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system remomivel e lubíificado, medidas não inferior a 62,5 cm e não superior a/;,
63,5 cm, Peso nâo inferior a 410 e não superior a 450 gramas, PU ULTRA lOO"}!,-^

com selos e reconhecimento da FIFA e da LNFS (Liga Nacional de Futebol de í ji; -

1^1

Salâol.Com aplicação de looomarca padrão da unidade solicitanle

BOLA de Fulsal Infantil, com 50 cm a 55 cm de circunferência, pesando entre 300,,_ í

e 350 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confeccionada em PVC, s
29

80.00

UND

malrizada, miolo removível e lubrificado. aferida, com 02 (duas) válvulas de
silicone para substituição. Com aplicação de logomarca padrão da unidade

i ViÇOí

solicitanle

BOLA de Futsal Mirim, com 50 cm a 53 cm de circunferência, pesando entre 250

e 280 gramas, contendo em seu interior câmara em bulil, confeccionada em PVC,
30

100,00

UND

malrizada, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de
silicone para substituição. Com aplicação de logomarca padrão da unidade
solicilante

BOLA de Futsal Oficial, com 61 cm a 64 cm de circunferência, pesando entre 410

e 440 gramas, contendo em seu interior câmara em bulil, confeccionada em PU.
31

50.00

32

50,00

UND

33

50,00

UND

UNO

costurada, miolo removível e lubrificado, aferida, com 02 (duas) válvulas de

silicone para substituição. Com aplicação de logomarca padrão da unidade
solicilante

BOLA d© uso fisioterápico e para treinamentos específicos, malrizada,
confeccionada com borracha. Peso Iko Miolo slip svstem removível e lubrificado

BOLA de uso fisioterápico e para treinamentos específicos, malrizada,
confeccionada com borracha. Peso 2ka Miolo slip svstem removível e lubrificado

BOLA de Vôlei de Praia, com 12 gomos, confeccionada com microfibra. Exclusiva

tecnologia Termolec com absorção de 0% de água, ideai para a modalidade.
o

34

100,00

UNO

Embalagem diferenciada, Diâmetro: 65 - 67 cm. Peso: 260 - 280 g. Câmara:,

Câmara Airbilily, Construção: Termotec, Material: Microfibra, Miolo: Miolo Slip

C/3

Svstem Removível e Lubrificado.
>

BOLA Oficial de Futebol de Campo, confeccionada com PU Ultra 100%,

0

costurada a mão, com 32 gomos, medidas não inferior a 68 cm e nâo superior a

s:

<5

35

100,00

UND

iStC

70 cm de diâmetro. Miolo Slip System removível e lubrificadoEmbalagem: com
dados de identificação do produto e marca do fabricante.Com aplicação de
looomarca oadrão da unidade solicitanle

tji-'
.:r

1 >

36

100,00

UND

BOU\ Oficial de Futebol de Campo. Termolec, com 8 gomos, confeccionada com
PU Ultra 100%, Diâmetro nâo inferior a 68.5 e nâo superior a 69,5 cm. Peso não
inferior a 420 e não superior a 445 g. Miolo Slip System removível e lubrificado
Aprovada pela FIFA (com selo). Embalagem: com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.Com aplicação de logomarca padrão da unidade
solicitanle

BOLA Oficial de Voleibol, malrizada, com 18 gomos, confeccionada com
microfibra. Bola Oficial da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e aprovada
37

100,00

UND

pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.Com aplicação de logomarca
oadrão da unidade solicitanle

38

100.00

UND

39

40.00

UND

40

100,00

• UNO

41

100,00

UND

42

100,00

UND

43

100,00

UND

44

100,00

UND

45

60,00

UNO

BOLA. cravo crespa, em borracha. 06 cm de diâmetro

BOLA, d© oinastica rilmica, peso de 300g. com acabamento uulcanizado.
aprovada pela federacao brasileira de oinastica rítmica.

BOLA. de iniciacao desportiva, em borracha, numero 10. Embalagem com dados
de identificação do produto e marca do fabricante.

aOl-A, de iniciacao desportiva, em borracha, numero 12. Embalagem com dados
de identificação do produto e marca do fabricante.

BOLA, de iniciacao desportiva, em borracha, numero 14, Embalagem com dados
de identificação do produto e marca do fabricante.

BOLA, de iniciacao desportiva, em borracha, numero 8. Embalagem com dados
de identificação do produto e marca do fabricante

BOLA, de tênis, revestida por feltro, peso médio de 56 a 58 gramas, devendo ter
um diâmetro maior do que 6.35 cm e menor aue 6,67 cm

BOLA, de voleibol, malrizada, confeccionada em PU, peso 280 a280 g.
circunferência 65 a67 cm, miolo removível e lubrificado, reconhecida pela
Confederação Brasileira de Voleibol, e aprovada pela Federacao Internacional de
Voleibol ( FIVB). Embalagem com dados de identificação do produto e marca do
fahfinantft

BOLA, Oficial de Basquete, profissional, tamanho masculino, em microfibra,
46

50,00

UND

malrizada. Diâmetro não inferior a 76 cm e não superior a 78 cm, Peso nâo

inferior a 600 g e não superior a 650 g Câmara Airbiiity, Miolo Slip System
removível e lubrificado, reconhecida pela Confederação Brasileira de

Rua Eleuzibio Cunha 52, Bela Vista - Fone/fax - (73) 3011-2723.
CEP: 45997-006 - Teixeira de Freitas - BA e-mail:smelpmtf@hotmaiI.com
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basquelebol. Bola aprovada pela federação Internacional de basquete (FIBA).
Embalagem com dados da Identificação do produto e marca do fabricaníe.Com
aolicacão de loqomarca oadrão da unidade sollcitante

BOLA. Oficial de de basquetebol, prorissional, tamanho feminino, matrizada,

confeccionada com mtcrofibra.recontiecida pela Confederação Brasileira de /^/'
basquetebol, selo de aprovacao da FIBA, na cor vermelha, com peso não infercí.

47

50,00

UND

a 510 g e não superior a 565 g, Matrizada, circunferência não inferior a 72 e nppM

superior a 74cm, camara de butil maior retenca de ar, miolo removível e

lubrificado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do

(abricante.Com aolicacão de loqomarca oadrão da unidade solicitanle

\

Xi

BOLA. oficial de futsal, costurada á mão, com 32 gomos, confeccionada com PU,
48

50,00

UNO

Diâmetro: não inferior a 61 e não superior 64 cm. Peso: não inferior a 410 g e nâo

supirior a 440 g. Miolo Slip System removível e lubrilicado. Embalagem: com
dados de identificação do oroduto e marca do fabricante

BOLA. oficial de futsal, terrnotec. com 12 gbmos, confeccionada com PU Ultra

100%, , Câmara Airbility. Diâmetro não inferior a 61cm e não superior a 64 cm,

49

50,00

UND

Peso não inferior a 410 e nâo superior a 440 g. Miolo Silp System removível e

lubrificadoEmbalagem diferenciada: com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.

BOLA, Oficial de Handebol, tamanho infantil, costurada, com 32 gomos,
50

100.00

UND

51

50,00

UND

52

50.00

UND

53

50,00

UND

c

diâmetro

C'

BOLA, para piiates e yoga, confeccionada em PVC, não inferior a 55 cm de

32 gomos, peso nâo inferior a 325 g e não superior a 400g, circunferência não

CO
UJ

Embalaaem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
BOLA para fisiolerania. de Bobath. em borracha resistente, diâmetro 85 cm.
fi OU^ oara fisioteraDía. de Bobath, em borracha resistente, diâmetro de 65cm

BOLA, profissional de Handebol, tamanho feminino, confeccionada com HU, com

o
r3í

confeccionada com PU Ultra Grip, Reconhencida pela Confederação Brasileira de
Handebol (CBHB) e aprovada pela Federação Internacional de Handebol (IHF).

54

50.00

UND

inferior a 54 cm e não superior a 56 cm, camara de butil miolo removível e

lubrilicada, costurada, reconhecida pela Confederação Brasileira de Handebol

(CBHB) e aprovada pelo Federação Internacional de Handebol (IHF),Embalagem

>•

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

BOLA, profissional de Handebol, tamanho masculino, costurada, com 32 gomos,
não inferior a 58 cm e nâo superior a 60 cm de diâmetro. Miolo removível com

55

50,00

UNO

peso nâo inferior a 425 g e nâo superior a 475 g, confeccionada com PU,

reconhecida Confederação Brasileira de Handebol (CBHB) e aprovada pela
Federação Internacional de Handebol ÍIHF),

56

40,00

UND

57

20,00

UND

50

20,00

UND

59

20,00

UND

60

20,00

UND

61

15,00

UND

62

20,00

UND

BOLSA, térmica, em gel, reutilizavel, revestimento resistente, atoxico, tamanho M
para uso em terapia por frio e calor. Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.

BOLSA, térmica, para gelo, em borracha, drcular, diâmetro 24 cm, tamanho G
Embalaaem com dados de Identificação do oroduto e marca do fabricante.

BOMBA de ar, para encher bola, confeccionada em PVC rígido ou similar, que

permita o enchimento nos dois sentidos do movimento da barra (Double Action),
com duas Í021 aniilhas finas.

BOMBA, de ar manual, com bico de 7mm, para enchimento de bolas infláveis.
Embalaoem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

BOMBA, de ar produzida com alumínio com tecnologia double action ? (infla nos
dois sentidos), ideal para Inflar bolas e pneus de bicicleta Contém mangueira e
aoulha.

CAIXA, de isooor, com tamoa, caoacidade oara 3 litros.

CAIXA, térmica, em poliuretano, na cor branca, revestimento externo em

poliuretano, alcas removíveis flexível, resistentes a impacto, revestimento interno
em poliuretano, com injeção entre as paredes de poliuretano, de factl

higienizacao. atoxica, com vedacao para evitar vazamentos, tampa fixa com trava
dupla, capacidade aproximadamente de 34 a 37 litros.

63

20,00

UND

64

100.00

UND

65

100,00

UNO

66

30,00

UND

67

2,00

UNO

CAMA, elastica, redonda, diâmetro de 1000 mm, para propriocepcao e equilíbrio,
com oes revestidos em material emborrachado.
CANELEIRA tamanho urico

CAMELEIRA, com peso de 1,0 Kg, para uso em ginástica localizada, tamanho
único.

CANELEIRA, em EVA, para piscina, fecho ajustavel, tamanho único, pesa 03 kg,
Embalaaem com dados de identificação do produto e nome do fabricante.

CARRINHO para bolas, estrutura em alumínio dobrável, cesto com revestimento
em tela, reforço superior para encaixe, medindo

Rua Eleuzibio Cunha 62, Bela Vista - Fone/fax - (73) 3011-2723.
CEP: 45997-006 - Teixeira de Freitas - BA e-maii:smelpnitf@hotmail.com
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68

100.00

PAR

CHÜTEIRA,ccr preta, em couro, com cadarco, costurada a maquina, com travas
de borracha resistente, solado vulcanizado. costurado e presühado no bico.
interinamente acolchoada, e com oalmilha amorlecedora. n. 36.

69

100,00

PAR

CHUTEtRA, cor preta, em couro, com cadarco. costurada a maquina, com travas.^ r
de borracha resistente, solado vulcanizado, costurado e presilhado no bico,
internamente acolchoada, e com oalmilha amorlecedora, n. 37.

/'O/

CHUTEIRA, cor preta, em couro, com cadarco, costurada a maquina,com t/aías
70

100,00

PAR

de borracha resistente, solado vulcanizado, costurado e presilhado no bico.i h

internamente acolchoada, e com palmilha amorlecedora, n. 38.

\

CHUTEIRA, cor preta, em couro, com cadarco, costurada a maquina, com trà^tóx _
71

100,00

PAR

de borracha resistente, solado vulcanizado. costurado e presilhado no bico, nÍJ i/

internamente acolchoada, e com oalmilha amorlecedora, n. 39.
72

100.00

PAR

CHUTEIRA, cor preta, em couro, com cadarco, costurada a maquina, com travas
de borracha resistente, solado vulcanizado, costurado e presilhado no bico,
internamente acolchoada. e com oalmilha amorlecedora, n. 40.

73

100,00

PAR

CHUTEIRA, cor preta, em couro, com cadarco, costurada a maquina, com travas
de borracíia resistente, solado vulcanizado. costurado e presilhado no bico.
internamente acolchoada. e com oalmilha amorlecedora, n. 41.

74

100.00

PAR

CHUTEIRA,cor preta, em couro, com cadarco, costurada a maquina,com travas
de borracha resistente, solado vulcanizado, costurado e presilhado no bico.
inlernamenle acolchoada. e com oalmilha amorlecedora. n. 42.

CHUTEIRA,cor preta, em couro, com cadarco, costurada a maquina, com travas

o

75

50,00

PAR

76

10.00

UND

77

10,00

UND

CINTO PÈt-VICO,62x55x10cm Ideal para estabilização e flutuação do quadril na
Hidroleraoia.

CINTO PELVICO,70.x 35 x 3cm, material Em PVC. Os coletes de flutuação são
utilizados.nos trabalhos de suspensão. AprensentamS formatos diferentes que
devem ser adequados ao biotipo de cada aiuno, utilizados ematividades de

caminhada e corrida na água, são ótimas para fortalecer, evita e trata tesões,

^5

S

de borracha resistente, solado vulcanizado. costurado e presilhado no bico.
internamente acolchoádo, e com oalmilha amorlecedora n. 43.

além de melhorar muito o condicionamento físico do aluno ou do atleta.
78

15,00

UND

79

150,00

UNO

80

40.00

UND

COLAR CERVICAL PARA HIDROTERAPIA,60x40x10cm de poiiestireno
revestido, com fita e fivela oara envolver o tronco.

COLCHENETE. para ginástica, forrado em curvim, dimensões 100 x 60 x 3
cm.Com aplicação de loqomarca oadrâo da unidade solicitante
COLETE salva-vidas, forrado em tecido de nyion, capacidade para 75Kg (P, Ivl,
G>

CONE, de sinalizacao, para orientação de transito, em PVC, na cor preta com

-2
•J
81

150.00

UND

faixas pintadas na cor amarela, com 75 cm de altura e 40 x 40 cm de base.
secoes para inserir fita zebrada, corda placa total, bandeirola. sinalizador e
correntes olasticas.

CONE, de sinalizacao, para orientação de transito, em PVC, na cor preta com
62

150,00

UND

faixas pintadas na cor amarela Injetada, com 45 cm de altura 27 x 27 cm de base.
secoes para inserir fita zebrada, corda placa total, bandeirola, sinaliador e
correntes olasticas.

83

150,00

UND

84

150,00

UND

65

150,00

UND

CONE, de sinalizacao, para pratica de esporte, em PVC, nas cores laranja e
branca, altura 450mm.

CONE, pequeno, material plástico flexível, para demarcacao e treinamento
esportivo, na cor azul. com 23 cm de altura.

CONE, tipo chapéu chinês, para demarcacao e treinamento esportivo, material
plástico flexível, com largura mínima de 19 cm e altura minima de 4,5 cm, na cor
verde.
86

87

500,00
200.00

UND
UND

CORDA, nyion confeccionada em PVC flexível, revestida com linha de
Dolioropileno e com os maniptos de DÍáslico. 3 metros.

CORDA, oficial, para ginástica ritmica, confeccionada em fibra sintética, flexível e
leve, com 3,20m de comprimento. Aprovada pela Confederação Brasileira de
Ginástica Ritmica.

86

100,00

PAR

89

2,00

UND

90

20,00

UND

COTOVELEIRA, em plástico injetado, articulacac frontal de proteção para
cotovelo e braço, possui elástico com velcro, com area de ventilação.
CRONOMETRO para borda da piscina, confeccionado em polipropileno (grande)

CRONOMETRO, digital, com no minimo 01 (um) Lap de memória,com funções
de marcar hora, minutos, segundos e centésimos, resistente a agua, com correia

para pescoco. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do

fabricante.
91

70,00

UNO

92

20,00

UND

ELÁSTICO de fisioterapia (amarelo, vermelho, verde e preto)
ESCADA DE EXERCÍCIO, Escada de Agilidade Auxilia no desenvolvimento de

Rua Eleiizibio Cunha 52, Bela Vista - Fone/fax -(73) 3011-2723.
CEP: 45997-005 - Teixeira de Freitas - BA e-maii:smelpmtf@hotmail.com
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Idenllficacao do produto e marca do fabricante

JOGO D£ COLETE, contendo 16 unid,, para pratica de esporte, 100 % poliestei^
121

50.00

UND

cor branca, aberto dos lados, com elástico encapado e debrum nas laterais,

logomarca padrao da unidade, tamanho G Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.

//

1

JOGO DE COLETE,contendo 16 unid, para pratica de esporte. 100 % polieát^^

122

50,00

UNO

cor amarela, aberto dos lados, com elástico encapado e debrum nas latefais!LCÒ)n
logomarca padrao da unidade, tamanho M Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante

JOGO DE COLETE, contendo 16 unid, para pratica de esporte, 100 % poüesler,
123

50,00

UNO

^

X'> nçoí
"•

cor verde, aberto dos lados, com elástico encapado e debrum nas laterais, com

logomarca padrao da unidade, tamanho G Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante

124

50,00

ÜND

125

20,00

JG

JOGO DE COLETE, contendo 16 unid, para pratica de esporte. 100 % poliester,
cor azul, aberto dos lados, tamanho G. Embalagem com dados de idenllficacao
rin prnrliitn e marca do fabricante.
JOGO de domino em osso, esteio com 28 pecas.

JOGO DE UNIFORME- Para a pratica de futebol de salão masculino e Feminino,
em tecido cacharrel, com 16 unidade, gola V, tamamho G, nas cores padrão da
126

20,00

UND

bandeira do município de Teixeira de Freitas, detalhes e logomarca da unidade
solicitante,estampa peto processo de siltt scren, contendo camisa manga curta

(14 unid), short(14 unid), calça de goleira (02 unid)e camisa com manga longa
Í02 unid)

"3

127

20,00

UND

f.3

solicitante estampa pelo processo de slllr scren.contendo camisa, short.
128

20,00

ÜND

cacharrel, com 16 unidade, gola V, tamamho G, nas cores padrão da bandeira do
municipio de Teixeira de Freitas, detalhes e logomarca da unidade.
solicitante,estampa pelo processo de silk scren.contendo camisa, short.

•S

JOGO DE UNIFORME-Para a pratica de voleibol masculino e Feminino, em
129

20,00

UND

o

s
LU

bandeira do município de Teixeira de Freitas, detalhes e logomarca da unidade

JOGO DE UNIFORME-Para a pratica de handebol asculino e feminino, em tecido

u-i

O

JOGO DE UNIFORME-Para a pratica de basquetebol masculino e feminino, em
tecido cacharrel, com 16 unidade, gola V, tamamho G, nas cores padrão da

padrão da bandeira do município de Teixeira de Freitas, detalhes e logomarca da

unidade solicitante estampa oelo processo de siík scren.conlendo camisa, short.
JOGO, bingo master, composto de globo plástico, com 90 bolas plásticas

10,00

JG

131

10,00

JG

132

12,00

JG

133

10,00

JG

134

10,00

JG

JOGO, de resta 1. Material: plástico. Contém 1 ioao com 120 pecas ou menos.

135

20,00

JG

JOGO, de xadrez, pecas e tabuleiro, tamanho oficial da Confederação Brasileira,
base com feltro de proteção, caixa para guardar pecas interior forrado com feltro,

numeradas e 48 cartelas, confeccionada em oaoelao revestido e numeradas
JOGO. de baralho, profissional, 100% plastificado.

JOGO, de dama.com pecas de plástico e tabuleiro em madeira, com dimensões
aproximadas 50 x 50cm.

JOGO. de Pega varetas gigantes de madeira com 55 cm de comprimento.
Contendo 31 pecas de madeiras coloridas

alce e fecho, pintura anti-toxica.

