IMP. - EDUCAÇÃO - 25%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2011 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 19 - TRANSFERÊNCIAS
FUNDEB (40%);
- SECRETARIA: SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, PROJ./ATIV.: 2018 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO,
FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS ORDINARIOS;0

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Os valores ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de
acordo com a respectiva classificação no Pregão nº. 018/2022.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do edital do Pregão nº. 018/2022, que integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº.
018/2022, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.
CLÁUSULA V - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO/ ENTREGA:
5.1 - A Licitante vencedora obriga-se a entregar o objeto deste PREGÃO, em conformidade com as
especificações descritas no Termo de Referencia (Especificações Mínimas do Objeto) do Edital e seus anexos
e na Proposta Financeira apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso
não esteja em conformidade com as referidas especificações.
5.1.1 - Serão recusados os objetos que não atendam às especificações constantes no Edital da referida
licitação e/ou que não esteja adequado para o uso.
5.2 - Os objetos deverão ser no ato da entrega, apropriados para o uso. O CONTRATANTE se reserva o direito
de devolver, no todo ou em parte, os que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e no contrato.
5.3 - Caso haja interrupção ou atraso na entrega, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24
horas contadas do prazo de entrega constante do item 5.1. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE
que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.
5.4 - O objeto deste certame serão entregues somente à pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, que
procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido,
a nota fiscal será atestada;
5.5 - A Proponente vencedora obriga-se a fornecer o objeto deste PREGÃO, em conformidade com as
especificações descritas no neste Termo de Referencia e do Edital e na sua Proposta Financeira apresentada,
sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, no prazo de 04 (quatro horas), caso não
esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar
no todo ou em parte os objetos entregues.
5.6 - Todas as despesas relativas à entrega, tais como, fretes e/ou transportes, correrão por responsabilidade
exclusivamente da licitante vencedora.
5.7- A contratada deverá fornecer a mercadoria de forma parcelada de acordo com o solicitado no local
destinado pelo CONTRATANTE, em no máximo 2 (dois) dias úteis;
5.8 - Os materiais fornecidos deverão de acordo com a recomendação com o exigido no Edital e seus anexos.
5.9 - Não Serão aceitos os produtos em desacordo com o exigido no Edital.
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CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Constitui obrigação da contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
b) Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto deste instrumento;
c) Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigação do contratado:
a) Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da execução
do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuição de vales-refeição, valestransporte e outras exigências fiscais, sociais e trabalhistas;
b) Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato;
c) Comunicar à contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, além de prestar os
esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato;
d) Emitir todas as Notas Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislação vigente;
e) Entregar o objeto deste instrumento nesta cidade de Serrolândia - Bahia, em local previamente combinado
com a Secretaria solicitante, sem gerar custo algum para a Prefeitura;
f) Efetuar a entrega dos itens solicitados em no máximo 02 (dois) dias úteis, após a solicitação, de acordo com
as condições previstas no edital e seus anexos e na Autorização para Fornecimento de Material.
g) Efetuar a substituição imediata de qualquer produto em desacordo com as especificações do edital ou que
apresente vícios decorrentes do transporte ou armazenamento.
h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i) Manter o objeto licitado em local apropriado de acordo com a legislação vigente;
Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos
e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por
escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº.
8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
b) Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo
para a Administração;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº10.520/02;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
e) Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
f) A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais
sanções a que se refere esta cláusula; e
g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitações e/ou contratar com
o mesmo por um período de até cinco anos.
CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário da
ata de registro de preços, nas seguintes condições:
a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II,“d”
da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços
praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração; e
b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
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Visando subsidiar eventuais revisões, a Prefeitura poderá elaborar pesquisas periódicas dos preços praticados
no mercado.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
f) A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência,
juntando-se o comprovante aos autos.
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da
publicação.
h) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
a) As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
Município.
b) A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLÁUSULA XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º, do artigo
nº. 65, da Lei nº.8.666/93.
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão nº. 018/2022 e a proposta da empresaTRINCA ESPORTES LTDA,
classificada em 1º lugar.
Fica eleito o foro de Serrolândia/BA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em três vias de igual teor e
forma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATANTE
TRINCA ESPORTES LTDA
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-Nome:________________________________2-Nome:__________________________
CPF/RG:______________________________

CPF/RG:_________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - SERROLANDIA
CNPJ.: 14196703000141

Pagina :

CEP.: 44710000

1

CONTRATO: 001/2022

ANEXO ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

VL.UNIT.

VL.TOTAL MARCA

SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER
2
3
4
4
5
6
8

Bandeira para árbitro, amador, possui maneta aderente e macia, tecido em nylon
impermeável, medindo 40 x 40cm nas cores laranja e amarelo
Bandeira para árbitro, profissional, possui maneta aderente e macia, tecido em
nylon impermeável, medindo 40 x 40cm nas cores laranja e amarelo
Bandeira para árbitro, semiprofissional, possui maneta aderente e macia, tecido
em nylon impermeável, medindo 40 x 40cm nas cores laranja e amarelo
REDE, para esporte, de futebol de campo, oficial, dimensoes 2500 x 7500 mm, fio
02.