100,00

UND

KiMONO,em sarja, alvejado branco, para judô, resistente e durável com vários
reforços (peitoral, costas, axilas, joelhos) sarja 262 g/m2, acompanhando faixa

branca resistente, com logomarca padrao da unidade, na frente lado direito,
medindo 8 cm, tamanho G

137

50,00

UND

138

50,00

UND

KIMONO, para Jlü JITSU, adulto, tecido algodao trancadinho. na cor azul,
acomoanhado de uma faixa cor branca, nas dimensões 04 x 2,90 cm.
Kit Ciclista - BERMUDA técnica ideal para a prática de cisclismo, corte anatômico
para o corpo masculino, com acolchoado de proteção para as partes em contato

como selim.tecido: poliamida 85% -elastano 15%, cor preta, peso médio: 165
gramas. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação. CAMISA 100% poliéster
multl-filamento (Tec Dry) com modelagem para ciclismo, três bolsos nas costas,

ziper de 15cm na frente, super leve e de alta capacidade de transpiração, elástico
na cintura, na cor amarela. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.

KIT, Avaliação Acadêmico, contendo os seguintes itens; 01 Adipômetro Clinico,

01 èsfigmomanônetro Aneroide com cerlificado do Inmetro, 01 Esteloscópio,01
139

2,00

UND

Trena Antropométrica Inelástica em aço com 2 metros,01 balança digital, 01

Lápis Dermatográfico, 01 Caneta, 01 Disco IMC, 01 Calculadora,01 Software de
Avaliação Fisica Body Comp, Acompanha bolsa com alça para facilitar o
transDorte.

140

150,00

PAR

CN

tecido cacharrel, com 16 unidade, gola V, tamamho G, na cor azul, nas cores

130

136

z>

o

LUVA, para ooleiro, de fulebol de campo, em alaodao e poliester, costurado com

Rua Eleuzibio Cunha 52, Bela Vista - Fone/fax -{73) 3011-2723.
CEP: 45997-006 -Teixeira de Freitas - BA o-mail:smelpmtf@hotmail.com
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nvlon. tamanho G
141

150,00

PAR

142

100,00

UNO

143

500,00

UND

LUVA, oara aoleiro, de futsal. modelo oficial,(amanho C.

MACARRAO, fiutuador para piscina de elaflon, comprimento 1,70m. diversas

,

cores,

MEDALHA melalica, dourada, resinadas em ambas as faces, formato octogonalí^ /
dimensões 9 cm fdíametrol x 1 cm íesoessura),

1

l
y

144

500,00

UND

MEDALHA metalica, resinadas em ambas as faces, formato octogonal,
dimensões 9 cm fdiametrol x 1 cm (esoessura), na cor prateada,

145

500,00

UND

por 6 cm de largura, com logomarca padrao unidade, mais cordão, discriminando v

MEDALHA,em acrílico cristal, espessura 4 mm, no formato de 7,5 cm de altura

dassificacao cateooria, modalidade esoortiva e qenero.

MEDALHA,em acrílico cristal, espessura 4 mm, no formato octagonal de 6,5 x
146

500,00

UND

147

148

500,00
100,00

UND
PAR

149

3,00

UND

6,5 cm de espessura .com logomarca padrao da unidade, mais fita de (afeta de
1 0 cm.com conformidade da ioaomarca.

MEDALHA. ouro, tamanho 40 x 5 mm. símbolo Honra ao Mérito.
MEIAO oara futebol, confeccionado em alocdao, na cor oreto, tamanho G.
MONITOR de Pressão Arterial G, Digital Automático possui sistema de medição

rápida e encaixe no pulso, Conta com memória para 100 resultados e dupla zona
de armazenamento.

OCULOS, para natacao, para treinamento que oferece proteção ultravioleta, que
150

200,00

UND

proporcione excelente visão e limpeza, cobertura antifog durável, narizeira

aiustavel infantil
151

250,00

UND

c-o

152

50,00

UND

aènero Unissex, Tioo de Produto Nadadeira,

2:
153

80,00

UND

O"

PETECA, oficial, composta de discos de borrachas, amortecedor, chumaco de
penas presos paralelamente, dimensões de 5 cm de diâmetro da base e 20 cm
de altura podendo variar em 5%.

PLACAR MANUAL,fabricado em perfil tubular com pintura em esmalte sintético,

p
I.U
t:r>

maior conforto. Silicone drenante e fácil de carregar. Abertura frontal que não

causa desconforto e protege as unhas.Aplicaçâo: Praia Alto Mar e Piscina e Rio.
Modelo TralnningFin Dual, Malerial Silicone/Sacola Drenagem 100% Polièsler,

o

g.

tamanhos variados( P, M. G)

PÉ DE PATO,maior resistência dos pés na água.melhor propulsào,malçadeira
fecriada para maior estabilidade e firmeza. Facilita 0 movimento dos pés com

o

55

PALMAR leque para natação, em borracha EVA e formato leque, par, de

154

6,00

UND

medindo 1,8 m de altura por 1,0 m de largura, com marcador atè 200 pontos com

Dlaauetas fabricadas em PVC e identificação das eouloes: LOCAL e VISITANTE.
RAIA de borracha Anü- Morola- metro, com 25 m
RAQUETE de Tênis de Mesa confeccionada em lâmina plana e rígida de madeira

155

8,00

UND

156

50,00

UND

natural, recoberta unilateralmente por camada de borracha com espessura
máxima de 2,0 mm, na cor vermelha ou preta, sendo 0 lado sem cobertura de
borracha pintado na cor vermelha ou preta, oposta a cor do lado emborrachado,

157

50.00

UND

REDE, de futebol de campo, oficial, em nvlon. fio de 4mm

158

75,00

UND

podendo ter qualquer tamanho,forma ou oeso.

159

50,00

UND

160

40,00

UNO

161

85,00

UND

162

25,00

UND

163

60,00

UND

164

10.00

UND

165

24,00

UND

166

100,00

PAR

167

100,00

PAR

168

100,00

PAR

169

100,00

PAR

REDE, para esporte, de basquete, em polletileno trancado com espessura de 4
mm. malha 5 x 5 cm

REDE, para esporte, de futebol de campo, oficial, dimensões 2500 x 7500 mm,
fio 02.

REDE, para esporte, de futebol de salao, tamanho oficial, em malha 10 x 10 cm,
fio 4.0 mm,(nvioni

REDE, para esporte, de futebol de saiao, tamanho oficial, em malha 10 x 10 cm,
fio 4,0 mm,(seda).

REDE, para esporte, de futebol de salao, tamanho oficial, em nylqn, 10 x 10 cm,
fio 2,0 mm

REDE, para esporte, de voleybol oficiai, confeccionada em polietileno, com
quatro faixas em aloodao, com Dorta antena, dimensões de 1,00x9,50m,
SACO, de bater, de teto. 60 kq. dimensões 70 x 80 cm.em couro, na cor preta.

SACOLA, para transportar material esportivo, confeccionada em lona, dimensões
de 80 X 40 X 25 cm, podendo variar em +/-10%,

SAPATO tipo (enls, para futebol de salao, com cadarco, solado emborrachado,
de lona n° 34

SAPATO tipo tênis, para futebol de salao, com cadarco, solado emborrachado,
rip Inna n® 35

SAPATO lipo tênis, para futebol de salao, com cadarco, solado emborrachado,
de lona n® 36

SAPATO tipo tenis, para futebol de salao, com cadarco, solado emborrachado.
de lona n® 37

Rua Eteuzibio Cunha 52, Bela Vista - Fone/fax -(73) 3011-2723.
CEP: 45997-006 - Teixeira de Freitas - BA e-mail:smelpmtf@hotmail.com
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170

171
172
173
174

100,00
100.00
100,00
100,00

100,00

PAR

PAR
PAR
PAR
PAR

SAPATO tipo tênis, para futebol de salao, com cadarco, solado emborrachado,
de lona n" 38.

/

SAPATO tipo lenis, para futebol de salao, com cadarco, solado emborrachado. /
de lona n° 39. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T

SAPATO tipo tênis, para futebol de salao, com cadarco, solado emborrachado, h

de lona n° 40.

^30

\ -

SAPATO tipo tenis, para futebol de salao, com cadarco, solado emborrachado,

^

de lona n° 41.

^íií l/iÇO^

SAPATO tipo tenis, para futebol de salao, com cadarco. solado emborrachado,
de lona n°42.

SAPATO, tipo tenis. para atletismo, cabedal confeccionado em material sintético

e nylon, cor preta, com forro em nylcn, palmilha em GVA

{copollmeroetileno/acetato de vinila), fechamento com cadarco redondo de
175

50,00

PAR

poliester encerado na cor preta, entressola e solado anti-derrapante em

pcliurelano preto, com sistema de amortecimento, n® de 34 ao 43. Embalagem

em caixa individual com etiqueta na parte frontal, com dados de identificação do
orodulo e marca do fabricante.

STEP AER08IC0 em 100% polipropileno. com antiderrapanie, duas regulagens
176

60,00

UND

177

60,00

UND

10,00

UND

simultâneas de altura com encaixe universal de conversão de 15 cm para 20 cm

ou vice-versa, comorimento de 98 cm. laraura de 39 cm. peso tola! de 5,0 kq.
STEP em E.V.A

TATAIVIE, em E.V.A, de encaixe, confeccionado dentro das normas técnicas

definidas pela CBJJ, revestido com película siliconada protetora anti derrapante.

178

dupla face (vermelho! azul), tamanho: 36 m' e 40 mm de espessura. Sendo
placas com 1,0 x 1,0 mis, placas com 0,52x0, 04 m (acabamento), atôxico.
Espuma densidade 110. resistente à áaua.

179

50,00

UND

O

180

50,00

UND

lU

181

50,00

UND

182

300,00

UND

183

5,00

UND

184

5,00

UND

185

100,00

UND

29-

§
!
0

1

TORNOZEIRA, 02KG (o par). Carga com moedas de inox.Tamanho: 18 x 15 x
5cm. Ideal oara trabalho de membros inferiores na Hidroaináslica.

TORNOZELEIRA, 01KG (0 par). Carga com moedas de inox.Tamanho: 18 x 15 x
5cm. Ideal para trabalho de membros inferiores na Hidroaináslica.

TORNOZELEIRA, 03KG (o par). Carga com moedas de Inox.Tamanho: 18 x 15 x
5cm. Ideal oara trabalho de membros inferiores na Hidroqináslica.

TOÜCA, para natacao. em silicone, na cor branca, tamanho orande.

TRENA em aço, embutida, com dispositivo de recolhimento e trava, medindo 10
m. com escala em milímetros marcada em centímetros e ooleoadas.

TROCADOR de válvula de bola, em metal revestido com borracha, sendo um dos

VCK
U.:

silkscreen de loaomarca do evento e oatroclnadores.

O

logomarca do evento em policromia e aplique dourado na parte superior do troféu

o

altura com recortes especiais, verniz aplicado biodegradável, personalização em
TROFÉU, em acrílico, base em madeira, espessura 6 mm, tamanho 30cm, como

i—

188

100,00

UND

100,00

UND

logomarca do evento, em policromia e aplique em metal dourado na parte

superior do troféu e aplicacao de piaqueta metalica na parte Inferior com a
descrícao" Campeao Geral"

188

100,00

UND

TROFÉU, em acrílico, em espessura 6 mm, tamanho 25 cm, com logomarca do
evento em policromia e aplique em metal prateado na parte superior e aplicacao
de piaqueta metalica na parte inferior Informando a a especificacao "Vicecampeao"

TROFÉU, em acrílico, espessura 6 mm, base em madeira, tamanho 15 cm , com
189

100,00

UNO

190

100,00

UND

191

100,00

UND

192

100,00

UND

logomarca do evento e aplique em broze na parte superior do troféu e aplicacao
rie piaqueta metalica na parte Inferior infoimando 3° colocado

TROFÉU, em madeira laqueada. corpo e base com aplicacao de vidro com resina
e acrílico leltoso. Dimensões: 18 mm de espessura. 25 cm de altura por 20 cm de
largura.

TROFÉU, em plástico ABS, acabamento cobreado, com detalhes em vermelho,
tamanho 40 cm, piaqueta com gravacao de classificacao (3° Colocado Torneio de
Futebol/ano em cursoj na parte inferior.
TROFÉU, em plástico ABS, acabamento dourado, com detalhes em vermelho,
tamanho 80 cm, piaqueta com gravacao de classificacao (1® Colocado Torneio de
Futebol/ano em cursol na parte inferior.
TROFÉU, em plástico ABS, acabamento prateado, com detalhes em vermelho,

193

100.00

SC-

e aolicacao de olaoueta metalica na oarte Inferior com a descrícao" Camoeao"

TROFÉU, em aailico, base em madeira, espessura de 6 mm. tamanho 40 cm,
187

C

lados especilico para a retirada da válvula e o outro para sua recolocacâo.
TROFÉU, com material ecologicamente correio base e corpo em MDF, 40cm de

UND

tamanho 60 cm. piaqueta com gravacao de classificacao (2° Colocado Torneio de
Futebol/ano em cursei na oarte inferior.

Rua Eleuzibio Cunha 52, Bela Vista - Fone/fax - (73) 3011-2723.
CEP: 45997-006 - Teixeira de Freitas - BA e-maii:smelpmtf@hotmail.com
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194

100,00

UND

TROFÉU, todo cm acriiiico, corpo e base. em espessura de 6 mm,com 20 cnj.^
altura e 11 cm de largura, com a logomarca da olimpíada em policromia aplicada^-

ao centro, com aplicacao de plaqueta metalica na cor dourada, com a insoí^O
da modalidade, cateooria e ano da comoelicao

'
-/

UNIFORME em cacharrel, gola careca, sbort e camisa(modelo padrão par^

195

65,00

UNO

oratica de corrida rústica)

196

55.00

UND

VALVULA, para enchimento de bola (oito),

197

1,00

PAR

X •

TABELA DE BASQUETE móvel elétrica com motor 2cv 7 1720 rpm ? 60 hzTsl;;^CCSK
220v. completa, com vidros temperados de 10mm de espessura, aro retráül,
pintura automotiva e esDuma orotetora contra impaclo.

198

6.00

UND

199

200,00

UND

Mesa Oficia! Tênis de Mesa em MDP ISmm Espessura - Pés Oobrâvels em
Madeira Macica

BOLA de Tênis Confeccionada em resina celulõstca, diâmetro: 40 mm, Heso
Aproximado: 2,74 a.

—

SUPORTE para mesa de tênis de mesa em ferro esmaltado e rede em nylon.
200

12,00

UND

Encaixe da rede com ganchos. Dimensões do Produto (C x A): 1,83 cm x 15,25
cm ? rede Peso Aproximado: 520 o

INaU

lldVCIjUÜ

IGIUO

ÔUpCk VCMICI IV*50

>-^UW

ÍWI • •

comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua

obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos
produtos/serviços.

Teixeira de Freitas - Bahia, 16 de novembro de 2016.

Atenciosamente,

Neutpa de Oliveira Silva

SwíCiaííd Mun. dB Esporls e Uifir
Mal 25953

Neuma de Oliveira Silva

Secretária Municipal de Esporte e Lazer

Rua Eleuzibio Cuntia 52, Bela Vista - Fone/fax -(73) 3011-2723.

CEP: 45997-006 - Teixeira de Freitas - BA e-mail;smelpmtf@hotmail.com

LIGA DE FUTEBOL DE TEIXEIRA DE FREITAS
CNPJ: 15.028.400/0001 -82

FILIADA A FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa Univest Confecções Ltda Epp, inscrita sob cn
34.240.184/0001-89 e Situada na Avenida Presidente Getúiio Vai^as, ns 3.152- Wilson Guimarães Soares,

Teixeira de Freitas - BA,é minha fornecedora de artigos esportivos. Para isso, nos atende com material de

qualidade necessária e dentro prazo previamente combinado, preenchendo todos requisitos básicos para ser
um de nossos fornecedores.

A referida empresa cumpre com todas as condições, especificações e prazos acordados contratualmente,

dentro do mais alto padrão técnico e moral, nada constatando até a presente data que desabone.
Julgamos, portanto que a empresa supracitada é merecedora de nossas melhores referências.

Descrição

DN

r LUGAR CAMPO
TROFÉU 2" LUGAR C^PO
TROFÉU 3® LUGAR CAMPO
TROFÉU ARTILHEIRO E GOLEIRO
MEDALHAS GRANDES
BOLA CAMPO

UND
UND

1

UND
UND

1
2

UND

60
22

UND
PAR

REDE CAMPO FIO 4 NYLON

Quant.zyxwvutsrqpon

1

1

COLETE ESPORTIVO SIMPLES 0/ PINTURA - CAMPO
COLETE ESPORTIVO SIMPLES Cl PINTURA - AMBULANTES
TROFÉU 1' LUGAR CAMPO FEMININO
TROFÉU 2® LUGAR CAMPO FEMININO
TROFÉU ARTILHEIRO E GOLEIRO

UND

40

UND

60

UNO

1

MEDALHAS GRANDES

UND

TROFÉU 1® LUGAR FUTSAL
TROFÉU 2® LUGAR FUTSAL
TROFÉU 3® LUGAR FUTSAL
TROFÉU ARTILHEIRO E GOLEIRO
MEDALHAS GRANDES
COLETE ESPORTIVO SIMPLES C/ PINTURA - FUTS/U.
BOLA FUTSAL
REDE FUTSAL FIO 4 SEDA
TROFÉU PEQUENO
MEDALHAS PEQUENAS

UND
UND

UND

7

CAMISA MAU4A BRANCA C/ ESTAMPA

UND

80

Teixeira de Freitas-BA, 17 de outubro de 201^^^^
TfíRoL oe

02a4r;.fl/ooo;^82

—íí

LIGA OE FUTEBOL DE TX. DE FREITAS BAHIA

CNPJ: 15.028.400/0001-82

1
2
40
1
1

UND

1

UND
UND
UND

2

UND

Sem mais,

CN'P

UNO
UNO

60
30
12

PAR

1

UND

34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAWIARAJU

ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Itamaraju/Ba, atesta para os devidos fins necessários, que a

empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob número
34.240.1 84/0001-89, com sede na Avenida Presidente Cetulio Vargas 3152,
Wilson Guimarães Soares - Teixeira de Freitas/BA, através do PP 031/2018,

contrato n°121/2018, fornecendo material esportivo Drofissional. no ano
de 201 8. para o Município de Itamaraiu. não tendo havido nenhum fato que
desabone sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade

e^esempenho no cumprimento de sua obrigação de fornecedor, não
havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços
entregues e quanto a liberação da garantia contratual.

Itamaraju, 24 de Abril de 2019.

PREFEITURA MUNitiPAL DE ITAMARAJU
CNPJ: 13.761.697/0001-65

e CoW/8^

Praça da Independência, 244
Telefone: 73 32&'i-T152
Cidade Baixa. Ceriro
Gec 45.6-36-003

ltamBra,u. BA

KiO

3*5

Av. Pres. Getúlio Vargas, 3152- Wilson Guimarães Soares
CEP: 45.987-034 / Teixeira de Freitas- BA

uniue<it

Te!.:(73)3291-8529/ 3291-4337
E-mail: univestba@gmail.com

Cnpj: 34.240.184/0001-89

uniue<;t

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS H" 133/2019

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa Univest Confecções Ltda Epp, Inscrita no CNPJ sob o n°.

34.240.184/0001-89, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo

licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Por ser verdade,firma a presente declaração.

Nova Viçosa-BA, 10 de maio de 2019.

Ur|lvest Confecções Ltda - Epp
:NPJ: 34.240.184/0001-89
Acácio Bruno Macedo de Oliveira
RG: 11191871-50 SSPBA
Sócio Administrador

134.240.184/0001-89^
UNIVEST CONFECÇÕES LTDA-^

Av. Pres. Getúlio Vargas, 3152- Wilson Guimarães Soares
CEP: 45.987-034 / Teixeira de Freitas - BA

uniue<:t

Tel.:(73)3291-8529/ 3291-4337
E-maii: univestba@gmaii.com

Cnpj: 34.240.184/0001 -89

unlue<:t

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2019 V^,

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas
neste ato convocatório, que a empresa Univest Confecções Ltda Epp, CNPJ
n°. 34.240.184/0001-89 é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n®. 123, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no

procedimento licitatório do Pregão Presencial/Registo de Preços n® 133/2019,
realizado pelo(s) MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA, que não se inclui nas
condições estabelecidas no § 4® do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006.

Nova Viçosa-BA, 10 de maio de 2019.