UN

10

33,00

330,00

Bull\047s

UN

10

48,50

485,00

Penalty

UN

10

48,50

485,00

Penalty

PAR

20

196,00

3.920,00

Matrix

REDE, para esporte, de futebol de salao, tamanho oficial, em malha 10 x 10 cm,
fio 4.0 mm.
REDE, para esporte, de voleybol oficial, confeccionada em polietileno, com quatro
faixas em algodao, com porta antena, dimensoes de 1,00 x 9,50m.
SACO DE CARREGAR BOLAS PARA 14 BOLAS

PAR

10

210,00

2.100,00

Matrix

UN

10

224,00

2.240,00

Master

UN

3

33,60

100,80

Master

VALOR TOTAL DA SECRETARIA :

9.660,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1

2
3

Rede de basquete tamanho oficial (par) Nylon 2, confeccionada em fio 2,0 de
nylon de alta resistência, malha de 7,0 cm, tamanho 0,45 cm de diâmetro, 0,50 de
comprimento
Rede futsal, oficial, em nylon, fio 02

UN

8

15,96

127,68

Master

UN

8

Rede para Voleibol Oficial- Medidas: altura 1,00m, largura 9,00 m, malha 10 x 10
cm, fio espessura 2 mm, material 100% PEAD (polietileno de alta densidade), fio
trançado. Faixa de lona 100% algodão com costura dupla na parte superior da
rede

UN

8

114,80

918,40

Matrix

196,00

1.568,00

VALOR TOTAL DA SECRETARIA :

Master

2.614,08

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1
1

2
3

7

BANDEIRA em tectel, com cabo de madeira, nas cores vermelha e amarela, para
auxiliares de arbitro de futebol.
Rede de basquete tamanho oficial (par) Nylon 2, confeccionada em fio 2,0 de
nylon de alta resistência, malha de 7,0 cm, tamanho 0,45 cm de diâmetro, 0,50 de
comprimento
Rede futsal, oficial, em nylon, fio 02

UN

50

33,00

1.650,00

UN

10

15,96

159,60

UN

20

114,80

2.296,00

Matrix

Rede para Voleibol Oficial- Medidas: altura 1,00m, largura 9,00 m, malha 10 x 10
cm, fio espessura 2 mm, material 100% PEAD (polietileno de alta densidade), fio
trançado. Faixa de lona 100% algodão com costura dupla na parte superior da
rede
Redes de Tênis de Mesa com 1,70m de comprimento, confeccionada em Nylon de
excelente qualidade

UN

10

196,00

1.960,00

Master

UN

30

16,80

504,00

VALOR TOTAL DA SECRETARIA :

6.569,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - CENTRO - SERROLANDIA/ESTADO DA BAHIA. Cep 44710000
CNPJ: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
Pregão Presencial para Registro de Preço Nº 018/2022
VALIDADE: 07/11/2023
Aos 7 de Novembro de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o
n.º 14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000,
neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Gildo Mota Bipo, brasileiro, maior, portador da cédula
de identidade nº 0415832055 SSP/BA e do CPF nº 095.934.578-79, residente e domiciliado na Av. Justiniano
Gonçalves, 99, Cinelex, Serrolândia-Bahia / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Francisco Rocha Pires, 43 - Centro - Serrolândia Bahia, inscrito no CNPJ n° 30.846.345/0001-21, representado neste ato pela Srª Adriana Paixão de Sousa
Silva, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 0790989913 e do CPF n° 919.083375-91,
residente e domiciliado na Rua Antônio Cordeiro de Sousa - Centro - Serrolândia - Bahia/ FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Manoel Novaes, s/n Centro - Serrolândia - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.723.130/0001-02, neste ato representado pelo Srº.
Dhonatas de Araújo Almeida, inscrita no CPF nº 059.108.405-84, residente e domiciliado na Rua Constantino C.
Magalhães, 19, Centro - Serrolândia - Bahia, denominada CONTRATANTE e do outro lado o Empresa
GLEIEDSON SANTOS DE SOUSA, com sede AV MANOEL ROQUE RODRIGUES, 745, CENTRO,
SERROLANDIA, inscrita no CNPJ sob nº 28.538.392/0001-66, Inscrição Estadual nº , Dados bancários: Banco
do Brasil S/A, Agência - 26840, Corrente - 16656-1, representada neste ato pelo Sr.(a) GLEIEDSON SANTOS
DE SOUSA, nos termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº. 018/2022, resultado de
julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do processo administrativo nº.331/2022, RESOLVE
registrar os preços para Contratação de empresa, para fornecimento de materiais esportivos diversos para
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Serrolândia - BA., durante o período de validade da
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa acima citada, classificada em primeiro
lugar para os lotes abaixo discriminados.
Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta, tendo sido
os preços ofertados pela empresa GLEIEDSON SANTOS DE SOUSA cuja proposta foi classificada em 1º lugar
no certame acima referenciado.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
Contratação de empresa, para fornecimento de materiais esportivos diversos para atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Serrolândia - BA.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano a partir da assinatura. É admitida sua
prorrogação quando os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das
partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
PARAGRAFO PRIMEIRO - PREÇOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pela empresa GLEIEDSON SANTOS DE SOUSA na presente Ata em R$
101.148,17, conforme o detalhamento em anexo único;
CLÁUSULA III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS
ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2030 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE
PROGRAMAS, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 29 - TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS DO FNAS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2030 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE
PROGRAMAS, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS
ORDINARIOS;
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- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2032 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 28 - TRANSF. DE
RECURSOS DO FUNDO EST. DE ASSIST. SOCIA;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2032 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 29 - TRANSFERÊNCIAS
DE RECURSOS DO FNAS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2032 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS
ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1 - REC. IMP. E TRANSF.
IMP. - EDUCAÇÃO - 25%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,
ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%);
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,
ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. EDUCAÇÃO - 25%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2011 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1 - REC. IMP. E TRANSF.
IMP. - EDUCAÇÃO - 25%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2011 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 19 - TRANSFERÊNCIAS
FUNDEB (40%);
- SECRETARIA: SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, PROJ./ATIV.: 2018 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO,
FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS ORDINARIOS;0