Univest Confecções Ltda - Epp
CNPJ: 34.240.184/0001-89
Acácio Bruno Macedo de Oliveira
RG: 11191871-50 SSPBA
Sócio Administrador

240.184/0001-89^
UNIVEST CONFECÇÕES LTOA - EPP

¥

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as InformacSes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sao vigentes na data de sua expedição.
EMPRESA

Nome Empresarial UNiVEST CONFECÇÕES LTDA

Natureza .iiirirtiea: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CNPJ

NIRE(sede)
29201019226

Arquivamento do ato
Constltultlvo

Inicio da atividade

22/08/1990

18/08/1990

34.240.164/0001-69

SdTpRESIDENTE GETÚLIO VARGAS,3152, WILSON GUIMARAES SOARES.TEIXEIRA DE FREITAS, BA-CEP:45987034
OBJETO SOCIAL

CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS;

CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTU^IO;
CONFECÇÃO,SOB MEDIDA, DE UNIFORMES;
CONFECÇÃO DE PEÇAS ÍNTIMAS:

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO:
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;

PABRICAÇAO de CALÇADOS DE COURO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;

FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 00 VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS:
FABRICAÇAO de ROUPAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E RESISTENTES A FOGO:
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;
(JUMtK<JIU Vftr^CJIOl«L/c ICV/IUWO.

Pf^Ó DE DURACAÕ
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

PCRTF

CAPITAL snCIAI

R$ 200,000.00

Empresa de pequeno porte

DUZENTOS MIL REAIS

XXXXXX

Capital Integrallzado:
R$ 200,000.00
DUZENTOS MIL REAIS

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome/CPF

Partldpagão R$

CondJAdmlnlstrador

Término do mandato

100.000.00

SOCIO

xx/xx/xxxx

100,000.00

SOCIO /ADMINISTRADOR

xx/xx/xxxx

fiíTUACAO

RTATt/S

REGISTRO ATIVO

Sem Status

AGENILDA ALVES DE OLIVEIRA
393.387,115-87

ACACIO BRUNO MACEDO DE OLIVEIRA
815.273.145-53
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Data
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02/12/2015
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL
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Mnrro Fmnroearinl

UNIVEST CONFECÇÕES LTDA

iMriHii-o' .AnciFnAnF FMPRESÁRIALIMITADA
NIRE(sede)
29201019226

CNPJ

Arquivamento do ato
Constltultlvo

Inicio da atividade

22/08/1990

18/08/1990

34.240.184/0001-89

Endereço:

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VAF^GAS. 3152. WILSON GUIMARÃES SOARES.TEIXEIRA DE FREITAS. BA-CEP;45987034
NIRE:

XXXXXX

Endereço:

CNPJ:

XXXXXX

XXXXXX
Observação
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ATA DE SESSÃO PUBLICA DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS
Processo Administrativo n°. 540/2019.

Pregão Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n". 133/2019.
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 08h30min, na sala de reuniões da COPEL, no
prédio desta Prefeitura, situada na Avenida Oceânica, n° 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa-BA, reuniram-se, em
Sessão Pública, a Comissão de Pregão composta pela Pregoeira Oficial Letícia Santos da Conceição, e equipe de
apoio com o Sr. Aleff Araújo Silva Alves, designados pelo Decreto Municipal n° 389/2017, de 17 de novembro
de 2017, todos incumbidos de dirigir e julgar o procedimento licitatório referente à modalidade Pregão

Presencial P/ Sistema de Registro de Preços n°. 133/2019, que tem como objeto registrar preços para futuras e
eventuais contratações de empresa especializada no fornecimento de materiais esportivos, instrumentos musicais
e materiais auxiliares.
CREDENCIAMENTO

Procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelo único interessado presente, visando à comprovação da
existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na
seguinte conformidade:
EMPRESA

CNPJ N".

REPERSENTANTE

UNIVEST

CONFECÇÕES

ACACIO

LTDA

34.240.184/0001-89

EPP

CPFN".

BRUNO

MACEDO
OLIVEIRA

DE

815.273.145-53

A pregoeira franqueou o único licitante presente. Passando a conferência e visto pela pregoeira e equipe de
apoio, nada de irregular foi constatado. Pelos motivos narrados, resolve a pregoeira declarar como credenciado o
único licitante que apresentou a documentação de credenciamento.
A pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento aos presentes às 08h50min.

Em seguida recebeu a Declaração do único Licitante de que atende plenamente os requisitos de Habilitação
estabelecidos no Edital e o Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.
Passou-se então a fase de abertura e análise das propostas de preço do único Licitante participante do certame,

sendo numerada e rubricada pela Pregoeira e equipe de apoio, que efetuou a leitura, em voz alta, dos preços
apresentados, conforme segue:
PROPOSTAS ENVELOPE "01"

EMPRESA: UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n" 34.240.184/0001-89,
apresentou propostas para os lotes descritos a seguir, totalizando o valor de R$ 782.659,00(Setecentos e oitenta
e dois mil seiscentos e cinqüenta e nove reais).

LOTE N° 01 - MATERIAL ESPORTIVO - EDUCAÇÃO.
VALOR APRESENTADO: R$ 232.050,00(Duzentos e trinta e dois mil e cinqüenta reais).

LOTE N"02- MATERIAL ESPORTIVO AUXILIAR -EDUCAÇÃO.
VALOR APRESENTADO: R$ 134.650,00(Cento e trinta e quatro mil seiscentos e cinqüenta reais).

LOTE N"03- MATERIAL AUXILIAR. E PARA PREMIAÇÕES ESPORTIVAS-EDUCAÇÃO.
VALOR APRESENTADO: R$ 61.560,00(Sessenta e um mil quinhentos e sessenta reais).

LOTE N° 04- MATERIAL ESPORTIVO PARA GINÁSTICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL.
VALOR APRESENTADO: R$ 73.591,00(Setenta e três mil quinhentos e noventa e um reais).
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LOTE N"05- MATERIAL ESPORTIVO AUXILIAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR APRESENTADO: R$ 74.361,00 (Setenta e quatro mil trezentos e sessenta e um reais),

LOTE N° 06- MATERIAL ESPORTIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL.

^

VALOR APRESENTADO; R$ 147,715,00(Cento e quarenta e sete mil setecentos e quinze reais).^
Qi

LOTE N"08- MATERIAL PARA PREMIAÇÔES ESPORTIVAS- ASSISTÊNCIA SOCIAÍü^^

VALOR APRESENTADO: R$ 52.552,00(Cinqüenta e dois mil quinhentos e cinqüenta e dois reais).'

LOTE N" 10- MATERIAL ESPORTIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL.
VALOR APRESENTADO: RS 6.180,00 (Seis mil cento e oitenta reais).

Para os lotes n° 07 e n" 09, nSo foi apresentado proposta por parte da única iicitante presente, ficando assim os
mesmos declarados como desertos.

Após a abertura do envelope e feita à leitura dos preços propostos foi franqueado ao único Iicitante presente para

visto da documentação. Passando para conferência por Parte da pregoeira e equipe de apoio nada de irregular,
constatado.
FASE DE LANCES E NEGOCIACOES
LOTE N° 01 - MATERIAL ESPORTIVO

Tendo em vista que para o LOTE N° 01 apenas a única empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP
apresentou proposta no valor de R$, e não havendo a possibilidade de abertura da fase de lances, resolve a
pregoeira passar para a fase de negociação. Na faze de negociação houve uma redução no valor total
apresentado na proposta inicial, ficando assim o valor de R$ 172.050,00 (Cento e setenta e dois mil e
cinqüenta reais). Pelo total negociado encontrar-se dentro do estimado pela municipalidade resolve a pregoeira,
declarar a empresa classificada.

Passando então para abertura do "envelope n". 02 - da documentação de habilitação", do único Iicitante
presente. Após abertura do envelope da documentação de habilitação, passado para avaliação da pregoeira e
equipe de apoio nada de irregular foi constatado, sendo declarado como por vencedor do LOTE N® 01, a

Empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP.
LOTE N° 02- MATERIAL ESPORTIVO AUXILIAR

Tendo cm vista que para o LOTE N° 02 apenas a empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP.
apresentou proposta, e não havendo a possibilidade de abertura da fase de lances, resolve a pregoeira passar para

a fase de negociação. Na faze de negociação houve uma redução no valor total apresentado na proposta inicial,
ficando assim o valor de RS 120.250,00(Cento e vinte mil duzentos e cinqüenta reais). Pelo totai negociado
encontrar-se dentro do estimado pela municipalidade resolve a pregoeira, declarar a empresa classificada.

Tendo em vista que a documentação de habilitação do único Iicitante,já ter sido avaliada pela equipe de apoio e
estar dc acordo com o exigido no edital, foi declarado como por vencedor do LOTE N" 02, a Empresa

UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP.
LOTE N° 03- MATERIAL AUXILIAR. E PARA PREMIACÕES ESPORTIVAS

Tendo em vista que para o LOTE N° 03 apenas a empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP,
apresentou proposta, e não havendo a possibilidade de abertura da fase de lances, resolve a pregoeira passar para
a fase de negociação. Na faze de negociação houve uma redução no valor total apresentado na proposta inicial,
ficando assim o valor de RS 47.020,00 (Quarenta c sete mil e vinte reais). Pelo total negociado encontrar-se
dentro do estimado pela municipalidade resolve a pregoeira, declarar a empresa classificada.

Tendo em vista que a documentação de habilitação do único Iicitante, Já ter sido avaliada pela equipe de apoio e
estar de acordo com o exigido no edital, foi declarado como por vencedor do LOTE N® 03, a Empresa

UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP.
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LOTE N° 04- MATERIAL ESPORTIVO PARA GINÁSTICA

Tendo em vista que para o LOTE N° 04 apenas a empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP,
apresentou proposta, c não havendo a possibilidade de abertura da fase de lances, resolve a pregoeira passar para

a fase de negociação. Na faze de negociação houve uma redução no valor total apresentado na proposta inicial,
ficando assim o valor de RS 53.641,00 (Cinqüenta e três mil seisccntos c quarenta e um reais). Pelo total

negociado encontrar-se dentro do estimado pela municipalidade resolve a pregoeira, declarar a empresa
classificada.

Tendo em vista que a documentação de habilitação do único licitante,já ter sido avaliada pela equipe de apoio e
estar de acordo com o exigido no edital, foi declarado como por vencedor do LOTE N" 04, a Empresa

UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP
LOTE N° 05- MATERIAL ESPORTIVO AUXILIAR

Tendo em vista que para o LOTE N° 05 apenas a empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP,
apresentou proposta, e não havendo a possibilidade de abertura da fase de lances, resolve a pregoeira passar para
a fase de negociação. Na faze de negociação houve uma redução no valor total apresentado na proposta inicial,
ficando assim o valor de RS 68.386,00 (Sessenta c oito mil trezentos c oitenta c seis reais). Pelo total

negociado encontrar-se dentro do estimado pela municipalidade resolve a pregoeira, declarar a empresa
classificada.

Tendo em vista que a documentação de habilitação do único licitante,já ter sido avaliada pela equipe de apoio e

estar de acordo com o exigido no edital, foi declarado como por vencedor do LOTE N® 05, a Empresa
UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP.
LOTE N® 06 - MATERIAL ESPORTIVO

Tendo em vista que para o LOTE N° 06 apenas a empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP,
apresentou proposta, e não havendo a possibilidade de abertura da fase de lances, resolve a pregoeira passar para

a fase de negociação. Na faze de negociação houve uma redução no valor total apresentado na proposta inicial,
ficando assim o valor de RS 124.329,00(Cento e vinte e quatro mil trezentos e vinte e nove reais). Pelo total

negociado encontrar-se dentro do estimado pela municipalidade resolve a pregoeira, declarar a empresa
classificada.

Tendo em vista que a documentação de habilitação do único licitante, Já ter sido avaliada pela equipe de apoio e
estar de acordo com o exigido no edital, foi declarado como por vencedor do LOTE N® 06, a Empresa

UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP.
LOTE N° 08- MATERIAL PARA PREMIACÕES ESPORTIVAS

Tendo em vista que para o LOTE N® 08 apenas a empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP,
apresentou proposta, e não havendo a possibilidade de abertura da fase de lances, resolve a pregoeira passar para

a fase de negociação. Na faze de negociação houve uma redução no valor total apresentado na proposta inicial,
ficando assim o valor de RS 43.762,00 (Quarenta c três mil setcccntos e sessenta c dois reais). Pelo total
negociado encontrar-se dentro do estimado pela municipalidade resolve a pregoeira, declarar a empresa
classificada.

Tendo em vista que a documentação de habilitação do único licitante,já ter sido avaliada pela equipe de apoio e

estar de acordo com o exigido no edital, foi declarado como por vencedor do LOTE N® 08, a Empresa

UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP.
LOTE N® 10- MATERIAL ESPORTIVO

Tendo em vista que para o LOTE N° 10 apenas a empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP,
apresentou proposta, e não havendo a possibilidade de abertura da fase de lances, resolve a pregoeira passar para
a fase de negociação. Na faze de negociação não houve redução, pennanecendo o valor apresentado de RS
Av. Oceânica, n® 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000 • Teí.i (73)3208-1124
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6.180,00 (Seis mil cento c oitentsi reais), pois o mesmo enconO-ar-se dentro do estimado pela municipalidade.
Resolve a pregoelra, declarar a empresa classificada.
Tendo em vi.sta que a documentação de habilitação do único licitante,já ter sido avaliada pela equipe de apoio e
estar de acordo com o exigido no edital, foi declarado como por vencedor do LOTE N° 10, a Empresa

UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP
ENCERRAMENTO

A presente sessão foi devidamente conduzida confonne disposições contidas na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei

8.666/93, Decreto Municipal n°. 650/2018 e no edital c seus anexos do referido Pregão Presencial P/ Sistema de
Registro de Preços. Consultado, o único licitante declinou do direito de interpor recursos. Foi estabelecido pela
pregoeira ainda o prazo Máximo de 48(quarenta e oito horas) para entrega da proposta de preço final ajustada.
Nada mais havendo a declarar, foi lido todo o texto da presente ata e não havendo ressalvas a serem feitas,
encerro a sessão às I lh27min com a assinatura de todos os presentes.

Conceição

Letícia

Pregoej

Ale^P^Afcífújo Silva Alves
Equipe de Apoio

CONFECÇÕES LTDA EPP

CjNPJ N° 32.240.184/0001-89
ACÁCIO BRUNO MACEDO DE OLIVEIRA
CPF N°8i5.273.145-53
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Av. Pres. Getúlio Vargas, 3152 — Wilson Guimarães Soares
CEP:45.987-034/ Teixeira de Freitas - BA
Te!.;(73)3291-8529 / 3291-4337
E-maÜ: univestba(S)gmail,com
Cnpj: 34,240.184/0001 - 89

uniuecit

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2019
PROPOSTA FINANCEIRA
Razão Social

Preenchimento pelo Proponente
Univest Confecções Ltda Epp

CNPJ

34.240.184/0001-89

DADOS DA PROPONENTE

Av/

endereço, n", Bairro, Cidade/UF Avenida Presidente Getúlio Vargas, n° 3.152, bairro Wilson
Guimarães Soares, Teixeira de Freitas - BA. Cep: 45.987-034
(73)3291-8529 /(73)3291-4337
univestba@gmail.com

Telefone/Fax

=-mail da proponente
Dados Bancários

Banco / Agência / Conta Corrente
Bradesco / 1652-7 / 30.426-3
Representante Legal / Procurador Acácio Bruno Macedo de Oliveira, Brasileiro, Solteiro, RG: 11191871
[para assinatura do contrato)
50 SSPBA, CPF n° 815.273.145-53, Sócio Administrador

Lote n° 01 • MATERIAL ESPORTIVO - Secretaria Municipal de Educação.

DESCRIÇÃO

ITENS

UN

QUANT.

UNID

50

Valor Un

Valor total

R$

RS

Rede de voleibol oficial, confeccionada em fios de nylon 02
1

mm,com 02 faixas em PVC com costura.

2

Par de redes para futsal, oficial, confeccionada em fios de
nylon 04 mm

82,00

Marca
SPiTTER

4.100,00

200,00
UNID

SPITTER

100

20.000,00

Par de rodes para basquete, oficiai, confeccionada em fios de
3

33,00
UNiO

seda fio 4mm

SPiTTER

30

990,00

Bola de Vôlei oficial confeccionada em Poiiuretano, com
4

5

diâmetro entre 6S-67cm. peso entre: 260-280g, Câmara Butii
ou Arbiiity. matrizada. miolo removível e iubrificado.
Bola de Basquete oficiai, confeccionada em Borracha, com
diâmetro entre 75-78cm, peso entre: 600.650g, Câmara Butii ou
Arbiiity,matrizada, miolo removível e iubrificado.

280.00
UNID

PENALTY

70

19-600,00

306,00
UNID

PENALTY

60
18.360.00

Bola de futebol de campo n° 04, confeccionada em PVC,
diâmetro entre 64-66 cm, peso entre: 360-390g, Câmara Butii
ou Arbiiity. costurada, miolo removível e Iubrificado.

7

Bola de Futebol de campo oficiai confeccionada em
Poiiuretano, diâmetro entre 68-70 cm. peso entre: 420-445g,
Câmara Butii ou Arbiiity, costurada em 12 gomos, miolo

178,00
UNID

30

5.340,OC
150,00
UNID

4.500,0C

Bola de Futsal oficial confeccionada em Poiiuretano, diâmetro

entre 62-64 cm. peso entre: 410-430g, Câmara Butii ou Arbiiity,
costurada em 12 gomos, miolo removível e Iubrificado.

150,00
UNID

entre 55-59cm. peso entre: 350-380g, Câmara Butii ou Arbiiity,
costurada em 12 gomos, miolo removivei e iubrificado.

22.500,0C
225,00
UNID

diâmetro entre 49-51cm, peso entre: 230-270g, Câmara Butii
ou Arbiiity, costurada, miolo removivei e iubrificado.

33.750.0C
132,00
UNID

11

PENALTY

150

19.800.00

Bola de Handebol H2 oficial confeccionada em Borracha,

diâmetro entre 54-56cm, peso entre: 325-400g, Câmara Butii
ou Arbiiity, costurada, mioío removível e iubrificado.

PENALTY

150

Bola de Handebol H1 oficial confeccionada em Borracha,
10

UNIVEST

150

Bola de Futsal oficial confeccionada em Poiiuretano, diâmetro
9

UNIVEST

30

removível e iubrificado.
8

PENALTY

132,00
UNID

PENALTY

150

19.800,0C
4,70

Bamboiê/Arco infantil de Plástico dimensões: 85 cm de
12

diâmetro x 2 cm de espessura com conexão de 10 cm.

UNID

300

13

Petecas

UNID

100

AX ESPORTES

1.410.00

19,00

VALORTOTALRS '34.240.1^4 0001 -09'

UNIVEST CONFlfcç^)£SLTDA-FPP
AV PRÊblOENlE^rt/UOVARÜAS.i.lSZ

WItSONr; SC^ES CEPÍ5WÍ7.034
T6l*tlKA(7t FKtITAS

BA

SCAÜBU

1.900,OC
172.050,00

Av. Pres. Getúilo Vargas, 31S2 - Wilson Guimarães Soares
CEP: 45,987-034 / Teixeira de Freitas- BA

lei.:(73) 3291-8529/ 3291-4337^;^^
E-mall; univestba@gmail.com
Cnpj: 34.240.184/0001 -89

•
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Lote n° 02 - MATERIAL ESPORTIVO AUXILIAR - Secretarial^hiçipal de Edição
''^-ValQg.ítfh

DESCRIÇÃO

UN

Jogo de Camisa, com 18 peças, confeccionadas em Poiíéster
100%, sistema de absorção Dry, numeradas seqüencialmente,
cores a serem definidas peia Prefeitura.

ÜNID

ITENS

01

QUANT.

RS

02

756,00

60.480,00

04

UNIVEST

80

Prefeitura.

03

UNIVEST

504,00
UNID

sunga também em poiiéster. Cores a serem definidas pela

Marca

RS

80

Jogo de Calção, com 18 peças, confeccionados em Poiiéster
100%. elástico na parte da cintura, parte interna contendo

Valor total

40.320,00

Camisas de goleiro, confeccionada em Poiiéster 100%,
sistema de absorção Dry, numerada, cores a serem definidas
peia Prefeitura.
Calção de goleiro confeccionadas em Poiiéster 100%.
elástico na parte da cintura, aimofadado nas laterais, Cores a
serem definidas peia Prefeitura.
Bolsa de uniformes, confeccionado em Poiiéster e duas aiças
na parte superior com medida de 6Scm de altura e 20c(n de
profundidade.