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Os valores ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de
acordo com a respectiva classificação no Pregão nº. 018/2022.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do edital do Pregão nº. 018/2022, que integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº.
018/2022, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.
CLÁUSULA V - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO/ ENTREGA:
5.1 - A Licitante vencedora obriga-se a entregar o objeto deste PREGÃO, em conformidade com as
especificações descritas no Termo de Referencia (Especificações Mínimas do Objeto) do Edital e seus anexos
e na Proposta Financeira apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso
não esteja em conformidade com as referidas especificações.
5.1.1 - Serão recusados os objetos que não atendam às especificações constantes no Edital da referida
licitação e/ou que não esteja adequado para o uso.
5.2 - Os objetos deverão ser no ato da entrega, apropriados para o uso. O CONTRATANTE se reserva o direito
de devolver, no todo ou em parte, os que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e no contrato.
5.3 - Caso haja interrupção ou atraso na entrega, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24
horas contadas do prazo de entrega constante do item 5.1. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE
que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.
5.4 - O objeto deste certame serão entregues somente à pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, que
procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido,
a nota fiscal será atestada;
5.5 - A Proponente vencedora obriga-se a fornecer o objeto deste PREGÃO, em conformidade com as
especificações descritas no neste Termo de Referencia e do Edital e na sua Proposta Financeira apresentada,
sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, no prazo de 04 (quatro horas), caso não
esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar
no todo ou em parte os objetos entregues.
5.6 - Todas as despesas relativas à entrega, tais como, fretes e/ou transportes, correrão por responsabilidade
exclusivamente da licitante vencedora.
5.7- A contratada deverá fornecer a mercadoria de forma parcelada de acordo com o solicitado no local
destinado pelo CONTRATANTE, em no máximo 2 (dois) dias úteis;
5.8 - Os materiais fornecidos deverão de acordo com a recomendação com o exigido no Edital e seus anexos.
5.9 - Não Serão aceitos os produtos em desacordo com o exigido no Edital.
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CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Constitui obrigação da contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
b) Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto deste instrumento;
c) Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigação do contratado:
a) Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da execução
do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuição de vales-refeição, valestransporte e outras exigências fiscais, sociais e trabalhistas;
b) Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato;
c) Comunicar à contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, além de prestar os
esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato;
d) Emitir todas as Notas Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislação vigente;
e) Entregar o objeto deste instrumento nesta cidade de Serrolândia - Bahia, em local previamente combinado
com a Secretaria solicitante, sem gerar custo algum para a Prefeitura;
f) Efetuar a entrega dos itens solicitados em no máximo 02 (dois) dias úteis, após a solicitação, de acordo com
as condições previstas no edital e seus anexos e na Autorização para Fornecimento de Material.
g) Efetuar a substituição imediata de qualquer produto em desacordo com as especificações do edital ou que
apresente vícios decorrentes do transporte ou armazenamento.
h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i) Manter o objeto licitado em local apropriado de acordo com a legislação vigente;
Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos
e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por
escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº.
8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
b) Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo
para a Administração;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº10.520/02;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
e) Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
f) A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais
sanções a que se refere esta cláusula; e
g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitações e/ou contratar com
o mesmo por um período de até cinco anos.
CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário da
ata de registro de preços, nas seguintes condições:
a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II,“d”
da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços
praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração; e
b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
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Visando subsidiar eventuais revisões, a Prefeitura poderá elaborar pesquisas periódicas dos preços praticados
no mercado.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
f) A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência,
juntando-se o comprovante aos autos.
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da
publicação.
h) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
a) As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
Município.
b) A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLÁUSULA XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º, do artigo
nº. 65, da Lei nº.8.666/93.
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão nº. 018/2022 e a proposta da empresaGLEIEDSON SANTOS DE
SOUSA, classificada em 1º lugar.
Fica eleito o foro de Serrolândia/BA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em três vias de igual teor e
forma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATANTE
GLEIEDSON SANTOS DE SOUSA
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-Nome:________________________________2-Nome:__________________________
CPF/RG:______________________________