57,00
UNID

UNIVEST

60
4.560.00
33,00

UNID

UNIVEST

80

2.640,00
67,00
UNID

UNIVEST

100

6.700,00
06

Par de melão para futebol, confeccionado em poiiéster e pés
em algodão, tamanho adulto, com 02 elásticos (sendo 01 na
parle inferior e 01 na superior).

18,50
UNID

UNIVEST

300

5.550,00

120.250,00

VALOR TOTAL R$

Lote n°03 - Material auxiliar e para Premiaçães Esportivas-Secretaria Municipal de Educação

DESCRIÇÃO

ITENS

01

UN

Taça com 54 cm de altura. Copa em metai com 35 cm de
largura a partir das aiças com metalizada na cor dourada. Base
redonda com 27 cm de largura em polímero na cor preta. Anel
e suporte em metailzação na cor dourada. Piaqueta em iatão
para gravação

QUANT.

Valor Un

Valor total

RS

RS
168,00

UNID

02

8,400.00
163,00

UNID

VITORIA

60

componentes melaiizados na cor dourada.

03

VITORIA

50

Troféu com 45 cm de altura, com base ovai com 22 cm de

largura em polímero na cor preta, com acabamento metaüzado
na cor dourada na tampa. Sobre esta base um suporte
metaüzado na cor dourada e uma estatueta superior fixa de
jogador de futebol. Piaqueta em iatão para gravação. Demais

Marca

9.180,00

Troféu com altura de 34 cm, base quadrada com 7,60 cm de
largura em poiimero na cor preta. Taça metalizada na cor prata
com 12 cm de largura a partir das aiças. Tampa metalizada na
cor dourada. Estatueta intercambiávei. Piaqueta em iatão para

VITORIA

100,00

UNID

60

gravação.
6.000,00
Troféu com 59 cm de altura, base redonda com 21 cm de

VITORIA

178,00

largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte
04

metaüzado na cor dourada e um anel metaüzado na cor prata.

Taça com 33 cm de largura a partir das aiças metalizada na cor
dourada. Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta
intercambiávei. Piaqueta em iatão para gravação

UNID

20

3.560,00

Troféu com 54 cm de altura, base redonda com 21 cm de

05

argura em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte
metaüzado na cor dourada e um anel metalizado na cor prata.
Taça com 33 cm de largura a partir das aiças metalizada na cor
dourada. Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta
ntercambiávei. Piaqueta em iatão para gravação

168,00

UNID

40

J34.24Ü.'ltí^//Üü0l-<)?
UNWEST CONFECfcôES LTDA- EPP
AV PREStOEKTe

VITORIA

WILSON
G SOA^ CÊP «987433^
ItlXtlKAOt/FKtlTAS
OA

6.720,00

uniuet^t

Av. Pres. Getúüo Vargas, 3152- Wilson Guimarães Soares
CEP: 45.987-034 / Teixeira de Freitas - BA
Tel.:(73)3291-8529/ 3291-4337
E-mail: univestba(®gmail.com
Cnpj: 34.240.184/0001 -89

Vedalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com o
[amanho de 40 mm por 40 mm de diâmetro e centro ilso com 25

A.X

REMA

/o

(s(

Tim de diâmetro. Com tocha no centro com descrição de Honra
06

uniue<:t

30 Mérito em baixo relevo, no lado esquerdo vazado e no lado
direito com dois fiisos. Espessura de 3 mm. Metalizada na cor

UNID

250

dourada, prata ou bronze. Suporte para fita com 1,5 cm de
argura. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas

iMrtKO.OO

:ores azul. vermelha, branca ou verde com 1,5 cm de largura.

Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com o

5,6C

REMA

amanho de 55 mm de diâmetro e centro liso com 35 mm de

07

diâmetro. Medalha vazada e com textura nas bordas. Espessura
de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata. Suporte para fita

UNID

»m 2,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita

250

de cetim nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 2,5 cm

de largura ou fita de gorgorão nas cores azul,
azuljrancovermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.
Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com o

1,375,00
5,50

REMA

[amanho de55 mm de diâmetro e centro liso com 35 mm de

08

diâmetro. Medalha vazada e com textura nas bordas. Espessura
de 3 mm. Metalizada na cor dourada, bronze. Suporte para fita
com 2,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita

UNID

250

UNID

15

UNID

100

de cetim nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 2,5 cm

W

de largura ou fita de gorgorão nas cores azul,

azul-

crancovermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.
09

1.375,00

'jaca retangular em alumínio na cor dourada com borda em alto
efevo, com medida 18x13cm, com estojo.
Prancheta em MD,tamanho ofício, prendedor metálico, com os

10

cantos arredondados, DIMENSÕES 235 X 345 X 3 MM

12

Apito em Metal, com bolinhas em Cortiça, com cordão para
UNID
ácilitar o transporte

44,00

9,00
900,00

50

com escalte para anotação no verso

UNID

50

14

Cones de Agilidade, em plástico PVC, Medidas: 23,5x15x15cm
Cones de Agilidade, em plástico PVC, Medidas: 50

UNID

100

UNID

100

x26,5x26,5cm

3omba para encher bolas, corpo forjado em plástico resistente,
suporte da mão em plástico reforçado tipo 'T', bico para encher
bola, com com uma mangueira extensora, tamanho: 29,5 cm X 4

AX ESPORTES

1,350,00

13

16

ACRIMET

27,00

<it com 3 cartões para Arbitro (1 amarela, 1 vermelho e 1 azul)

15

VITORIA
660,00

16.00

AX ESPORTES

11,00

750,00
1,100,00 AX ESPORTES

25,00

AX ESPORTES

2,500,00
42,00

UNID

PENALTY

60

cm

2.100,00
47.020,00

VALOR TOTAL R$

Lote N° 04- Material Esportivo e para Ginástica - Secretaria Municipal de Assistência Social

ITENS
01

DESCRIÇÃO
Bambolê em plástico resistente, com eOcm de diâmetro

UN
und

Valor Un

Valor total

R$

R$

QUANT.

Marca

4,7C

80

AX
ESPORTES

376,00
02

Bastão-para atividade da 3* Idade(em madeira de I.ISmts
plastificados com ponteira de borracha)

und

20

03

BastãoPvc Exercidos - Medidas: 1m,com 2kg

und

20

13,50

SHOPFISIO

270,00
45,00

PENTAGOL

900,00
04

05

Cama Elástica (Jump) - Cama Elástica Mini Jump
Profissional lõOkg, com 6 pés de sustentação, com 32
molas em aço 100% poliéster
Caneleira/Tornozeleira Ikg área d com pesos em chumbo.
Fechamento por sistema de velao de alta durabilidade cl
abas mais longas, para exercidos de
fortalecimento
muscular e Reabilitação

380,00
und

UP LIFT

10

3,800,OC
33,OC
und

KALLANGO

10

330,00

34.240.18^/0001-0^

UNIVESTCONFEaçÔES LIDA- EPP
AV WkÜõNG
PRESICCNTEQttÚLlOVARÜAS.3
tS2
SOSC CEP 45987.034
TElAtlKAu/ fHtITAS

BA

Av. Pres. Getúlio Vargas, 3152- Wilson Guimarães Soares
CEP; 45.987-034 / Teixeira de Freitas - BA

Te!.:(73) 3291-8529 / 3291-4337

uniuecit
06

uniue<:t

E-maíI: untvestba@gmail.com
Cnpj; 34.240.184/0001-89

aneleira/Tornozeleira O.Skg, área de coritato emborrachada,
«m pesos em chumbo. Fechamento por sistema de velcro de
lia durabilidade c/ abas mais longas, para exercidos de
ortalecimento muscular e Reabilitação Par

2/,0í

und

10

und

15

170^

Capacete de karatê com grade removível fabricado em
07

KALLANGO

[SI
fiuL

ecocouro com enchimento de borracha e fechamento com
velcro nas cores vermelha e azul

FHERAS

2.550,0C

Cinto de tração elástica com dupla função: proteção da
coluna vertebral durante a realização de exercícios com

247,OC

EXETEX
SPORTS

sobrecarga da coluna e vertebral e exercício para ganho de
força e resistência muscular, para trabalhar arranque e

08

explosão em esportes que exigem agilidade e, ainda, ser
usado em trabalhos de recuperação e condicionamento
físico. Composto por 04 elásticos e dispositivo de segurança
em caso de ruptura.. 01 par de manoplas para trabalhos de
membros superiores. 01 par de tornozeieiras para membros
inferiores, com todos os itens do Kit são compostos por um
sistema de argolas e mosquetões de metal que possibilitam
0 \'quick-release\' a

Und

10

troca de acessórios durante o

treinamento.

w
09

2.470,00

Colchonete cor preta apropriado para em viniiona KP 400.
densidade 28 c de: Comprimento lOOcm X Largura
Exercitador Elástico intensidade cumprimento 1,5mt e
largura aproximaatividade física, revestido om medidas
aproximadas
Ocm X altura 3cm Und leve (Thera Band) da de 14cm, cor

60,00

Und

40

und

30

imarela
10

UNIVEST

2.400,00

Cones - Grande -tamanho: 75 cm

54,00

AX
ESPORTES

1.620,00
11

Cones - Médio - tamanho: 50 cm em PVC

und

25,00

30

AX

750,00 ESPORTES
12

Cones - Pequeno -tamanho: 23 cm em PVC

und

11,00

30

AX

330.00 ESPORTES

13

14

Corda de pular em PVC. com contador (digitai ou
mecânico), sistema de rolamento nas manoplas, com
medidas entre 275 e 290cm. manoplas ergonômicas e em
material macio (espuma).
Corda de sisal torcida, com punho

29,00
und

30

und

30

VOLLO

870.00

20,00

NATURAL
FITNESS

600.00
15

Corda elástica - Comprimento:6 mts, diâmelro:6mm

und

20,00

30

LOJAO DOS
ESPORTES

600.00

"-16
17

Corda mulUfilamento trançada - Medidas: 10
comprimento e espessura de 8 mm
Corda nylon - saltitamento - para atividade da terceira

m

und

29,00

30

und

27,00

30

idade
18
19

VONDER

870,00
ARKTUS

810.00

Escada de Agilidade - Material: Nylon e polipropileno.
Tamanho: 4m (8 degraus).

Und

Escada De Chão, Em Eva Para Treinamento Funclona16m

und

145,00

10

PRO ACTION
1.450.00

80,00

10

MUVIM

800.00
20

Exercitador Elástico intensidade Média (Thera Band)
cumprimento 1,5mt e largura aproximada de 14cm, coi

67.00
Und

varaida.

Extensor
21

1.005.00
Elástico

Para

Exercícios

Ginástica

E

44.00

MusculaçãoMaleríal do Elástico: Produzido em látex, que
garante maior durabilidade sem perder a elasticidade

und

10

und

20

Tamanho do Elástico: 1.2ücmcores variadas
22

23
24

25

26

THERA BAND

15

440.00

Fita zebrada com faixas transversais impressas em amarelo
e preto medindo 7cmx200m.
Halter O.SKg tipo bola, fabricado em ferro fundido e revestido
por uma camada de vinil PVC colorida
Halter Ikg tipo bola. fabricado em ferro fundido e revestido
por uma camada de vinil PVC colorida
Halter 2kg tipo bola, fabricado em ferro fundido e revestido
por uma camada de vinil PVC colorida

Halter 3kg tipo bola, fabricado em ferro fundido e revestido
por uma camada de vinil PVC colorida

OXER

13,00

PLASTCOR

260.00
und

10

und

10

und

10

10,00

POLIMET

100.00

12,00

POLIMET

120.00

25,00

POLIMET

250,00
42,00

T4%0
1-fi^
UNIVEST CONFEQ^S LTÜA•EPP
AV PRESIDCNTE odrfjLlO VARÜAS. 3 152
WILSONT. SC.vtffS CeP46Sa7-034

i

r£lx£lKAL'i/meiIAS

BA

POLIMET

420.00

3*7

uniue<:t

27

Av. Pres. Getúiío Vargas, 3152 - Wilson Guimarães Soares
CEP: 45.987-034 / Teixeira de Freitas - BA
Tel.r (73) 3291-8529 / 3291-4337
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Cnpj; 34.240.184/0001 -89

uniue<it

Kit de Avaliação Física - 01 Adipõmetro Cientifico Com
terminais móveis que se adaptam á dobra Cutânea,
aumentando a precisão da medida; Leitura rápida e direta da
dobra cutânea, sem a necessidade de interpelação; Escala
de 0 a 60 mm, resolução de 1 mm; Mola com pressão
constante de 10 g/mm' em qualquer abertura do compasso;

1.270,00

Fabricado em alumínio injetado.; pinças que se ajustam
automaticamente para uma avaliação paralela da prega

(

FISIO

1

und

4

cutânea, enquanto as faces externas com bordas
arredondadas, proporcionam conforto para o paciente.
Acompanha estojo
para transporte - 01
Trena
Antropométrica sem Trava - 01 EsfigmoAneróide certificado

pelo Inmetro - 01 Estetoscópio com Auscutta Simples - 01
Lápis dermatográfico - 01 Caneta - 01 Calculadora - 01
disco de IMC

5,080,00

28

Macarrão Espaguete Flutuador P/piscina .Comprimento
1,65m;- Diâmetro; 6,5cm Peso; 170g Flutuabilidade: 85Kg

29

Mangueiras de borractia silicone, reforçada com trama de
nylon/poliéster trançado, 3/4pol,, uso doméstico e

11,00
und

60

660,00
192,00
Und

50

Und

60

profissional.
0
31

32

9.600,00

Placas de Tatame E.V.AE.V.A copolimero etileno acetano
de vinila 1mx1m - 30mm, bicolor vermelho e azul.

Roda para exercidos abdominais, utilizada para
fortalecer a região do 39entime, para alongamento,

muscular,

Dimensões

aproximadas

149,00

ORIGINAL
8.940,00

Presiíhas para barra, em aço, medi 27mm

fortalecimento

und

20

und

5

KL

9,50

190,001
ABWHEEL

-

58,00

20x20x27 cm

33

290,00

Step para ginástica: confeccionado em PEAD (Poiiestireno
de Alta Densidade) Especificações do Step: Superfície
antiderrapante, iavávei, com, no mínimo, 3 Reguiagens de
altura (aproximadamente 12,17 e 22cm), Peso aproximado:
3,5 kg, Suporta 120kg ou mais. Dimensões mínimas: 70 x 30

237,00
und

35

•>•6

KIKOS

10

X 12 cm (CxLxA). Peso: 3,5Kq

34

BELFIX
FORCELINE

2.370,00

Trena 50 metros, de alta precisão, com sistema métrico
(39entimetro e milímetro) e em polegada, modelo
anatômico, manivela para recolhimento da fita, pino de
fixação no solo, extremidade da fita com gancho tipo argola,
largura entre 12 e 13mm,
Trena em fibra de vidro, 2mt, para medições das
circunferências do corpo, escalas impressas em lado duplo
da fita em polegadas e centímetros, retrãtii e com trava.
Exercltador Elástico intensidade forte (Thera Band)
intensidade leve, cumprimento 1.5mt e largura aproximada

59,00
Und

BRASFORT

5

295,00

23,00
Und

WESTERN

5

115,00
72,00
und

THERA BAND

20

de 14cm,

1.440,00

VALOR TOTAL R5

53,641,00

Lote N° 05- Material Esportivo Auxiliar - Secretaria Municipal de Assistência Social
ITENS

01

02

03

DESCRIÇÃO
Calção de goleiro tamanho G adulto confeccionadas em
Poliéster 100%, elástico na parte da cintura, almofadado
nas laterais. Cores a serem definidas pela Prefeitura.
Camisas de goleiro tamanho G adulto, confeccionada em
Poliéster 100%, sistema de absorção Dry, numerada, cores
a serem definidas pela Prefeitura,
Camiseta Atleta (corrida) - serigrafia, 01 cor, malha leve

UN

QUANT.

UND

10

Valor Um

Valor total

R$

R$
33,00

Marca

UNIVEST

570.00

57.00
UND

10

UND

50

UNIVEST

330,00

25,00

UNIVEST
1,250,00

04

Coletes tamanho G, 100% poliéster, sendo 2cores variadas

UND

20

16,00

05

Colete - Adulto - sublimado, frente e costa, malha cacharrel

UND

40

24,00

06

Colete •Infantil - sublimado, frente e costa, malha cacharrel

UND

80

21,00

iítl4/uoo'i-oy''
ÜNIVEST C0NFKÇÕE3 LTÜA - EPP
rtV PRESIOEMIE!WlA.(OVAROAS, J 1S2

WK.SONG SOWtS C£P4698»J334
IblAEllVMjt fKtlIAS
BA

UNIVEST

300,00
960,00
1.680,00

UNIVEST
UNIVEST

m

Av. Pres. Getúlio Vargas, 3152- Wilson Guimarães Soares
CEP:45.987-034 / Teixeira de Freitas - BA
Tel.:(73) 3291-8529 / 3291-4337
E-niail: univestba@gmaÍi.com
Cnpj: 34.240.184/0001 -89

Conjunto Uniforme esportivo Masculino para futebol de
campo (Infanto-juvenll), contendo 22 shorts, 22 pares de
07

uniue<:t

^ UNIVEST

1.804,00

meias, 22 camisas, confeccionados em tecido brilhante

UNO

5

100% poiléster de ótima qualidade, nos tamanhos M cor e

V-X

estampa a definir

Conjunto Uniforme esportivo Masculino para futebol de
campo (jovens), contendo 22 shorts, 22 pares de mela nos
08

tamanhos 34 a 44, 22 camisas, confeccionados em tecido

UND

10

11

12

UNIVEST

6

brilhante 100% poiléster de ótima qualidade, nos tamanhos
a definir cor e estampa a definir
Conjunto Uniforme esportivo Masculino para futebol de
09

9.Q2ií©Ó

1,914,00

11,484,00
1,604,00

campo contendo 22 shorts, 22 pares de meias, 22 camisas,
confeccionados em tecido brilhante 100% poiléster de ótima
qualidade, nos tamanho 12 -16 anos

UND

UNIVEST

6

10,824,00

Conjunto Uniforme esportivo Masculino para futebol de
salão completo, no tamanho G, contendo 12 shorts e 12
camisas confeccionados em tecido brilhante 100% poiléster
de ótima qualidade e 12 pares de meia
Jogo de Calção, com 18 peças tamanho adulto,
confeccionados em Poiléster 100%, elástico na parte da
cintura, parte interna contendo sunga também em poiléster.
Cores a serem definidas pela Prefeitura,

1.128,00
UND

UNIVEST

6
6.768,00
504,00

UNO

UNIVEST

20

10,080,00

Jogo de Camisa, com 18 peças tamanho G adulto,
confeccionadas em Poiléster 100%, sistema de absorção
Dry, numeradas seqüencialmente, cores a serem definidas

756,00
UND

UNIVEST

20

pela Prefeitura.

15,120.00
VALOR TOTAL R$

68.386,00

Lote N° 06• Material Esportivo•Secretaria Municipal de Assistência Social

DESCRIÇÃO

ITENS

UN

01

Bola de Basquete oficiai, confeccionada em Borracha,
com diâmetro entre 75-78cm, peso entre: 600-650g, Câmara
Butii ou Art3illty, matrizada, miolo removível e lubrificado.

02

Bola de futebol de campo n° 04, confeccionada em PVC,
diâmetro entre 64-66 cm, peso entre: 360-390g, Câmara
Butii ou Arbility, costurada, miolo removível e lubrificado.

'3

Bola de Futebol de campo oficial confeccionada em
Poliuretano, diâmetro entre 68-70 cm, peso entre: 420-445g,
Câmara Sutil ou Arbility, costurada em 12 gomos, miolo

Valor Um

Valor total

R$

R$

QUANT.