CPF/RG:_________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - SERROLANDIA
CNPJ.: 14196703000141

Pagina :

CEP.: 44710000

1

CONTRATO: 002/2022

ANEXO ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

VL.UNIT.

VL.TOTAL MARCA

SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER
1
2

2
3
5

3

1

BOLA DE CAMPO DE FUTEBOL, MATRIZADA COM 18 GOMOS
CONFECCIONADA EM MICROFIBRA
BOLA DE CAMPO, DE FUTEBOL, EM COURO COSTURADO A MÃO, PRESSÃO
DE 7 A 9 LB, CIRCUNFERÊNCIA DE 70 A 75 CM, CÂMERA BUTIL EM MAIOR
RETENÇÃO DE AR COM MIOLO REMOVÍVEL
BOLA DE GINÁSTICA 65CM COM BOMBA DE AR

UN

250

89,65

22.412,50

Dalponte

UN

250

91,15

22.787,50

Dalponte

UN

2

98,65

197,30

Scalibu

BOLA DE VÔLEI profissional, matrizada, com 18 gomos, confeccionada em
microfibra - circuferência: 65 - 67 cm
BOLA, de basquetebol, em microfibra, com peso de 600 a 650 gramas, pressao
de 7 a 9 libras, e circunferencia de 75 a 78cm, camara de butil maior retenca de
ar, miolo removivel e lubrificado. Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.
BOLA, de futebol de salao, oficial, em microfibra, peso 410 a 440g, circunferencia
61 a 64 cm, camara de butil, miolo remomivel, matrizada e lubrificada. Embalagem
com dados de identificacao do produto, marca do fabricante.
BOLA, de futebol, de couro PU perolizado, camada interna em poliéster, câmara
butil, costurada maquina, peso e medidas oficiais

UN

20

126,10

2.522,00

Penalty

UN

5

106,70

533,50

Penalty

UN

60

89,79

5.387,40

Dalponte

UN

350

86,75

30.362,50

Dalponte

VALOR TOTAL DA SECRETARIA :

84.202,70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1

BOLA DE BASQUETE, em microfibra, com peso de 600 a 650 gramas, pressão de
7 a 9 libras, e circunferência de 75 a 78 cm, câmara de butil maior retenção de ar,
miolo removível e lubrificado. Embalagem com dados de identificação do produto
e marca do fabricante.

UN

8

116,40

931,20

Penalty

4

BOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G,
CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA
AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO
BOLA, de futebol de salao, oficial, em microfibra, peso 410 a 440g, circunferencia
61 a 64 cm, camara de butil, miolo remomivel, matrizada e lubrificada. Embalagem
com dados de identificacao do produto, marca do fabricante.
BOLA, de futebol, de couro PU perolizado, camada interna em poliéster, câmara
butil, costurada maquina, peso e medidas oficiais
BOLA, de handebol, oficial, couro sintetico, peso 425 a 475g, circunferencia 58 a
60 cm, calibragem 6 lbs, camara de butil, miolo removivel, matrizada. Embalagem
com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UN

8

122,25

978,00

Penalty

UN

8

89,79

718,32

Dalponte

UN

5

86,75

433,75

Dalponte

UN

8

136,25

1.090,00

Dalponte

3

1
6

VALOR TOTAL DA SECRETARIA :

4.151,27

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1

4

3

1
6

BOLA DE BASQUETE, em microfibra, com peso de 600 a 650 gramas, pressão de
7 a 9 libras, e circunferência de 75 a 78 cm, câmara de butil maior retenção de ar,
miolo removível e lubrificado. Embalagem com dados de identificação do produto
e marca do fabricante.
BOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G,
CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA
AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO
BOLA, de futebol de salao, oficial, em microfibra, peso 410 a 440g, circunferencia
61 a 64 cm, camara de butil, miolo remomivel, matrizada e lubrificada. Embalagem
com dados de identificacao do produto, marca do fabricante.
BOLA, de futebol, de couro PU perolizado, camada interna em poliéster, câmara
butil, costurada maquina, peso e medidas oficiais
BOLA, de handebol, oficial, couro sintetico, peso 425 a 475g, circunferencia 58 a
60 cm, calibragem 6 lbs, camara de butil, miolo removivel, matrizada. Embalagem
com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UN

20

116,40

2.328,00

Penalty

UN

20

122,25

2.445,00

Penalty

UN

30

89,79

2.693,70

Dalponte

UN

30

86,75

2.602,50

Dalponte

UN

20

136,25

2.725,00

Dalponte

VALOR TOTAL DA SECRETARIA :