306,00

1.530,00

178,00
UND

2,670.00
150.00
UND

UNiVEST

15

2.250,00

Bola de futebol de campo, oficial pró, costurada a mão,
confeccionada em micro fibra, 32 gomos, e com miolo
substituivel e lubrificado, medindo de 68 a 70 cm de

185,00
UND

PENALTY

10

1.850,00

Bola de Futsal confeccionada em PU, costurada a mão,

com miolo substituivel e lubnficado, com 32 gomos, com
diâmetro entre 61 a 64 cm. peso entre 410 e 440 gramas,

160,00
UND

15

UND

15

camaraairbility, modelo 500,
06

PENALTY

15

diâmetro, com peso entre 410 e 450 gramas,
05

PENALTY

UND

removível e lubrificado.

04

Marca

UNIVEST

2,250,00

Bola de Futsal de microfibra, costurada, com miolo

185,00

PENALTY

substituivel.

2,775.00
225,00

Bola de Futsal oficial confeccionada em Poliuretano,
07

diâmetro entre 55-59cm, peso entre: 350-380g, Câmara
Butii ou Arbility, costurada em 12 gomos, miolo removível e

UND

PENALTY

15

lubrificado.

3.375,00

Bola de Futsal oficial confeccionada em Poliuretano,

150,00

UNIVEST

diâmetro entre 62-64 cm, peso entre: 410-430g, Câmara
08

Butii ou Arbility, costurada em 12 gomos, miolo removível e

UND

15

lubrificado. 40 RS

82,93

2,250,00
132,00

Bola de Handebol H1 oficial confeccionada em Borracha,
09

diâmetro entre 49-51cm, peso entre: 230-270g, Câmara

Butii ou Arbility, costurada, miolo removível e lubrificado,

PENALTY

UND

r

34.240.
/000l-a9
UNIVEST CONFECtóS LTDA•EPP
AV PRESlOENTE

VAKOAS. J 1SZ
,;êP 4&WI74)34

li. .tiRAl.i/KtriAS

HA

1,320,00

uniuet^t
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■ ■
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Cnpj: 34.240.184/0001 -89

132,0j

Bola de Handebol H2 oficial confecaonada em Borracha,
10

diâmetro entre 54-56cm. peso entre: 325-400g, Câmara
Butil ou Arbilily, costurada, miolo removível e lubrificado.

UNO

12

diâmetro entre 56-60cm. peso entre: 425-475g, Câmara
Butil ou Arbility, costurada, miolo removível e lubrificado
Bola de pingpong. Material- Poliestireno .tamanho- 38mm
/(04cm)Branca- Lisa

i:.\

diâmetro entre 65-67cm, peso entre: 260-280g, Câmara
Butil ou Arbility, matrizada, miolo removível e lubrificado.

UNO

matrizada, miolo removível, modelo 5500. diâmetro 65-

UNO

40

UNO

10

18

280,00

2.800,00
UNO

PENALTY

10

2-400,00

Bola
suiça
(pilates,
bobath
e
treinamento
funcional)com75cm de circunferência, cor Prataou azul , em
borracha ultra resistente, atóxico, com capacidade para
suportar, no minino 200Kg, com sistema antiestouro,

180,00
UND

GYMNiC

15

2.700,00

Bola SuIçaPeanut Feijão 100x45 Cm Cl Bomba • Líve
UpPilates ou similar. Material látex de alta resistência,

90,00
UND

LtVE UP

15
1.350,00

Bola tênis - tubo com 03 (três) bolas confeccionadas em
borracha, superfície em feltro, comdiãmetro entre 6,35 e
6,67 cm , pesando de 56 a 58 gramas aprovadas pela ITF Federação Internacional de Tênis, em modelo para ser
usado em todo tipo de superfície.
Bolas para jogos infantis de futsal, tamanho sub 13.
termotec, com 8 gomos, câmara airbility, miolo removível e
lubrificado, peso entre 350 e 380g, diâmetro ente 55 -

48,00
UND

PENN

10

480,00
130,00
UND

PENALTY

15

1.950,00

Bola Vôlei Quadra Pro 7,0(tlpoPenalty). Oescrição:Bola
Oficial de Vôlei, matrizada, com 16 gomos, confeccionada
em microfibra. Aprovada pela Federação Internacional de
Voleibol - FIVB,CaracteristicasPrincipais:Nome da Cor: BCLJVDMaterial:

PENALTY

240,00

59cm,

19

PENALTY

108,00

sistema anti estouro

17

PENALTY

^~"^2T600,00

aniiderrapante.

'^6

1.320j^

2,70

67cm, peso entre 260 a 280g

15

PEI4ALTY

10

Bola para voleibol, confeccionada em PU. com 18 gomos,
14

.1

1

260,00

Bola de Vôlei oficial confeccionada em Poliuretano, com
13

,

10

Bola de Handebol H3 oficial confeccionada em Borracha,
11

fue<;c

MICRGFIBRACâmara:

AIRBILITYGomos:

370,00

UND

PENALTY

10

16Peso
d
Embalagem:Peso:
260-260Construção:
MATRIZADA PUCódigo da Cor: l790Miolo: SLIP SYSTEM 3-700,00

REMOVÍVEL E LUBRIFICADOCircunferéncia: 65-67

Bola de MedícInebol com alça, 4kg diâmetro entre 26 e
'>0

W

28cm, sem costuras, emborrachada, resistente a impactos,
possibilidade de arremesso e quick no chão, alças laterais
em fibra injetado - indicada para ganho de massa corporal,

397,00
UND

20

flexibilidade, fortalecimento e aulas especificas.

21

22

23

Bomba para encher bola esportiva/ pneu de bicicleta,
confeccionada em plástico, sistema dupla ação, 01
mangueira extensora,02 bicos (agulhas) rosqueáveis.
Luva de goleiro para futebol de campo, tamanho G,
confeccionada em PVC, com palma resistente feita com
composto de borracha, fechamento com cinta de velcro de
duplo alcance envolvendo todo o pulso.
Pares Luva de goleiro para futebol de campo, tamanho
P, M , G, confeccionada em PVC,com palma resistente feita
com composto de borracha, fechamento com cinta de velcro
de duplo alcance envolvendo todo o pulso.

7.940,00

42,00
UND

e resistente para uma proteção máxima, suporte macio em
EVA para maior conforto

PENALTY

20

840,00

85.00
PAR

POKER

15

1.275,00
85,00
PAR

POKER

10

860,00

27,00

Caneleira de proteção(par), possui uma placa frontal leve
24

LIVE UP

PAR

STARSIDE

20

540,00
130,00

Chuteira Futebol de Campo fabricada com couro natural
para um encaixe perfeito e conforto durador. Desenvolvida

PENALTY

para uso em superfícies de grama baixa. É acolchoada nos
25

lugares certos, garantindo leveza e proteção contra impacto.

PAR

60

Parte superior (cabedal) em couro natural;. Travas para uso

em grama baixa úmida, mas nâo lamacenta. Base de TPU
garante leveza, durabilidade e conforto para jogar em

'34.2'tU.184/C 001-89^

UNIVEST CONFE(XÔ£S LTDA ■ EPP
AV PREatOeN'!: GHarfLIOVARUAS.3.152
WILSON Li Sf.AlWb CEP 4D987J)34
TetXLi;...uWfMblTAS
BA

7.800,00

Av. Pres. Getúiio Vargas, 3152- Wilson Guimarães Soares
CEP; 45.987-034 / Teixeira de Freitas- BA

unlue<^t
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Cnpj: 34.240.184/0001 -89

superfícies naturais: Acolchoamento de couro no calcanhar
proporciona conforto durador; Palmilha em EVA garanto
suporte do arco e amortecimento; Ranhuras flexíveis no
antepé proporcionam maior mobilidade. Produto de
excelente qualidade.

/'/
e)f

Chuteira Futsal: Em material resistente com detalhe na

75,00

biqueira em camurça; Entressola: EVA injetado e lixado;
Solado; Borracha (não marca o piso e promove maior
aderência); üngueta: Macia e flexível: Palmilha: EVA forrada
e injetada; conforto e maior aderência ao calçado; Forro
Têxtil; Interno com reforço acolchoado no calcanhar para

Luf-

\or\
\ oA

\V

PAR

TANDDER

60

proteção e conforto: Ajuste: Cadarço simétrico. Peso

Aproximado: 480 g (o peso varia de acordo com a
numeração). Produto de excelente qualidade

27

Joelheira para jogos de voleibol. Material que permite
total liberdade de movimentos durante a prática esportiva.
Possui desígn anatômico e protetor em EVA, especialmente
desenvolvido para proporcionar proteção e conforto nas
quadras, evitando assim lesões e traumas causados por
impactos na região do joelho. - Modelagem anatômica. Bordas reforçadas. - Amortecimento contra impactos. Compressão adequada. • Protetor em EVA. Composição: Têxtil: 35% poliamida; 32% poliéster; 32% eiastodieno. Cor
Preta. Peso: 125 g. Garantia do Fabricante: contra Defeito
de Fabricação. Oesign do recorte quadrado que permite a
proteção dos joelhos. Gênero: Unissex. Indicado para: jogos

4.500,00
63.00

PAR

50

de voleibol.

26

Meião, (par) Conta com reforço e proteção para
acompanhar os jogadores de futebol, oferecendo também
conforto. Fabricado em materiais resistentes, como
poliamida, poliéster, algodão e eiastodieno, além de
apresentar punho elástico e sola reforçada. Composição:
Poliamida, poliéster, algodão e eiastodieno. Sola:
Reforçada. Punho: Elástico. Peso Aproximado: 120 g.

REALTEX

4.400,00
19,00

PAR

UNIVEST

60

Tamanho: iJnico. Garantia: Contra defeitos de fabricação.
Produto de excelente qualidade
Tênis esportivo para handebol e voleibol, Tênis repleto
de recursos e tecnologias diferenciadas para ajudar o atleta
a conquistar uma melhor performance. Seu design que evita
contusões e permite ao atleta maior flexibilidade. Com
sistema completo de ventilação na entressola. diferencial
que reduz o calor e a umidade dentro do calçada. Contem

1.140,00
150.00

OLYMPIKUS

sistema de borracha especial no solado que melhora a
29

W

30

31
32

33

flexibilidade e também poder de tração; além de um sistema
único que consegue reunir numa mesma platafonna

PAR

60

amortecimento e estabilidade. Entressolas convencionais

utilizam materiais planos que permitem a penetração
profunda no ponto de impacto. Tecnologia de entressola
Biomecanícamente engenharia resiste estresse pronaçâo
aliviando nas articulações do tornozelo e joelho. Este
produto tem garantia direto do fabricante.
Par de meião para futebol confeccionado em poliéster e
pés em algodão, tamanho adulto, com 02 elásticos (sendo
01 na parte inferior e 01 na superior).
Cartão para árbitro oficial para futebol de campo. Cartão
para árbitro oficial para futsal.
Jogo Rede esportiva para campo society.
Par de redes para basquete, oficial, confeccionada em fios

9.000,00

19,00
PAR

1.900,00
UND

10

UND

10

UND

10

em fios de nylon 04 mm.

UND

10

35

Par de redes para futsal, ofidal, confeccionada em fios de
nylon 04 mm 10

UND

36

Rede de vôlei de praia - oficial, em nylon, Dimensão: 1,00 x
8,50m, malha: tOx lOcm efio 2mm

UND

37

Rede de voleibol oficial, confeccionada em fios de nylon 02
mm,com 02 faixas em PVC com costura.

UND

de seda fio 4mm

12,00

POKER

120,00
200,00

2.000,00

33,00

SPITTER

SPITTER

330,00

Par de redes para futebol de campo, oficial, confeccionada
34

UNIVEST

100

370,00

SPITTER

3.700,00

200,00

SPITTER

10

2.000,00
82,00

SPITTER

6

492,00
82,00

SPITTER

5

410,00

UNIVEST CONF^ÇÔES LTOA• EPP
AM PRÊSBCNTE
(«^UUOVAROAS.3.152
soffies CEP4W67<,J4
rEixtmAjtfKEITAb

BA
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Rede esportiva para futebol de campo - oficial,
confeccionada com fio de poliproptieno (seda), com 4 mm
trançado, malha 16x16cm. Vista ffon{ai7,50x2.50m, vista

uniue<H
49^00

6

UND

lateral 2.5x2,0x0.85. com tratamento UV

39

SPITTER

/'t
1^1
lu
Icí'
\0-

Rede esportiva para futebol de salão - oficial,
confeccionada com fio de polipropileno (seda), com 4 mm
trançado, malha I2xl2cm. Vista frontal 3,20x2,10m, vista

275^0
UNO

SPÍTTER

6

lateral 2.1x1.0x0.50.
40

1.650,00

Rede Oficial (3.20 x 2.l0)m para Futebol de Salão, em 4 fio,

com 2mm de espessura e seda malha (14x15)cm Par

180,00
UND

1.080,00

Rede Oficial de Futebol de Campo,em Fio de seda com
41

497.00
UNO

€mm de espessura e malha (10x1 Ocm)

SPITTER

5

2.485.00

Rede para sombreamento (60 a 80%)de quadra de tênis,
confeccionada em poiietileno, com faixa nas laterais e
42

SPITTER

6

ilhoses espaçados a cada Olmt no cumprimento e a 0,50mt

373,00

SPITTER

5

UND

nas laterais.
Medida •20x3mt
43

44

45

46

47

48

1.865,00

Trave gol Mirim -1,00 A x 1,5 L e 0,60cm de profundidade,
em ferro de 2"- galvanizado
Apito • oficiai de árbitro, inox, durável, com cordão para
pescoço, tamanho oficial, indicado para arbitragem esportiva,
Apito confeccionado em plástico, resistente, durável, com
cordão para pescoço, tamanho oficiai. Indicado para
arbitragem esportiva, na cor preta.
Antena para rede de voleibol oficial, confeccionada em

267,00
UND

2.670,00

27,00
UND

270,00
32,00
UND

50

320,00

122,00

SPITTER

10

1,220,00

Aparador de chute reto na cor variada, couro sintético 30
cmx20cmx8cm com encaixe anatômico em velcro para o
braço
Marcação de arena de futebol de areia, em nylon, modelo:

130,00
UND

2,600.00

285,00
UND

beach soccer

SHINAl

20

SPITTER

20
5.700,00

modelo:

155,00
UND

beachvoley
Placar Manual - Estojo de PVC - Números 0 a 31, tam. 38 x
22 cm. Modalidades: Futsal, Campo, Vôlei, PingPong
acompanhando de catraca e roldana com altura oficiai, com
3 regulagem de categoria masculino, femir^íno e juvenil.

SPITTER

20

3.100,00
257,00
UND

VOLLO

6

1.602,00

Poste de voleibol em tubo de aço carbono com 3",
51

AX ESPORTES

10

Marcação de quadra de voleibol de praia, em nyion,
49

AX ESPORTES

10

UND

fibra de vidro Par

GOOOL 90

10

787,00
UND

MAGNUN

10

7.870,00

124.329,00

VALOR TOTAL R$

LOTE N° 08- Material para Premiações esportivas - Secretaria Municipal de Assistência Social
ITENS

DESCRIÇÃO

QUANT.

UN

Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com
79 mm de diâmetro, gravada com os dizeres 'honra ao
mérito* em baixo relevo e com gravura de águia e um ramo
01

em alto relevo na parte inferior. Espessura de 3 mm.
Metalizada na cor dourada, prata ou bronze. Suporte para

fita com 2.5 cm de largura. A medalha pode vir
acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha,
branca ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão

Valor Un

Valor total

R$

R$
9.50

UND

Marca

REMA

60

nas cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amareia com

02

2,5 cm de largura
Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com o
tamanho de 40 mm por 40 mm de diâmetro e centro liso com
25 mm de diâmetro. Com tocha no centro com descrição de
Honra ao Mérito em baixo relevo, no lado esquerdo vazado e
no lado direito com dois frisos. Espessura de 3 mm.
Metalizada na cor dourada, prata ou bronze. Suporte para
fita com 1,5 cm de largura. A medalha pode vir

570.00
4,20

UND

REMA

60

acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha,
branca ou verde com 1,5 cm de largura.

'
..1 i r

UNlVtül

í)f)(Vi-a^

1 HAt

-

252,00

3*7

uniuetit

Av. Pres. Getúlio Vargas, 3152- Wilson Guimarães Soares
CEP:45.987-034 / Teixeira de Freitas - BA
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Medalha redonda fundida em liga metãiica de zamak, com o

uniue<it

5,50

REMA

tamanho de55 mm de diâmetro e centro liso com 35 mm de
diâmetro.
03

Medalha

vazada e

com

textura

nas

bordas.

Espessura de 3 mm. Metaiizada na cor dourada, prata ou
bronze. Suporte para fita com 2.5 cm de largura. A medalha
pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, branca ou verde com 2.5 cm de largura ou fita de
gorgorâo nas cores azul, azul-brancovermelha ou verde-

UND

(

60

A, A

amarela com 2,5 cm de largura.
Medalhas confeccionadas em metal, medindo 43mm, com
04

05

07

w
08

450.00

Medalhas confeccionadas em metal, medindo 43mm, com

fita de cetim, para premiação de 2° lugar

UND

4,50

100

4,50

UND

fita de cetim, para premiação de 3° lugar

REMA

100

450,00

Taça com 54 cm de altura. Copa em metal com 35 cm de
largura a partir das alças com metaiizada na cor dourada.
Base redonda com 27 cm de largura em polímero na cor
preta. Anel e suporte em metalizaçSo na cor dourada.
Plaqueta em latão para gravação
Taça com 86 cm de altura. Copa e tampa em metal com 31
cm de largura a partir das alças com metaiizada na cor
dourada. Base octogonai com 26 cm de largura em
metalização na cor dourada. Anel e suporte em metaiização
na cor dourada. Plaqueta em latão para gravação. Estatueta

168,00
UND

VITÓRIA

10

1.680,00
235,00
UND

VITÓRIA

10

intercambiável.

2.350,00

largura em polímero na cor preta, com acabamento
metalizado na cor dourada na tampa. Sobre esta base um
suporte metalizado na cor dourada e uma estatueta superior
fixa de goleiro. Plaqueta em latão para gravação. Demais

85,00

UND

largura em polímero na cor preta, com acabamento
metalizado na cor dourada na tampa. Sobre esta base um
suporte metalizado na cor dourada e uma estatueta superior

VITORIA

10

componentes metalizados na cor dourada.
Troféu com 45 cm de altura, com base oval com 22 cm de

10

REMA

450,00

Troféu com 39 cm de altura, com base oval com 22 cm de

09

REMA

100

Medalhas confeccionadas em metal, medindo 43mm. com
06

Uir.-^í35e.'00

4.50
UND

fita de cetim, para premiação de 1° lugar

jç

850,00
VITÓRIA

153,00

10

UND

fixa de jogador de futebol. Plaqueta em latão para gravação.
Demais componentes metalizados na cor dourada.

1.530,00

Troféu com 46 cm de altura, com base oval com 22 cm de

11

12

13

14

largura em polímero na cor preta, com acabamento
metalizado na cor dourada na tampa. Sobre esta base um
suporte metalizado na cor dourada, estatueta superior
intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Demais
componentes metalizados na cor dourada.
Troféu com 47 cm de altura, com base octogonai com 10
cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um
suporte metalizado na cor dourada e acima uma coluna em
forma de cano metalizado na cor dourada. Sobre esta coluna

uma taça fechada metaiizada na cor dourada com a largura
superior de 15,5 cm a partir das alças. Estatueta superior
intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Demais
componentes metalizados na cor dourada.
Troféu com altura de 153 cm, base octogonai com 26.5 cm
de largura em polímero na cor preta, dois estágios com
bases de madeira, taça metaiizada na cor dourado com 44
cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças
metalizadas

na

cor

dourada.

Estatueta

Intercambiável.

Quatro colunas composta por componentes na cor dourada.
Plaqueta em latão para gravação. Uma estatueta de honra
ao mérito (deusa da Vltéría) fixa na base e cinco águias fixas
no estágio em base de madeira.
Troféu com altura de 167 cm, base octogonai com 26,5 cm
de largura em polímero na cor preta, dois estágios com
bases de madeira, taça metaiizada na cor dourado com 44
cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças
metalizadas

na

cor

dourada. Estatueta

intercambiável.

Quatro colunas composta por componentes na cor dourada.
Plaqueta em latão para gravação. Uma estatueta de honra
ao mérito (deusa da Vitória) fixa na base e cinco águias fixas

VITÓRIA

157,00

UND

10

1.570,00

100,00

UNO

VITÓRIA

10

1.000,00

VITÓRIA

880,00

UND

10

8.800,00

VITÓRIA

990,00

UND

10

. -rw . 1
.l.li.1

«vils.

9.900,00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1' ;:q; iTDA-EPP'

7'.

Cr.vtlIAS

HA

'ás
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no estágio em base de madeira.

15

metalizadas

16

Quatro colunas composta por componentes na cor dourada.
Piaqueta em latSo para gravação. Uma estatueta de honra
ao mérito (deusa da Vitéria) fixa na base e cinco águias fixas
no estágio em base de madeira
Troféu com altura de 34 cm, base quadrada com 7,60 cm
de largura em polímero na cor preta. Taça metalízada na cor
prata com 12 cm de largura a partir das alças. Tampa
metalízada

na

cor

cor

dourada.

dourada.

O-

1(l)i

cFNr^TTs.

Troféu com altura de 160 cm, base octogonal com 26,5 cm
de largura em polímero na cor preta, dois estágios com
bases de madeira, taça metalízada na cor dourado com 44
cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças
na

uniue<it

Estatueta

Estatueta

Intercambiãvel.

1.20tW)O

UND

10

O

O

VITÓRIA

66,00
UND

VITORIA

10

Intercambiável.

Plaqueta em latão para gravação.

680,00
VALOR TOTAL R$

43.762,00

Lote n" 10 - Material Esportivo •Secretaria Municipal de Assistência Social

^NS

01

DESCRIÇÃO

UN

Mesa de tênnis, tamanho oficial, completa, modelo 15mm.
com pés confeccionados em madeira maciça e dobrávels,
medidas padrões da ITTF. dimensões 0,76x1,525x2,74m,
tampo de 15mm com acabamento em massa e primer azul
ou verde com linhas demarcatórias branca. Garantia de 03

QUANT.

Valor Un

Valor total

RS

RS

860,00

und

Marca
KLOPF

6

meses Contendo 02 raquetes tipo confeccionadas em
madeira com revestimento em borracha lisa dos dois lados,

02

mais e rede e suporte para rede cada jogo.
Raquete de pingpong. Raquete de Madeira Profissional
Emborrachada com Capa Protetora, kit com 2 unidades.
Tamanho Aproximado: 25cm de comprimento x 15cm de
Largura

5.160,00

51,00
und

POKER

20

VALOR TOTAL RS

1.020,00
6.180,00

1 DECLARAÇÕES:
1.1. Preço: Nos preços propostos er)contram-se incluídos Iodos os tributos, encargos sociais, custos operacionais,

fretes e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.
1.2. Condições de Execução: Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura dos
envelopes.
Nos preços unitários propostos estão inclusos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenclários e

trabalhistas, gratificação, fardamento, alimentação, e todos os demais requisitos legais de segurança e medicina do
trabalho administração, impostos, taxas, seguros em gerai, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou

indiretamente, se reiaoionem com o fiei cumprimento, pela CONTRATADA de suas obrigações, inclusive todos os
custos com fornecimento de materiais e demais insumos dos sen/lços/produtos a serem realizados/fornecidos, de

modo a fornecer os produtos objeto desta licitação, sem que caiba, em qualquer caso, o direito regressivo em relação
ao Município.
PRAZOS: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL
GARANTIA: CONFORME EDITAL
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

Nova Viçosa-BA. 10 de maio de 2019.

Jlvest Confecções Ltda - Epp
CNPJ: 34.240.184/0001-89
Acácio Bruno Macedo de Oliveira
RG: 11191871-50 SSPBA
Sócio Administrador

Cot.í.>rii.'oâo uWRlJ itovo

COMISSÃO DE LICITACÃO/PREGOEÍRO

Da: Comissão de Licitaçao/Pregao

5? VicoS^

Para: Setor Jurídico

Encaminho o referido Processo Administrativo n° 540/2019, Pregão Presencial
n° 133-2019; para Manifestação dos atos até aqui praticados.

Nova Viçosa, 13 de Maio de 2019.

Atenciosamente,

LerrciA s/ífíters^A^òNCEiçÃo

tí^EIRA

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-maíl: cabinetedoprefeito<Snovavlcosa.ba.eQv.br - ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA 8AHIA

MANIFESTAÇÃO JURÍDICA
Processo Administrativo n". 540/2019.

Pregão Presencial n°. 133/2019.

Origem: Comissão de Licitação.
Assunto: locação de Máquinas copiadoras.

Interessado: Secretarias Municipais de Administração, Saúde e Educação.
1. DA FASE INTERNA/ PREPARATÓRIA.

O Processo Licitatório foi iniciado e devidamente autuado, protocolado e numerado,contendo

a Autorização respectiva com indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para despesa. A

Licitação foi enquadrada na modalidade de pregão presencial para registro de preços, tipo menor
preço por lote. No referido procedimento se faz a Juntada do ato de designação do Pregoeiroe Equipe
de Apoio. Confeccionado o Edital, também restaram elaborados os termos, anexos e juntadas de
documentos correspondentes ao certame.

Todos os requisitos foram devidamente cumpridos conforme já explanado no parecerjuridico
prévio.

2. FASE EXTERNA.

Iniciada a fase externa, observa-se que foi dada publicidade com a divulgação dò Edital nó
Diário Oficial do Municipio, Diário Oficial do Estado da Bahia, para que aqueles que estivessem
interessados pudessem participar do certame licitatório. O Edital cumpriu seus requisitos, o prazo não
inferior a 08(oito) dias úteis para que os interessados preparassem e apresentassem suas propostas foi
devidamente obedecido.

Não foram apresentadas impugnaçôes ao Edital.

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO -PROPOSTAS E HABILITAÇÃO.
O critério de julgamento do menor preço por lote foi devidamente atendido na^essãó, bem
como a possibilidade de abertura para lances verbais aos presentes credenciados.

> .v. ;

A Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e propostas de preços
Pregão indica o comparecimento de 01 (uma)empresa à sessão pública de julgamento.
A propósito, o Tribunal de Contas da União - TCU já se posicionou no sentido de que não há

impedimento à participação de um único licitante realizada sob a modalidade Pregão Presencial.
Vejamos:

município oe nova viçosa
ESTADO DA BAHIA

Quanto ao comparecimento de somente uma empresa ao pregão em teia, alinho me à tmidade
técnica no sentido de que não há impedimento na legislação á conclusão du licitação, a menos
que o edital contenha exigências restritivas ao caráter competitivo, do certame, o que se
veritkou no caso (TCU: Acórdão 408/2008 — Plenário, DOU de 14/03/2008).
Considerando-se que a apresentação de somente um licitante configura indicio, mas não
evidência, de que a competitividade da licitação teria restado cm alguma proporção
prejudicada, rcalizou-sc a ora combatida determinação. Note-se que o Tribunal não entendeu
serem tais irregularidades bastantes para a anulação do contrato, nem que o comparecimento
de apenas um licitante constituí qualquer tipo de óbice à contratação (TCU; Acórdão
1316/2010 — Primeira Câmara. DOU de 19/03/2010).

No caso em tela, como as exigências foram consideradas legitimas, o comparecimento de

apenas um licitante não constitui por si só impedimento para a contratação.

,

, .

Quanto às propostas apresentadas, e após a fase de lances, as mesmas fçram jiilgádaff peió
Pregoeiro e Equipe de Apoio segundo os critérios de aviltamento e exeqüibilidade.
»

. MS \.ÍUf

Na fase dc habilitação, as documentações das empresas vencedoras estavam de acordo corri d
.

exigido no edital.

. ^ I U.'

4. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DE pOISTRp, .. . •
A presente manifestação jurídica visa tão somente fazer um apanhado do que ocorreu durante
a sessão com intuito de averiguar se houve algum ato capaz de macular o procedimento licitatório e,
• i':

j

diante do exposto, não havendo recursos interpostos, não tendo sido constatado qualquer ferro
grosseiro ou similar, tendo sido todas as ressalvas Já realizadas, adjudicado os objetos aos Licitantes
vencedores, poderá a Autoridade responsável homologar o certame com atendimento de todas..as
normas editalicias, determinando que os licitantes vencedores compareçam para assinarem a Ata de
Registro de Preços visando futura contratação.
•.I.rvi.su

Nova Viçosa, 13 de maio de 2019.
Uii
Daniel Teles Carvalho Machado
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ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRPN" 133-2019.

Pelo presente termo, a Pregoeira, Letícia Santos da Conceição, toma público para conhecimento dos
interessados, o resultado do julgamento das propostas de que trata o Processo Administrativo n° 540-2019
- Pregão Presencial - SR? n° 133-2019, que teve como objetivo a Contratações de Empresa Especializada
no fornecimento de Material Esportivos, Instrumentos Musicais e Materiais Auxiliar, conforme

solicitações. Foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente, em especial as disposições da
Lei n° 10.520/2002, Decreto Municipal n". 650/2018, Lei Complementar n" 147/2014 e Lei Federal n°
8.666/1993 e suas alterações posteriores. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito e no uso de suas

atribuições legais e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado,
resolve ADJUDICAR o objeto ora licitado Lote n" 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 e 10 em favor do único

licitante: Empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP,inscrita no CNPJ sob o n" 34.240,184/000189, devidamente representada pelo Sr® Acácio Bruno Macedo de Oliveira, inscrito no CPF n®
815.273.145-53. Estando tudo em conformidade com a Ata de Sessão de Julgamento.

Nova Viçosa-BA, 13 de Maio de 2019.

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
DECRETO N° 389/2017.

LEflCIA S

DA CONCEIÇÃO
jOEÍRA

ALEFF"ÃK.AUJiZl I^LVA ALVES
EQUIPE I7E APOIO.

Av. Oceânica, n® 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.i (73)3208-1124

Diárid Ollciat (.Io

Segunda-feira

Nova Viçosa

município

13de Maio de 2019
3-Ano -N°2790
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ADJUDICAÇÃO
PREC.ÃO PRE.SENCIAL-.SRI' N° 133-2019.

Pelo presente termo, u Pregoeira. Lelícia Santos ila Conceição, toma público para conliecimcnto dos
interessados, o resultado do julgamento das propostas de que trata o Processo Administrativo n° 340-2019
— Pregão Presencial - SRP n" 133-2019. que teve como objetivo a Contratações de Empresa Especializada
no fomeciinento de Material Esportivos, Instrumentos Musicais e Materiais Auxiliar, conforme
solicitações. Foi em toda sua tramitação atendida à legi.slaçio pertinente, cm especúi) as dispo.siçõcs da
Lei n° 10,520/2002, Decreto Municipal n°. 650/2018, Lei Complememiir n° 147/2014 e Lei Federal n°
8.666/1993 c suas alterações posteriores. Desse modo. satisfazendo ã lei c ao mérito c no uso de suas
atribuições legais c com base itas informações constantes do processo licitaiõrío acima idcntiricado,
resolve ADJUDICAR o objeto ora licitado Lote ii" 01, 02. 03, 04, 05. 06. 08 c 1(1 cm favor do único

licitanic: Empresa UNIVEST CONFECÇÕES I,TI>A EPP,inscrita no CNPJ sob o n" 34.240.184/000189. devidamente representada pclti Sr° Acácio Bruno Macedo de Oliveira, inscrito no CPF n"
815.273.145-53. E.stando tudo cm conformidade com a Ala dc Sessão de Julgamenlu.

Nova Viçosa-BA. 13 dc Maio de 2019.

PREGOEIRA b EQUIPE DE APOIO
DECRETO N-389/2017.

LETICIA SANTOS DA CONCEIÇÃO
PREtTOEIRA

ALEFF ARAÚJO SILVA ALVES

EQUIPE DE APOIO.
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UCZLOJSMSQ/FZSMFZQROQG

Esta ecJição encontra-se no site: www.novavicosa.ba.io.org.br em servictor certificado ICP-BRASIL
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RATIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP N" 133-2019.
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 540-2019.

O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida Oceânica, n." 2994, Bairro Abrolhos, CEP 45.920-000, Município de Nova Viçosa - Bahia, neste ato

representado pelo Prefeito Municipal, MANOEL COSTA ALMEIDA, Prefeito Municipal, brasileiro, solteiro,
comerciante, portador do RG n°. 0162496079, CPF n®. 050,967.745-20, residente e domiciliado na Rua São

Benedito, 286, centro, distrito de Posto da Mata, Município de Nova Viçosa'BA, no uso da competência que lhe
outorga o art. 26 da Lei Federal n® 8.666/93 c suas alterações posteriores, RATIFICA o Ato do Pregão
Presencial N° 133/2019, conforme Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do Município que logo

após manifestou-se a Comissão de Licitação, no uso da competência que lhe outorga o art. 22, § 2, da Lei

Federal n® 8.666/93 c suas alterações posteriores, para contratação da Etnpresa UNIVEST CONFECÇÕES
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 34.240.184/0001-89, devidamente representada pelo Sr°
Acácio Bruno Macedo de Oliveira, inscrito no CPF n° 815.273.145-53. Tendo por objetivo a
contratações de Etnpresa Especializada no fornecimento de material esportivos, instrumentos musicais
e materiais auxiliar, conforme solicitações.
Nova Viçosa-BA, 13 de Maio de 2019.

REFEITO

Av. Oceânica, n® 2994 - Abrolhos 1 - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Tel.:(73) 3208-1124

Segunda-feira

Diái'Í(> firii-inl 1,1(1

Nova Viçosa

13 de Maio de 2019
4-Ano

município

m
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R.\T1FIC.\Ç.\0 DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP N* 133-2019.
VINCULADO AO PROCESSO ADMlNlSTR/\TIVO N" 540-2019.

O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BAHIA, pessoa jiirúlica de dircilo público interno, com sede na
Avenida Oceânica, n.° 2994. Bairro Abrolhos. CEP 45.920-000. Município de Nova Viçosa - Bahia, neste ato
represcni.idn pelo Prefeito Municipal, MANOEL COSTA ALMEIDA. Prefeito Municipal, brasileiro, solteiro,
coincroianto, portador do RG n". 0162496079. CPF n". 050.967.745-20, residente e domiciliado na Rua São
Benedito, 2R6. centro, distrito de Posto da Mala. Município de Nova Viço.sa/BA, no uso da competência que lhe
outorga o ari. 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e sua.s alteraçcles posteriores. RATIFICA o Ato do Pregão
Presencial N° 133/2019, conforme Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do Município que logo
apds niiinifcsioii-sc a Comissão de Licitação, no uso da competência que lhe outorga o art. 22, § 2, da Lei

Federal n" 8.665/9.3 e suas alterações posteriores, para coiiiraiação da Empresa UNIVEST CONFECÇÕES
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n" 34.240.184/0001-89, devidamente representada pelo Sr"
Acácio Bruno Macedo de Oliveira, inscrito no CPF n° 81.5.273.145-53. Tendo por objetivo a

contratações de Empresa Especializada no fornecimento de material esportivos, instrumentos musicais
e materiais auxiliar, conforme solicitações.

Nova Viçosa-BA, 13 de Maio de 2019.

MANOEI.COSTA AI.MEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UC2LOJSMSQ/FZSMFZQROQG

Esta edição encontra-se no site: www.novavicosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP N" 133-2019

Eu, Manoel Costa Almeida, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e

conformidade com as Leis da Lei n® 10.520/2002. Decreto Municipal n°. 650/2018, Le
Complementar n® 147/2014 e Lei Federal n° 8.666/1993 "c suas alterações posteriores,

HOMOLOGO o resultado do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N® 133-2019. que teve
como objetivo a contratações de Empresa Especializada no fornecimento de material

esportivos, instrumentos musicais e materiais auxiliar, conforme solicitações, em
conformidade com a quantidade e especificações constantes no edital e seus anexos do

certame, conforme Ata de Julgamento de 10 de Maio de 2019, objeto ora licitado Lote n® 01,
02, 03,04, 05, 06, 08 e 10 em favor do único licitantc: Empresa UNIVEST CONFECÇÕES
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 34.240,184/0001-89, devidamente representada pelo
Sr® Acácio Bruno Macedo de Oliveira, inscrito no CPF n® 815.273.145-53. Estando tudo em

conformidade com a Ata de Sessão de Julgamento.

Nova Viçosa-BA, 13 de Maio de 2019.

Av. Oceânica, n° 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia-CEP: 45920-000-Tel.:(73} 3208-1124

Segunda-feira

Diário Ofícinl do

Nova Viçosa

13 dc Maio de 2019
2-Ano -N''2790

município
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PREGÃO PRESENCUL- SRP N'133-2019

Eu, Manoel Costa Almeida, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e cm

eonformidade com as Leis da Lei n" 10.520/2002, Decreto Municipal n°. 65o72018, Lei
Complemenlar n° 147/2014 c Lei Federal n° 8,666/1993 e suas alterações posteriores,

HOMOLOGO o resultado do PREGÃO PREXSENCIAL - SRP N" 133-2019, que leve
como objclivo a eonlraiaçõcs de Empresa Especializada no fornecimento de material
esportivos, instrumentos musicais e materiais auxiliar, conforme solicitações, em
conformidade com a quantidade e especificações constantes no edital e seus anexos do
certame, conforme Ata de Julgamento de 10 de Maio dc 2019. objeto ora licitado Lote n" 01,

02, 03, 04.05,06, 08 e 10 em favor do único licilimte'. Empresa GNIVEST CONFECÇÕES
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 34,240.184/0001-89. devidamente representada pelo
Sr° Acácio Bruno Macedo de Oliveira, inscrito no CPF n° 815.273,145-53. Estando tudo em

conformidade com a Ata de Sessão de Julgamento.

Nova Viço,sa-BA, 13 de Maio de 2019,

Manoel Costa Almeiila

Prefeito Miinicipal

Av, Oceânica, n'2994-Abrolhosl-Nova Viçosa-Estado da Bahia-CEP:45920-00(1-Tel,:{73)3208-1124

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; UCZLOJSMSQ/FZSMFZQROQG

Esta edição encontra-se no site: www.novavicosa.ba.io.org.br em servidor cerlificado ICP-BRASIL
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N* 163-2019.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N". 133-2019

Aos 30 dias do mês de Abril do ano de 2019, na sede do MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA,pessoa jurídica de

direito público interno, CNPJ N®. 13.761.531/0001-49, com sede administrativa situada à Avenida Oceânica, n® 2994,

Abrolhos 1, na cidade de Nova Viçosa - BA. CEP 45.920-000, neste ato, representado por seu Prefeito, Sr. MANOEL
COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPP sob o n® 050.967.745-20, domiciliado na Rua Sâo

Benedito n®. 255, Centro. Distrito de Posto da Mata CEP: 45,928000, Nova Viçosa-BA, com cooparticipaçâo do

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNP.I sob o n®. 29.725.551/0001-02, com sede na Rua da

Inglaterra n® 07, Nova Viçosa-BA,CEP 45.920-000, tieste ato, representado por sua gestora, Sra. NATALIA

CAROLINO COSTA PEREIRA, inscrita no CPF sob o n® 704.946.497-04, doravante denominados

CONTRATANTES, e do outro lado a empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP, pessoajurídica de direito

privado, iiBcrita no CNPJ sob n®. 34.240.184/0001-89. situada no endereço Av. Presidente Getúlio Vargas, n® 3.152,
Bairro Wilson Guimarães Soares, Teixeira de Freitas, Bahia, doravante denominada DETENTORA, neste ato'

representada pelo Sr ACACIO BRUNO MACEDO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, Sócio Administrador'
portador da Carteira de Identidade n° 11191871-50 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n® 815.273.145-53, nos termos da

Lei 8666/193, Lei n® 10.520/2002, Decreto Federai 7892, de 23 de Janeiro de 2013, e das demais'normas legais
aplicáveis, conforme a classificação final das propostas apresentadas no PregSo Presencial/Registro de Preços
consignado na Ata dc Julgamento de Preços. homolo|ada em de 13 de Maio de 2019 pela autoridade competente'
RESOLVEM registrar os preços apurados no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇOS POR LOTE, com fornecimento parcelado, tendo sido o(s) referido(s} preço(s) oferecidó(s) pela

empresa signatária, cuja proposta fora classificada no primeiro lugar, por atender as exigências editilícias e apresentar o
MENOR PREÇO POR LOTE mediante as cláusulas e condições abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - A presente Ata tem por objeto o de Registro de Preços para fiituras c eventuais contratações de Empresa

Especializada no fornecimento de materiais esportivos, instrumentos musicais e materiais auxiliares, conforme

solicitações, especificados nos lotes 01,02 e 03, do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão n® 133-2019, que

é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SECUNDA -DOS PREÇOS,ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1-0 valor mensal a ser pago está condicionado ú sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado pela
multiplicação do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofertado para os lotes:

LOTES 01 + 02 + 03 « R$ 339J20,00 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE
REAIS).