12.794,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - CENTRO - SERROLANDIA/ESTADO DA BAHIA. Cep 44710000
CNPJ: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
Pregão Presencial para Registro de Preço Nº 018/2022
VALIDADE: 07/11/2023
Aos 7 de Novembro de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o
n.º 14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000,
neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Gildo Mota Bipo, brasileiro, maior, portador da cédula
de identidade nº 0415832055 SSP/BA e do CPF nº 095.934.578-79, residente e domiciliado na Av. Justiniano
Gonçalves, 99, Cinelex, Serrolândia-Bahia / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Francisco Rocha Pires, 43 - Centro - Serrolândia Bahia, inscrito no CNPJ n° 30.846.345/0001-21, representado neste ato pela Srª Adriana Paixão de Sousa
Silva, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 0790989913 e do CPF n° 919.083375-91,
residente e domiciliado na Rua Antônio Cordeiro de Sousa - Centro - Serrolândia - Bahia/ FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Manoel Novaes, s/n Centro - Serrolândia - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.723.130/0001-02, neste ato representado pelo Srº.
Dhonatas de Araújo Almeida, inscrita no CPF nº 059.108.405-84, residente e domiciliado na Rua Constantino C.
Magalhães, 19, Centro - Serrolândia - Bahia, denominada CONTRATANTE e do outro lado o Empresa
COMERCIAL LEITE DE CALCADOS LTDA, com sede RUA DESEMBARGADOR FILINTO BASTOS, 740,
CENTRO, FEIRA DE SNATANA, inscrita no CNPJ sob nº 33.881.871/0001-10, Inscrição Estadual nº
29.132.823-NO, Dados bancários: Banco do Brasil S/A, Agência - 0041-8, Corrente - 33.745-5, representada
neste ato pelo Sr.(a) JAILTON BATISTA LEITE, nos termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e das demais
normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de
Preços nº. 018/2022, resultado de julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do processo
administrativo nº.331/2022, RESOLVE registrar os preços para Contratação de empresa, para fornecimento de
materiais esportivos diversos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Serrolândia - BA.,
durante o período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa acima
citada, classificada em primeiro lugar para os lotes abaixo discriminados.
Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta, tendo sido
os preços ofertados pela empresa COMERCIAL LEITE DE CALCADOS LTDA cuja proposta foi classificada em
1º lugar no certame acima referenciado.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
Contratação de empresa, para fornecimento de materiais esportivos diversos para atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Serrolândia - BA.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano a partir da assinatura. É admitida sua
prorrogação quando os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das
partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
PARAGRAFO PRIMEIRO - PREÇOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pela empresa COMERCIAL LEITE DE CALCADOS LTDA na presente Ata em R$
113.870,00, conforme o detalhamento em anexo único;
CLÁUSULA III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS
ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2030 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE
PROGRAMAS, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 29 - TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS DO FNAS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2030 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE
PROGRAMAS, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS
ORDINARIOS;
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- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2032 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 28 - TRANSF. DE
RECURSOS DO FUNDO EST. DE ASSIST. SOCIA;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2032 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 29 - TRANSFERÊNCIAS
DE RECURSOS DO FNAS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJ./ATIV.: 2032 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS
ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1 - REC. IMP. E TRANSF.
IMP. - EDUCAÇÃO - 25%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,
ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%);
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,
ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. EDUCAÇÃO - 25%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2011 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 1 - REC. IMP. E TRANSF.
IMP. - EDUCAÇÃO - 25%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2011 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 19 - TRANSFERÊNCIAS
FUNDEB (40%);
- SECRETARIA: SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, PROJ./ATIV.: 2018 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO,
FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS ORDINARIOS;0