LOTEN®Ol-MATERlALESPORTIVO-SECRETARIAMUNIC[PA!,nF.RDIir4rÃn
DESCRIÇÃO

ITENS
01

02

03

... ÜN

QÜANT.

Rede de voleibol oficial, confeccionada em fios de nylon

VALOR

: VALOR

•

. -UN

02 mm,com 02 faixas em PVC com costura.

ÜNID

50

R$ 82,00

Par dc redes para futsal, oficiai, confeccionada em fios de
nylon 04 mm

UNID

100

RS 200,00 RS 20.000,00

UNID

30

R$33.00

RS 990,00

UNID

70

R$280,00

RS 19.600,00

UNID

60

R$306,00

RS 18.360,00 ^

RS 4.100,00

Par de redes para basquete, oficial, confeccionada em
fios de seda fio 4mm

Bola de Vôlei oficial confeccionada em Poliiiretano, com
04

diâmetro entre 65-67cm, peso entre: 260-280g, Câmara
Butil ou Arbility, matrizada, miolo removivel e lubrificado.

Bola de Basquete oficial, confeccionada em Borracha, com
05

diâmetro entre 75-78cm, peso entre; 600-650g, Câmara
Butil ou Arbility,matrizada, miolo removível e lubrificado.

Fone: 733208-1124- CNPJ n* CNPJ: 13.761.531/000M9
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Bola de rutebol de campo n'04, confeccionada em PVC,
06

dlâmelfo entre 64-66 cm, peso entre: 360-390g, Câmara

UNID

30

R$178,00

RS 5.340,00

UNID

30

R$150,00

RS 4.500,00

UNID

150

RS150,00

RS 22.500,00

UNID

150

R$225.00

R$ 33.750,00

UNID

150

R$132,00

R$ 19.800,00

UNID

150

R$132,00

R$ 19.800,00

UNID

300

R$4,70

RS 1.410.00

UNID

100

RS19.00

RS 1.900,00

Butii ou Arbility, cosUirada, miolo removível e lubriflcado.
07

Bola de Futebol de campo ondal confeccionada em
Poliiuetano, diâmetro entre 68-70 cm, peso entre: 420-

445g, Câmara Butil ou Arbility, costurada em 12 gomos,
miolo removível e lubrifícado.

Bola de Futsal oficial confeccionada em Poiiuretano,
08

diâmetro entre 62-64 cm, peso entre: 410-430g, Câmara
Butil ou Arbility, costurada em 12 gomos, miolo removível
e lubrifícado.

Bola de Futsal oficial confeccionada cm Poiiuretano,
diâmetro entre 55-59cm, peso entre: 350-380g. Câmara
09

Butil ou Arbility, costurada em 12 gomos, miolo removível
e lubrifícado.

Bola dc Handebol H1 oficlnl confeccionada em Borracha,
10

diâmetro entre 49-51cm, peso entre: 230-270g. Câmara
Butil ou Arbility, costurada, miolo reinovivei e lubrifícado.

11

12
13

Bola de Handebol H2 oficial confeccionada em Borracha,
diâmetro entre 54-56cm, peso entre: 325-400g, Câmara
Butil ou Arbility, costurada, miolo removível e lubrifícado.
Bambol8/Arco infantil de Plástico dimensões: 65 cm de
diâmetro x 2 cm de espessura com conexão de 10 cm.
Pctecas

I VALÒR TOTÀL R$ I72.?50,,OÓXCENTO E SETENTA E DOIS MIL E.GINQÜENTÁ RÈAIS):':
-1

LOTEN 02'-jMATERIALESPORTIVO AUXItrAR^SECRETARIAlMUNlCIPAI;DE:EDüCÂCÃ0Í'-'^.^í:í1

, ITENS-

QUANT.

UNID

80

R$756,00 RS 60.480.00

UNID

80

R$504,00 RS 40.320,00

UNID

80

R$57,00

RS 4,560,00

UNID

80

R$33,00

RS 2,640,00

UNID

100

RS67.00

R$ 6.700,00

UNID

300

R$18.50

RS 5.550,00

Jogo de Camisa, com 18 peças, confeccionadas em
01

Poliéster 100%, sistema de absorção Dry, numeradas
secmencialmente, cores a serem definidas pela Prefeitura

02

Jogo de Calção, com 18 peças, confeccionados em
Poliéster 100%, elástico na parte da cintura, parte interna
contendo sunga também era poliéster. Cores a serem

VALOR " valor::

IJN-

■ ''tÍN''!

itÒTALÍ-;: •

definidas pela Prefeitura.

Camisas dc goleiro, confeccionada em Poliéster 100%,
03

sistema cie absorção Dry, numerada, cores a serem
definidas pela Prefeitura.

04

Calção de goleiro confeccionadas em Poliéster 100%,
elástico na parte da cintura, almofadado nas laterais. Cores
a serem definidas pela Prefeitura.
Bolsa de uniformes,confeccionado cm Poliéster e duas

05

aiças na parte superior com medida dc 65cm de altura e
20cm de profiindidade.

06

Par dc melão para futebol, confeccionado em poliéster e
pés em algodão, tamanho adulto, com 02 elásticos(sendo
01 na parte inferior e 01 na superior).

|:VÀLÔR TÓtAL RS I2Í0J5Ó,00(GÈNTO E VlNTE Mjti DUZENTOS É ClQUENTATàÀÍS);"'^'^^^
Av.Octijica,B* 2994-Abrolhoi 1- Non Viço» -Eslsdo da Babia-CEP;45920-DOO-Td.;(7J)320Í-II24
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LOTE N'03-MÁTERIÀL ÁÜXILIARiE PARA PREMIAÇÕES ESPORTIVAS-SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO

ITENS

01

_

^

Taça com 54 cm de altura. Copa em meta! com 35 cm de
largura a partir das alças com metaüzada na cor dourada. Base
redonda com 27 cm de largura em polímero na cor preta. Anel
e suporte em metallzaçao na cor dourada. Plaqueta em lata©

VALOR

;Í
VALOR

ÜN-

QUANT.

UNID

50

R$168,00 RS 8.400.00

UNID

60

R$153,00 R$ 9.180,00

UNID

60

R$100,00 R$ 6.000,00

UNID

20

R$178,00 R$ 3.560,00

UNID

40

R$168,00 RS 6.720,00

UNID

250

R$4,20

R$ 1.050,00

UNID

250

R$5,50

R$ 1.375,00

UNID

250

R$5,50

R$ 1.375,00

■ UN'

TOTAL '•

para itravação

Troféu com 45 cm de altura, com base oval com 22 cm de
02

largura em polímero na cor preta, com acabamento metalizado
na cor dourada na tampa. Sobre esta base ura suporte
metalizado na cor dourada e uma estatueta superior fixa de
jogador de futebol. Plaqueta em iatSo para gravação. Demais
componentes metaiizados na cor dourada.

Troféu com altura de 34 cm, base quadrada com 7,60 cm de

largura em polímero na cor preta. Taça metalizada na cor prata
03

com 12 cm de largura a partir das alças. Tampa metalizada na

cor dourada Estatueta intercambiável. Plaqueta em latSo para
Itravação.

Troféu com 59 cm de altura, base redonda com 21 cm de
04

largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte
metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor prata.
Taça com 33 cm de largura a partir das alças metalizada na cor
dourada. Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta
intercambiável. Plaqueta em latão para gravação
Troféu com 54 cm de altura, base redonda com 21 cm de

05

largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte
metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor prata.
Taça com 33 cm de largura a partir das alças metalizada na cor
dourada. Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta
intercambiável. Plaqueta em latâo para gravação

Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com o
tamanho de 40 mm por 40 mm de diâmetro e centro liso com

06

25 mm de diâmetro. Com tocha no centro com descrição de
Honra ao Mérito em baixo relevo, no lado esquerdo vazado e
no lado direito com dois frisos. Espessura de 3 mm.
Metalizada na cor dourada, prata ou bronze. Suporte para fita
com 1,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 1,5
cm de largura.

Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com o
tamanho de 55 mm de diâmetro e centro liso com 35 mm de
07

diâmetro. Medalha vazada e com textura nas bordas. Espessura
de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata. Suporte para fita
com 2,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 2,5
cm de largura ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-brancovermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.

Medalha redonda fundida era liga metálica de zamak, com o
tamanho de55 mm de diâmetro e centro liso com 35 mm de

diâmetro. Medalha vazada e com textura nas bordas. Espessura
08

de 3 mm. Metalizada na cor dourada, bronze. Suporte para fita
com 2,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 2,5
cm de largura ou fita de gorgorão nas cores azul, azui-brancovermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.

Av.Ocfíiilca,n'29J4-Abrolhos I-^ov^ Viçosa-Estado da Bahia-CEP; d5920-l)fl#-Tel.:(73)3208-I124
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Placa retangular cm alumínio na cor dourada com borda em
09

alto relevo, com medida I8xl3cm, comestojo.

10

os cantos arredondados, DIMENSÕES 235 X 345 X 3 MM
Apito em Metal, com bolinhas em Cortiça, com cordão para

12

Prancheta em MD,tamanho oficio, prendedor metálico, com

facilitar o transporte

R$ 660,00

100

R$9,00

RS 900,00

UNID

50

R$27,00

RS 1.350,00

UNID

50

R$15.00

RS 750,00

UNID

100

R$I1,00

RS 1.100,00

UNID

100

R$25,00

RS 2.500,00

UNID

50

R$42,00

R$ 2.100,00

15

UNID

Kit com 3 cartões para Árbitro (1 amarelo, 1 vermelho e I

13

azul) com escalte para anotação no veiso

14

23,5xl5xl5cm

15

x26,5x26,5cm

16

R$44,00

UNID

Çones de Agilidade, cm plástico PVC, Medidas:
Cones de Agilidade, em

plástico PVC, Medidas; 50

Bomba para encher botas, corpo forjado em plástico
resistente, suporte da mão em plástico reforçado tipo "T", bico
para encher bola, com com uma mangueira extensora,
tamanho: 29,5 cm X 4 cm

\4:LbàTOTÁL'tó47.Ó20,ÒÓXQUAREl#A'&'S1ETE'M'IL;ÍE'VnNTE.RÉÂÍS)r;'!.]r-^
2.2•Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de fornecimento, independentemente
da data da entrega do material.

2.3 - Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos produtos objeto desta
Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem indicados peios órgãos ou entidades de SMS

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS.
3.1-0 prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações,
a contar da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, conforme art. 12 do Decreto n." 7.892/2013, de 23 de
janeiro de 2013.

3.2•E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o §1- do art. 65 da Lei n°. 8,666, de 1993.

3.3 - Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da
Lei n». 8.666,de 1993.

3.4 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários aos serviços, em até 2S%(vinte e cinco por cento) do valor Inicial atualizado do contrato.

3.5 • Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
3.6 - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses, podendo
ser prorrogado, por iguais períodos, nos termos do art, 57 e seus parágrafos, da Lei n." 8.666/93, quando a proposta
continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração e mediante prévia consulta á CONTRATADA.
3.7 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços o Município de Nova Viçosa não será obrigada a
firmar as contratações que deles poderão advir, làcultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, respeitada a legislação pertinente ás licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurando-se ao

beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, não cabendo direito à indenização de quaisquer espécie.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1 - As despesas decorrentes dos futuros contratos a serem firmados com a contratada correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Av.Ocu9ki,a'2S94-Abrolhoil-Niii'aVic<isa-li:5lido<li Bahii-CEP:4S92D-0O()-TeL:(7))320S-1]24
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Poder

2

Executivo

Órgão

S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

11

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos

Unidade

1101

UNIDADE DE CULTURA E DESPORTOS

Atividade

2.029

Gestão das Ações do Ensino FUNDAMENTAL

Elemento

3390J0.0D

Material de Consumo

Fonte

01

Educa cão — MDE 25%

19

Fundcb 40%

Poder

2

Executivo

Oreão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÀO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

11

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos

Unidade

1102

UNIDADE DE CULTURA E DESPORTOS

Atividade

2.03S

Gestão das AcOcs do Ensino FUNDAMENTAL

Elemento

3390J0.O0

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO.
5.1 Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal de Finanças é necessário a apresentação da nota (s)
fiscal(is), acompanhado do atestado de recebimento, dentro dos prazos e qualidade dos serviços recebidos pela
Secretaria responsável pela solicitação, até o dia 10 (dez) de cada mês e o pagamento será efetuado até o 5° dia útil,
após a apresentação da mesma. Ainda deverão estar acompaniiadas de Certidões Negativas de Débito Junto à Fazenda
Federal, CND Trabalhista, FGTS, Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, devidamente
atualizadas.

5.2 A empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a comprovação da
mencionada opção.

5.3 O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer titulo lhe forem devidos pela
CONTRATADA,em decorrência de inadimpiemento contratual.
5.4 Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitida a respectiva
Ordem de fornecimento;

5.5 Fica assegurado ao MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA e ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,o direito
de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, independente da aplicação de multas, importâncias
correspondentes a:

5.5.1 Despesas relativas à correção de eventuais falhas;
5.5.2 Dedução relativa aos fornecimentos de sua responsabilidade não executados;
5.5.3 Débitos com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SEXTA-DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
6.1 - Os realinhamentos de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura do Contrato, somente se darão com
a observância dos procedimentos abaixo, observando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital para validade das
propostas.

6.2 - A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações havidas e justifícadas do pedido,demonstrando
novamente a composição do novo preço, anexando cópias autenticadas de notas fiscais de compra que comprovem os
índices reivindicados.

6.3 - Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a verificação dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas de reconhecido porte
mercantil, serviços e/ou prestadoras, dos mesmos ou similares, realizada pela própria unidade ou órgão ou por instituto
Av. Ocfinki, n* 2WJ-Abrolliwt-No>í Viçosi-Eslído da B86i«-CEP:J5M!MI00-T»l.:(7J)320S-ilH
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de pesquisa, utilizando-se, também, de Índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a
deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada, ser instruída da justificativa da escolha da
Administração no prazo de 5(cinco) dias úteis para cada.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES:
7.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE;

a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.

c) fiscalizar e acompanhar através dos respectivos Secretários Municipais ordenadores das despesas, segundo as
unidades solicitantes, ou outro servidor designado para substitul-lo, que anotará em registro próprio as ocorrências
relacionadas com o fornecimento dos produtos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

Cl) Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48

(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a
CONTRATADA.

7.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar o objeto contratado na forma ajustada;

b) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
c) manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
d) Os produtos, nos quantitativos solicitados, deverão ser fornecidos, de forma parcelada, conforme quantitativos
indicados na ordem de fornecimento emitida pelo Departamento de Compras do Município de Nova Viçosa-BA.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES.

8.1-0 ücitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços,
deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar
com o Município de Nova Viçosa, pelo prazo de até cinco anos. sem prejuízo das multas previstas no edital e na Ata de
Registro de Preços e das demais cominações legais.
8.2 - As penalidades por ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores do Município de Nova Viçosa-BA.

8.3 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da
infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimaçãodo ato.
CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO.

Parágrafo Único - O presente Ata de Registro de Preços encontra-se vinculada ao Editai e seus anexos do Pregão
Presenciai p/ Registro de Preços n°. 133-2019 e a Ata de realização da referida licitação e propostas financeiras dos
vencedores.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
iO.i - Após a publicação da Ata de Registro de Preços nos órgãos oficiais, poderão ser solicitados os fornecimentos
dentro do prazo de validade do Registro, mediante formalização de contrato especifico.
Av. Oceânica,ii'2994-AbrolhosI-No»aVÍMsa-E!l3ilCKUBaiiia-CEP: 45M(M)00-Tel.:p3)3208-1124
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10.2 - Os licitantes que tenham seus preços registrados obrigar-se-9o a cumprir todas as condiçCes dispostas na Ata de
Registro de Preços.

CLÁUSULA ONZE- DO FORO

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Nova Viçosa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato.

E por assim estarem,justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma
na presença de 02(duas) testemunhas, para que surta seusjurídicos e legais efeitos.

Nova Viçosa, Bahia, 13 de Maio de 2019.

VmJELCOS

PREFEITO MUNI
TAN

NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL D

ACÁÈÍÒÍèliUNI HvIACEDO de OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL

ÜNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP
CONTRATADA
TESTEMU

NOME:

'o

NOME:

CPF:il

ÍAjCk.

Av. Octluiu. B* 2»4-AbroDios 1- Nota Virosa -Estado da Bahia•CEP:4S92(MK)0.Tel.:(tS)32DS-1124
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'164-2019.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N*. 133-2019

Aos 30 dias do mês dc Abril do ano dc2019, na sede do MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, pessoa jurídica de
direito público interno, CNPJ N°. 13.761.531/0001-49, com sede administrativa situada à Avenida Oceânica, n'' 2994,

Abrolhos 1, na cidade dc Nova Viçosa - BA, CEP 45.920-000, neste ato, representado por seu Prefeito, Sr. MANOEL
COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob o n" 050.967.745-20, domiciliado na Rua Sâo

Benedito n°. 255, Centro, Distrito dc Posto da Mata CEP; 45.928000, Nova Viçosa-BA, com cooparticipaçâo do

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica da Administração Pública, inscrito
no CNPJ sob o n" 13.174.174/0001-12, com sede na à Avenida Oceânica, ti" 2994, Abrolhos I, na cidade de
Nova Viçosa - BA, CEP 45.920-00, neste ato, representado por sua Gestora Sra. EUNICE OLIVEIRA
COSTA, brasileira, casada, residente à Rua N.S. Penha, n° 35, Bairro Bom Jesus - Teixeira de Freitas-BA,
inscrita no CPF sob o n" 928,723.445-00, doravante denominados CONTRATANTES,e do outro lado a empresa

UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°.
34.240.184/0001-89, situada no endereço Av. Presidente Getúlio Vargas, n° 3.152, Bairro Wilson Guimarães Soares,

Teixeira de Freitas, Bahia, doravante denominada DETENTORA, neste ato representada pelo Sr ACÁCIO BRUNO
MACEDO DE OLIVEIRA brasileiro, solteiro, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade n' 1119187150 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 815.273.145-53, nos termos da Lei 8666/193, Lei n° 10.520/2002, Decreto

Federal 7892, de 23 de janeiro de 2013, e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação final das
propostas apresentadas no Pregão Presencial/Registro de Preços, consignado na Ata de Julgamento de Preços,
homologada em dc 13 de Maio de 2019 pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços apurados no

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS,do tipo MENOR PREÇOS POR LOTE. com fornecimento
parcelado, tendo sido o(s) referido(s} preço(s) oferecido(s) pela empresa signatária, cuja proposta fora classificada no
primeiro lugar, por atender as exigências editilicias c apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE mediante as cláusulas
e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
A presente Ala tem por objeto o de Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de Empresa Especializada
no fornecimento de material esportivos, instrumentos musicais e materiais auxiliar, conforme solicitações,
especificado(s) no(s) lotes 04,05, 06,08 e 10 do Termo de Referência, anexo 1 do edital de Pregão n" 133-2019, que é
pane integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS,ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 • O valor mensal a ser pago está condicionado à sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado pela
multiplicação do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofertado para os lotes;
LOTES 04 + 05 + 06 + 08 + 10 = RS 296.298,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL DUZENTOS E
NOVENTA E OITO REAIS).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;•
Ilws,
01

- Lotc;N,''-04;ríítlatér}ãI Esportivo pará Ginásticá - Secrei áríã' MuDicipái de Áss^stencírâ ocial
..j.PPSCriçflo;:,-.::
'" UNib;
Bambolc em plástico resistente, com 80cm de

Qn
f

Valor lin

.- Valor
-

Total

- .

- -..-.i-

'LI.