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Os valores ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de
acordo com a respectiva classificação no Pregão nº. 018/2022.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do edital do Pregão nº. 018/2022, que integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº.
018/2022, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.
CLÁUSULA V - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO/ ENTREGA:
5.1 - A Licitante vencedora obriga-se a entregar o objeto deste PREGÃO, em conformidade com as
especificações descritas no Termo de Referencia (Especificações Mínimas do Objeto) do Edital e seus anexos
e na Proposta Financeira apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso
não esteja em conformidade com as referidas especificações.
5.1.1 - Serão recusados os objetos que não atendam às especificações constantes no Edital da referida
licitação e/ou que não esteja adequado para o uso.
5.2 - Os objetos deverão ser no ato da entrega, apropriados para o uso. O CONTRATANTE se reserva o direito
de devolver, no todo ou em parte, os que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e no contrato.
5.3 - Caso haja interrupção ou atraso na entrega, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24
horas contadas do prazo de entrega constante do item 5.1. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE
que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.
5.4 - O objeto deste certame serão entregues somente à pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, que
procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido,
a nota fiscal será atestada;
5.5 - A Proponente vencedora obriga-se a fornecer o objeto deste PREGÃO, em conformidade com as
especificações descritas no neste Termo de Referencia e do Edital e na sua Proposta Financeira apresentada,
sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, no prazo de 04 (quatro horas), caso não
esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar
no todo ou em parte os objetos entregues.
5.6 - Todas as despesas relativas à entrega, tais como, fretes e/ou transportes, correrão por responsabilidade
exclusivamente da licitante vencedora.
5.7- A contratada deverá fornecer a mercadoria de forma parcelada de acordo com o solicitado no local
destinado pelo CONTRATANTE, em no máximo 2 (dois) dias úteis;
5.8 - Os materiais fornecidos deverão de acordo com a recomendação com o exigido no Edital e seus anexos.
5.9 - Não Serão aceitos os produtos em desacordo com o exigido no Edital.
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CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Constitui obrigação da contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
b) Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto deste instrumento;
c) Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigação do contratado:
a) Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da execução
do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuição de vales-refeição, valestransporte e outras exigências fiscais, sociais e trabalhistas;
b) Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato;
c) Comunicar à contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, além de prestar os
esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato;
d) Emitir todas as Notas Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislação vigente;
e) Entregar o objeto deste instrumento nesta cidade de Serrolândia - Bahia, em local previamente combinado
com a Secretaria solicitante, sem gerar custo algum para a Prefeitura;
f) Efetuar a entrega dos itens solicitados em no máximo 02 (dois) dias úteis, após a solicitação, de acordo com
as condições previstas no edital e seus anexos e na Autorização para Fornecimento de Material.
g) Efetuar a substituição imediata de qualquer produto em desacordo com as especificações do edital ou que
apresente vícios decorrentes do transporte ou armazenamento.
h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i) Manter o objeto licitado em local apropriado de acordo com a legislação vigente;
Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos
e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por
escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº.
8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
b) Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo
para a Administração;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº10.520/02;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
e) Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
f) A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais
sanções a que se refere esta cláusula; e
g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitações e/ou contratar com
o mesmo por um período de até cinco anos.
CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário da
ata de registro de preços, nas seguintes condições:
a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II,“d”
da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços
praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração; e
b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
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Visando subsidiar eventuais revisões, a Prefeitura poderá elaborar pesquisas periódicas dos preços praticados
no mercado.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
f) A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência,
juntando-se o comprovante aos autos.
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da
publicação.
h) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
a) As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
Município.
b) A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLÁUSULA XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º, do artigo
nº. 65, da Lei nº.8.666/93.
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão nº. 018/2022 e a proposta da empresaCOMERCIAL LEITE DE
CALCADOS LTDA, classificada em 1º lugar.
Fica eleito o foro de Serrolândia/BA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em três vias de igual teor e
forma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATANTE
COMERCIAL LEITE DE CALCADOS LTDA
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-Nome:________________________________2-Nome:__________________________
CPF/RG:______________________________

CPF/RG:_________________________

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY1QKEYMEM2QZZBMUY3MZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
10 de Novembro de 2022
18 - Ano XV - Nº 5111

Serrolândia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY1QKEYMEM2QZZBMUY3MZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
10 de Novembro de 2022
19 - Ano XV - Nº 5111

Serrolândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - SERROLANDIA
CNPJ.: 14196703000141

Pagina :

CEP.: 44710000

1

CONTRATO: 003/2022

ANEXO ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

VL.UNIT.

VL.TOTAL MARCA

SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER
1

APITO, metálico, sem cordão, na cor café.

UN

15

10,44

156,60

MB Fit

5

BOLSA de massagista térmica, em poliéster 600, dimensões 20cm x 25cm x 38cm,
comprimento da alça 100cm.
BOMBA, para encher bola, Confeccionada em plástico rígido. Dupla ação ao
inflar. Medidas: 25cm de altura x 9cm de circunferência.
CANELEIRA, tamanho adulto, em polipropileno

UN

4

113,10

452,40

Hejo

UN

5

30,36

151,80

Magussy

PAR

40

12,75

510,00

Angels Diver

CHUTEIRA, MATERIAL EM COURO, SOLADO COM TRAVAS CRÔNICAS DE
BORRACHA, PALMILHA E.V.A
CHUTEIRA, material sintético, solado com travas crônicas de borracha, palmilha
E.V.A

PAR

200

94,70

18.940,00

H10 FC

PAR

30

85,00

2.550,00

H10 FC

9

CINTO DE TRAÇÃO DUPLO 4 ELASTICOS

UN

3

339,30

1.017,90

Muvin

11

CONE AGILIDADE FUNCIONAL PVC 50 CM X23 CM

UN

10

22,50

225,00

Zona livre

14

GARRAFA térmica, capacidade 12 litros, dimensões 40 cm x 26 cm peso 1,4 kg

UN

1

157,00

157,00

Soprano

17

JOGO de placa para substituição de atletas, material plástico (corpo e números),
números na cor verde e outro na cor laranja. Dimensões 40cm x 50 cm
JOGO, de cartão para arbitro, não profissional, em PVC, dimensões 12 cm x 08
cm, composto de 02 cartões nas cores vermelha e amarela
KIT COM 6 SQUEEZE 800 ML + CESTA PORTA GARRAFAS

JG

1

348,00

348,00

Kief

JG

15

8,70

130,50

Pangue

KIT

5

165,30

826,50

Scalibu

1

MEDALHA, em metal fundido, ouro, com espessura de 4mm e diametro de 8 cm,
suporte retangular com fita de 15 mm (cores azul e vermelho), duas faces com
logomarca impressa em alto relevo e na outra face aplicação da logomarca em
resina epoxi, impressão em policromia.

UN

300

10,00

3.000,00

Vitória

2

UN

300

10,00

3.000,00

Vitória

22

MEDALHA, em metal fundido, prata, com espessura de 4mm e diametro de 8 cm,
suporte retangular com fita de 15 mm (cores azul e vermelho), duas faces com
logomarca impressa em alto relevo e na outra face aplicação da logomarca em
resina epoxi, impressão em policromia.
MINI CONE CHAPEU CHINES

UN

30

3,90

117,00

Zona Livre

24

PORTA uniforme, confeccionada em poliéster, medidas 60cm x 40cm x 22cm

UN

2

68,40

136,80

Griz

3

TROFEU, em plástico ABS, acabamento dourado, com detalhes em vermelho,
tamanho 1,10 mt, plaqueta com gravação de classificação (Campeão/ano em
curso] na parte inferior.
TROFEU, em plástico ABS, acabamento dourado, com detalhes em vermelho,
tamanho 30 cm, plaqueta com gravação de classificação (Artilheiro/ano em curso)
na parte inferior.
TROFEU, em plástico ABS, acabamento dourado, com detalhes em vermelho,
tamanho 30 cm, plaqueta com gravação de classificação (Goleiro Menos
Vazado/ano em curso) na parte inferior
TROFEU, em plástico ABS, acabamento dourado, com detalhes em vermelho,
tamanho 30 cm, plaqueta com gravação de classificação (Jogador Destaque/ano
em curso) na parte inferior
Trofeu, em plástico ABS, acabamento dourado, com detalhes em vermelho,
tamanho 50.
TROFEU, em plástico ABS, acabamento dourado, com detalhes em vermelho,
tamanho 60 cm, plaqueta com gravação de classificação (Campeão/ano em curso]
na parte inferior.
TROFEU, em plástico ABS, acabamento dourado, tamanho 50 cm, plaqueta com
gravação de classificação (Vice-Campeãol/ano em curso) na parte inferior.
TROFEU, em plástico ABS, acabamento dourado, tamanho 80 cm, plaqueta com
gravação de classificação (Vice-Campeãol/ano em curso) na parte inferior.

UN

10

350,00

3.500,00

Jebs

UN

10

88,00

880,00

Jebs

UN

10

88,00

880,00

Jebs

UN

10

80,00

800,00

Jebs

UN

30

89,00

2.670,00

Jebs

UN

30

109,00

3.270,00

Jebs

UN

30

110,00

3.300,00

Jebs

UN

30

219,00

6.570,00

Jebs

7
1
2
3

20
21

4

5

6

7
8

9
10

VALOR TOTAL DA SECRETARIA :

53.589,50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1

APITO, metálico, sem cordão, na cor café.

UN

20

10,44

208,80

MB Fit

2

Bambolé de mangueira plástica (aberta 1,95 cm) resistente e colorida, com 66 cm
de diâmetro. Produto com certificação do INMETRO.
Baralho Duplo 100% Plástico 104 Cartas Prova D\047água Estojo

UN

120

3,90

468,00

Dodo

UN

30

14,70

441,00

MB Fit

UN

10

30,36

303,60

Magussy

10

BOMBA, para encher bola, confeccionada em plástico rígido. Dupla ação ao inflar.
Medidas :25 cm de altura X 9 cm de circunferência.
Colchonetes para Ginástica, Azul, 90cm

UN

140

36,50

5.110,00

11

CONE AGILIDADE FUNCIONAL PVC 50 CM X23 CM

UN

20

22,50

450,00

Zona livre

12

CORDA DE PULAR, em PVC com rolamento, medidas aproximadas: 2,65cm

UN

20

19,00

380,00

Mb Fit

15

Jogo De Damas E Ludo, Com Tabuleiro Fabricado Em Madeira E Peças Móveis
Em Plástico. Dimensões Aproximadas De 30cm X 30cm X 5cm. Deverá Possuir
Certificação Do Inmetro, Conforme Preveem A Norma Mercosul Nm 300/2002 E O
Regulamento Técnico Mercosul, Anexo À Portaria Inmetro Nº 108.

UN

20

64,00

1.280,00

3
6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY1QKEYMEM2QZZBMUY3MZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ANEXO ÚNICO
16

Jogo de dominó - Dominó Madeira Pingos Coloridos- 28 PEÇAS

UN

20

30,00

600,00

18

Jogo de Xadrez Escolar Completo com tabuleiro em madeira com peças em
plástico resistentes. Um manual de regras.

UN

20

65,20

1.304,00

19

Jogo Uno 114 cartas - com cartas para personalizar, no formato 56 mm x 87 mm.

UN

20

34,80

696,00

Copag

1

MEDALHA, em metal fundido, ouro, com espessura de 4mm e diametro de 8 cm,
suporte retangular com fita de 15 mm (cores azul e vermelho), duas faces com
logomarca impressa em alto relevo e na outra face aplicação da logomarca em
resina epoxi, impressão em policromia.
PETECA, BOLA DE COURO DE 8 CM DE DIÂMETRO, COM CHUMAÇO DE
PENAS FORTEMENTE PRESO AO CENTRO POR UM CABO.

UN

200

10,00

2.000,00

Vitória

UN

40

13,00

520,00

23

VALOR TOTAL DA SECRETARIA :

Double six
Pangue

Scalibu

13.761,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1

APITO, metálico, sem cordão, na cor café.

UN

10

10,44

104,40

MB Fit

2

Bambolé de mangueira plástica (aberta 1,95 cm) resistente e colorida, com 66 cm
de diâmetro. Produto com certificação do INMETRO.
Baralho Duplo 100% Plástico 104 Cartas Prova D\047água Estojo

UN

200

3,90

780,00

Dodo

UN

100

14,70

1.470,00

4

Bolinhas de Tênis de Mesa branca -Material Acetato de Celulose - Tamanho 40
mm.

UN

50

2,17

108,50

Vollo

6

UN

20

30,36

607,20

Magussy

UN

20

8,70

174,00

Pangue

10

BOMBA, para encher bola, confeccionada em plástico rígido. Dupla ação ao inflar.
Medidas :25 cm de altura X 9 cm de circunferência.
Cartão, de árbitro de futebol de campo contendo 02 cartões (amarelo e vermelho)
dimensões 08 cm x 12 cm
Colchonetes para Ginástica, Azul, 90cm

UN

200

36,50

7.300,00

EVA Brasil

11

CONE AGILIDADE FUNCIONAL PVC 50 CM X23 CM

UN

50

22,50

1.125,00

Zona livre

12

CORDA DE PULAR, em PVC com rolamento, medidas aproximadas: 2,65cm

UN

50

19,00

950,00

13

Cronômetro esportivo digital, Material Plástico, medindo 22 x 6.3 x 2 centímetros,
cor preto.
Jogo De Damas E Ludo, Com Tabuleiro Fabricado Em Madeira E Peças Móveis
Em Plástico. Dimensões Aproximadas De 30cm X 30cm X 5cm. Deverá Possuir
Certificação Do Inmetro, Conforme Preveem A Norma Mercosul Nm 300/2002 E O
Regulamento Técnico Mercosul, Anexo À Portaria Inmetro Nº 108.
Jogo de dominó - Dominó Madeira Pingos Coloridos- 28 PEÇAS

UN

50

30,00

1.500,00

Vollo

UN

100

64,00

6.400,00

Pangue

UN

100

30,00

3.000,00

Double six

Jogo de Xadrez Escolar Completo com tabuleiro em madeira com peças em
plástico resistentes. Um manual de regras.
Jogo Uno 114 cartas - com cartas para personalizar, no formato 56 mm x 87 mm.

UN

100

65,20

6.520,00

Pangue

UN

100

34,80

3.480,00

Copag

MEDALHA, em metal fundido, ouro, com espessura de 4mm e diametro de 8 cm,
suporte retangular com fita de 15 mm (cores azul e vermelho), duas faces com
logomarca impressa em alto relevo e na outra face aplicação da logomarca em
resina epoxi, impressão em policromia.
MEDALHA, em metal fundido, prata, com espessura de 4mm e diametro de 8 cm,
suporte retangular com fita de 15 mm (cores azul e vermelho), duas faces com
logomarca impressa em alto relevo e na outra face aplicação da logomarca em
resina epoxi, impressão em policromia.
PETECA, BOLA DE COURO DE 8 CM DE DIÂMETRO, COM CHUMAÇO DE
PENAS FORTEMENTE PRESO AO CENTRO POR UM CABO.
Raquete de Tênis de Mesa - Raquete (Ping Pong e Tênis de Mesa) fabricada em
laminado de madeira, revestida de borracha lisa dos dois lados.

UN

500

10,00

5.000,00

Vitória

UN

500

10,00

5.000,00

Vitória

UN

100

13,00

1.300,00

Scalibu

PAR

50

34,00

1.700,00

MB Fit

3

8

15

16
18
19
1

2

23
25

VALOR TOTAL DA SECRETARIA :

46.519,10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY1QKEYMEM2QZZBMUY3MZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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