UND

80

RS 4,70

RS 376,00

AX ESPORTES

Bastão - para atividade da 3a idade (em madeira de
l,I8mts plastificados com ponteira dc borracha)

ÜND

20

RS 13.50

RS 270,00

SHOPFISIO

03

Bastão Pvc Exercícios - Medidas: Im, com 2kg

UND

20

RS 45,00

RS 900,00

PENTAGOL

04

Cama Elástica (jump) - Cama Elástica Mini Jump
Profissional ISOkg, com 6 pés de sustentação, com 32

UND

10

RS 380,00

RS 3.800,00

UP LIFT

02

diâmetro

molas em aço 100% poliéster

Fone: 733208-1124- CNPJ n' CNPJ: 13.761.531/000M9
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Canelcira/Tornozelcirn

Ikg

área

de

contato

emborrachada, com pesos era chumbo, Fechamento
05

por sistema de velcro de alta durabilidade c/ abas

UND

10

RS 33,00

RS 330,00

KALLANGO

UND

10

R$ 27,00

RS 270,00

KALLANGO

UND

15

RS 170,00

RS 2.550,00

FHERAS

UND

10

RS 247,00

RS 2.470,00

UND

40

RS 60,00

RS 2.400,00

UNIVEST

RS 1.620,00

AX ESPORTES

mais longas, para exercícios dc fortalecimento
muscular e Reabilitação

Canelcira/Toraozclelra 0,5kg, área de contato
emborrachada, com pesos em chumbo. Fechamento
06

por sistema de velcro de alta durabilidade c/ abas
mais longas, para exercícios de fortalecimento
muscular e Reabilitação Par

Capacete dc karatê com grade removível fabricado
07

em

ecocouro

com

enchimento

de

borracha

e

fechamento com velcro nas cores vermelha e azul

Ciuto de (raçüo elástica com dupla fiinçSo: proteçSo
da coluna vertebral durante a realização de exercícios
com sobrecarga da coluna e vertebral e exercício para
ganho de força e resistência muscular, para trabalhar

arranque e explosão em esportes que exigem
08

agilidade e, ainda, ser usado cm trabalhos de
recuperação c condicionamento físico. Composto por
04 elásticos e dispositivo de segurança em caso de

EXETEX
SPORTS

ruptura., 01 par de manoplas para trabalhos de
membros superiores, 01 par de tomozeleiras para
membros inferiores, com todos os itens do kit são

compostos por um sistema dc argolas e mosquetões
de metal que possibilitam o \"quick-release\" a troca
de acessórios durante o treinamento.

Colchonete cor preta apropriado para atividade física,
revestido em vinilona KP 400, densidade 28 com
09

medidas aproximadas de: Comprimento lOOcm X
Largura 60cm X altura 3cm Und Exercilador Elástico

intensidade leve (Thera Band) cumprimento l,5mt e
largura aproximada de I4cm, cor amarela.
10

Cones - Grande — tamanho: 75 cm

UND

30

RS 54.00

11

Cones - Médio - tamanho: 50 cm em PVC

UND

30

RS 25,00

RS 750,00

AX ESPORTES

12

Cones • Pequeno — tamanho: 23 cm em PVC
Corda dc pular em PVC, com contador (digital ou

UND

30

RS 11,00

RS 330,00

AX ESPORTES

13

medidas entre 275 c 290cm, manoplas ergonômicas e

UND

30

RS 29,00

RS 870,00

VOLLO

UND

30

RS 20,00

RS 600,00

NATURAL
FITNESS

UND

30

RS 20.00

RS 600,00

UND

30

RS 29,00

RS 870,00

VONDER

UND

30

RS 27,00

RS 810,00

ARKTUS

UND

10

RS 145,00

RS 1.450,00

PRÓ ACTION

UND

10

RS 80.00

RS 800,00

MUVIM

UND

15

RS 67,00

RS 1.005,00

mecânico), sistema de rolamento nas manoplas, com
em material macio(espuma).

14
15

16

17

18

19

20

Corda de sisal torcida,com punho
Corda elástica - Comprimento: 6 mts, diâmetro:
6mm

Corda multifílamento trançada • Medidas: 10 m
comprimento e espessura de 8 mm

Corda nylon • saltitamento - para atividade da
terceira idade

Escada de Agilidade - Material: Nylon
polipropileno. Tamanho; 4m(8 degraus).

e

Escada De Chão, Em Eva Para Treinamento
Fiincionaióm

Exercitador Elástico intensidade Média (Thera
Band) cumprimento l,5mt e largura aproximada de
I4cm, cor varaida.

LOJAO DOS

ESPORTES

THERA BAND^

A».Ottiiiici,a*2M4- Abrolkw 1-Nma V^tiM -Estado da DaUa-CE?:45920-M0-TíI--(7J)32W-1I24
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mvA
Extensor Elástico Para

Exercfcios Ginástica E

MusculaçSoMaterial do Elástico; Produzido em látex,
21

que garante maior durabilidade sem perder a
elasticidade Tamanho

do

Elástico:

UND

10

R$ 44,00

RS 440.00

OXER

UNO

20

RS 13,00

RS 250,00

PLASTCOR

l.20cmcores

variadas
22

Fita zebrada com faixas transversais impressas em
amarelo e preto medindo 7cmx200m.

23

Halter O^kg tipo bola, fabricado cm ferro fundido e
revestido por uma camada de vinil PVC colorida

UND

10

R$ 10,00

RS 100,00

POLIMET

24

Halter Ikg tipo bola, fabricado em ferro fundido e
revestido por uma camada de vinil PVC colorida

UND

10

RS 12,00

RS 120,00

POLIMET

UND

10

RS 25,00

RS 250,00

POLIMET

UND

10

RS 42,00

RS 420,00

POLIMET

UND

04

UND

60

RS 11,00

RS 660,00

BELFIX

UND

50

RS 192,00

RS 9,600,00

FORCELINE

UND

60

RS 149,00

RS 8.940,00

ORIGINAL

UND

20

RS 9,50

RS 190,00

KL

UND

05

RS 58,00

RS 290,00

AB WHEEL

U>rt)

10

RS 237,00

RS 2.370,00

KIKOS

25

26

Halter 2kg tipo bola, fabricado em ferro fundido e
revestido por uma camada de vinil PVC colorida

Haifer 3kg tipo bola, fabricado em ferro fundido e
revestido por uma camada de vinil PVC colorida

Kit de Avaliação Física

01 Adipômetro Cientifico

Com terminais móveis que se adaptam à dobra
Cutânea, aumentando a precisão da medida; Leitura
rápida e direta da dobra cutânea,sem a necessidade de

27

interpolaçâo; Escala de 0 a 60 mm, resolução de 1
mm; Mola com pressão constante de 10 g/mm^ cm
qualquer abertura do compasso; Fabricado em
alumínio injetado.; pinças que se ajustam
automaticamente para uma avaliação paralela da

RS 1.270,00 RS 5.080,00

FISIO

prega cutânea, enquanto as faces externas com bordas

arredondadas, proporcionam conforto para o paciente.
Acompanha estojo para transporte • 01 Trena
Antropométrica sem Trava - 01 EsfigmoAneróide
certificado pelo Inmetro - 01 Estetoscópio com
Ausculta Simples • 01 Lápis dermatográfico • 01
Caneta-01 Calculadora - 01 disco de IMC
28

Macarrão
Espaguete
Flutuador
P/piscIna
.Comprimento: l,65m;- Diâmetro: 6,5cm Peso: 170g
Fiutuabilidade: 8SKs

29

30

Mangueiras de borracha silicone, reforçada com
trama de nylon/poliéster trançado, 3/4pol., uso
doméstico e profissional.
Placas de Talamc E.V,A
E.V.A copolimero
etileno acetano de vinila Imxlm - 30mm, hicolor
vermelho e azul.

31

32

Presilhas para barra, cm aço, medindo 1 1/16
polegada ou27mm

Roda para eierctcios abdominais - Utilizada para
para fortalecer a região do abdômen, para
alongamento, fortalecimento muscular. Dimensões
aproximadas - 20x20x27 cm

Step para ginástica: confeccionado em PEAD

(Poliestireno de Alta Densidade) Especificações do
33

Step: Superfície antiderrapante, lavável, com. no
mínimo, 3 Regulagens de altura( aproximadamente

12, 17 e 22cm), Peso aproximado: 3,5 kg. Suporta
120kg ou mais, Dimensões mínimas: 70 x 30 x 12 cm
(CxLxA). Peso: 3,5Ka

Av.Ocdíicj,B'299<-AlirolhosI-Nova Vitosa-Esladoda Bahia-CEP: «92ll.OOO-Tel.;(73)3204-1124
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^ÇOSA
Trcna 50 metros, de alta precisSo, com sistema

métrico (cenfimetro e milímetro) e em polegada,
modelo anatômico, maiilvela para recolhimento da

34

f

UND

05

RS 59,00

RS 295,00

BRASFORT

UND

05

RS 23,00

RS 115,00

WESTERN

UND

20

RS 72,00

RS 1.440,00

THERA BAND

fita, pino dc flxaçflo no solo, extremidade da fita com
gancho tipo argola, largura entre 12 e 13mm.
Trcna em fibra de vidro, 2mt, para medições das

circunferências do corpo, escalas impressas em lado

35

duplo da fila em polegadas e centímetros, retrátil e
com trava.

Exercitador Elástico intensidade forte (Thera Band)

intensidade leve. cumprimento I.Smt e largura

36

aproximada de I4cm,

Valor TOTAL rs 53.641,00(cinqüenta e três mil seiscentos e quarenta e um reais);
- :., i-

,Lote N*,05-írloteria! Esportivo Auxi|iòr-Secrefarlá Municipal.de Assistência Social ..f'

■ itens.

Descrição

Caiçác
01

de

goleiro

:

tamanho

G

:

;

■

zyxwvutsrqponmlkjih
: -

Ünid.

Qnt.

Valor Un

Valor Total

UND

10

RS 33,00

RS 570,00

UNIVEST

UND

10

R$ 57,00

RS 330,00

UNIVEST

UND

50

RS 25,00

RS 1.250,00

UNIVEST

UND

20

RS 15,00

RS 300,00

UNIVEST

UND

40

RS 24,00

RS 960,00

UNIVEST

UND

80

RS 21,00

RS 1.680,00

UND

05

RS 1.804,00

RS 9.020,00

UND

06

RS 1.914,00 RS 11.484,00

UNIVEST

UND

06

RS 1.804,00 RS 10.824,00

UNIVEST

UND

06

RS 1.128.00

UNIVEST (•

-

adulto

confeccionadas em Poliéster 100%, elástico na

parte da cintura, aimofadado nas laterais. Cores a
serem definidas pela Prefeitura.

Camisas
02

de

goleiro

tamanho

G

adulto,

confeccionada em Poliéster 100%, sistema de

absorção Dry, numerada, cores a serem definidas
pela Prefeitura.

03

04

05

06

Camiseta Atleta (corrida) • serígrafia, 01 cor,
malha leve

Coletes tamanho G,

100% poliéster, sendo

2cores variadas

Colete - Adulto - sublimado, frente e costa,
malha cacharrel

Colete - Infantil - sublimado, frente e costa,
malha cacharrel

UNIVEST

Conjunto Uniforme esportivo Masculino para
07

futebol de campo (infanto-juvenil), contendo 22
shorts, 22 pares de meias, 22 camisas,
confeccionados

em

tecido

brilhante

lüO%

UNIVEST

poliéster de ótima qualidade, nos tamanhos M cor
e estampa a definir

Conjunto Uniforme esportivo Masculino para
08

futebol de campo (jovens), contendo 22 shorts, 22
pores dc meia nos tamanhos 34 a 44, 22 camisas,
confeccionados

em

tecido

brilhante

100%

poliéster de ótima qualidade, nos tamanhos a
definir cor e estampa a definir

Conjunto Uniforme esportivo Masculino para
futebol de campo contendo 22 shorts, 22 pares dc
09

meias, 22 camisas, confeccionados em tecido

brilhante 100% poliéster de ótima qualidade, nos
tamanho 12-16 anos

Conjunto Uniforme esportivo Masculino para
10

futebol de saiSo completo, no tamanho G,
contendo 12 shorts e 12 camisas confeccionados

RS 6.768,00

em tecido brilhante 100% poliéster de ótima
Av.Otfioici,ii'm4-AlironiMl-No»«Viçosi-Es1»dodaBihia-CEri4592(l-(XIO-Ttl,!(73)320í-lIM
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N^VA
qualidade e 12 pares de meia

Jogo de Calção, com 18 peças tamanho adulto,
confeccionados em Poliéster 100%, elástico na
parte da cintura, parte interna contendo sunga

11

UND

20

RS 504,00

RS 10.080,00

UNIVEST

UND

20

RS 756,00

RS 15.120,00

ÜNIVEST

também em poliéster, Cores a serem definidas
pela Prefeitura.

Jogo de Camisa, com 18 peças tamanho G

adulto, confeccionadas em Poliéster 100%,
sistema
de
absorção
Dry, numeradas
seqüencialmente, cores a serem definidas pela

12

Prefeitura.

-

VALOR TOTAL RS 68386,00(SESSENTA E OITO.MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS^EAlS)i-;- Lote N'^ 0.6-Material Esportivo;-Secretária Municipal de Assistência Social .

:

""

Ttehs"

Descrição

iinld

Qnt.

Valor IJn

Valor fõtaT

UND

05

RS 306,00

RS 1.530,00

PENALTY

UND

15

RS 178,00

RS 2.670,00

PENALTY

UND

15

RS 150,00

RS 2.250,00

UNIVEST

UND

10

RS 185,00

RS 1.850,00

PENALTY

UND

15

RS 150,00

RS 2.250,00

UNIVEST

UND

15

RS 185,00

RS 2.775,00

PENALTY

UND

15

RS 225,00

RS 3.375,00

PENALTY

UND

15

RS 150,00

R$2.250,00

UNIVEST

UND

10

RS 132,00

RS 1.320.00

PENALTY

Marca'" .

Bola dc Basquete oficial, confeccionada em
01

Borracha, com diâmetro entre 75-78cm, peso

entre; 600-650g, Câmara Butil ou Arbility,
matrizada, miolo removível e lubrificado.

02

Bola de futebol de campo n* 04, confeccionada
em PVC, diâmetro entre 64-66 cm, peso entre;
360-390g. Câmara Butil ou Arbility. costurada,
miolo removível e lubrificado.

Bola de Futebol de campo oflcJal confeccionada

em Poliuretano, diâmetro entre 68-70 cm, peso
03

entre; 420-445g, Câmara Butil ou Arbility,
costurada em 12 gomos, miolo removível e
lubrificado.

Bola de futebol de campo, oficial pró, costurada

a mão, confeccionada em micro fibra, 32 gomos,e
04

com miolo substitulvel e lubrificado, medindo de

68 a 70 cm de diâmetro, com peso entre 410 e 450
gramas.

Bola de Futsal confeccionada em PU,costurada a
05

mão,com miolo substitulvel e lubrificado, com 32

gomos, com diâmetro entre 61 a 64 cm, peso entre
410 e 440 gramas, camara airbilitv, modelo 500.

06

Bola de Futsal de microfibra, costurada, com
miolo substitulvel.

Bola
07

de

Futsal

oficial

confeccionada

em

Poliuretano, diâmetro entre 55-59cm. peso entre;
350-380g, Câmara Butil ou Arbility, costurada em
12 cornos, miolo removível e lubrificado.

Bola
08

dc Futsal oficial confeccionada em

Poliuretano, diâmetro entre 62-64 cm, peso entre:
410-430g. Câmara Butil ou Arbility, costurada em
12 gomos, miolo removível e lubrificado. 40 R$
82,93

Bola de Handebol Hl oficial confeccionada em
09

Borracha, diâmetro entre 49-51cra, peso entre;
230-270g, Câmara Butil ou Arbility, costurada,
miolo removível e lubrificado.

A». Ocdjiica,a*1994- AbroIbN I -Nova Viço»-Estado da Bakla-CEP:dSÍKMMO-Td:(73)330I-II24
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Bola de Handebol H2 oficiai confeccionada em
10

Borracha, diâmetro entre 54-56cm, peso entre:
325-400g, Câmara Butil ou Arbiiity, costurada,

UND

10

R$ 132,00

RS 1.320,00

PENALTY

UNO

10

RS 260,00

RS 2.600,00

PENALTY

UND

40

R$2,70

RS 108,00

PENALTY

UND

10

R$ 280,00

RS 2.800,00

PENALTY

UND

10

R$ 240,00

RS 2.400,00

PENALTY

UND

15

R$ 180,00

RS 2.700.00

GYMNIC

UND

15

RS 90,00

RS 1.350,00

LIVEU?

UND

10

RS 48,00

RS 480,00

PENN

UND

15

RS 130,00

RS 1.950.00

PENALTY

UND

10

RS 370,00

R$3.700,00

PENALTY

UND

20

RS 397,00

RS 7.940,00

LIVEUP

UND

20

RS 42,00

RS 840,00

PENALTY

miolo removível c lubrificado.
Bola de Handebol H3 oficial confeccionada em

II

Borracha, diâmetro entre 58-60cm, peso entre;
425-475g, Câmara Butil ou Arbiiity, costurada,
miolo removível e lubrificado

12

Bola de pingpong.
Bola

13

Material- Policstireno

.tamanho- 38mm /(04cm)Branca- Lisa
de

Vôlei

oficial

confeccionada

em

Poliuretano, com diâmetro entre 65-67cm, peso
entre: 260-280g. Câmara Butil ou Arbiiity,
matrizada, miolo removível e lubrificado.

14

Bota para voleibol, confeccionada em PU, com
18 gomes, matrizada, miolo removível, modelo
5500, diâmetro 65- 67cm,peso entre 260 a 280g
Bola

suíça (pilates,

bobath

e

treinamento

funcional)com75cm de circunferência, cor Prataou
15

azuí , em borracha ultra resistente, atóxico, com
capacidade para suportar, no minino 200kg, com
sistema antlestouro, antiderrapante.

Bola Suíça Peanut Feijão 100x45 Cm C/ Bomba 16

Live Up Pilates ou similar. Material látex de alta
resistência, sistema anti estouro

Bola tênis - tubo com 03 (três) bolas
confeccionadas em borracha, superfície em fellro,
17

comdiâraetro entre 6,35 e 6.67 cm,pesando de 56

a 58 gramas aprovadas pela ITF - Federação

Internacional de Tênis, em modelo para ser usado
em todo tipo de superfície.

Bolas para jogos infantis de futsal, tamanho sub
18

13, lermotec, com 8 gomos, câmara airbiiity,
miolo removível e lubrificado, peso entre 350 e
3802. diâmetro ente 55 -59cm.

Bola

Volef

Quadra

Pro

7.0(tipoPenalty).

Descriçâo:Bo!a Oficial de Vôlei, matrizada, com

16

gomos.

Aprovada

confeccionada

pela

Fcderuçflo

em

microfibra.

Inicriiaeloiml

de

Voleibol - FIVB,Características Principais:Nome
19

da
Cor:
MICROFIBRACâmara:

BC-LJ-VDMaterial:
AlRBILITYGomos:

l6Peso d EmbaJagem:Peso: 260-280ConstruçSo:
MATRIZADA PUCódigo da Cor: l790Mialo;
SLIP
SYSTEM
removível
LUBRIFICADOCircunferência:65-67

E

Bola de Medicinebol com alça, 4kg diâmetro
entre 26 e 28cfn, sem costuras, emborrachada,
20

resistente a impactos, possibilidade de arremesso e

quick no chão, alças laterais em fibra injetado indicada para ganho de massa corporal,
flexibilidade, fortalecimento e aulas específicas.

Bomba para encher bola esportiva/ pneu de
21

bicicleta, confeccionada em plástico, sistema
dupla ação, 01 mangueira extcnsora, 02 bicos
(agulhas) rosqueáveis.

Av.Ortioica, n'2994-Abrolhos I- Novo Viçosa-EsUdo da Bahia-CEP:4592(MI00-TeI.;(7J)320í-n24
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N^VA
Luva de goleiro para futebol de campo,
tamanho G, confeccionada em PVC, com palma
22

resistente feita com composto de borracha,

PAR

15

RS 85,00

RS 1.275,00

POKER

PAR

10

R$ 85,00

RS 850,00

POKER

PAR

20

RS 27,00

RS 540,00

STARSIDE

PAR

60

RS 130,00

RS 7,800,00

PENALTY

PAR

60

RS 75,00

RS 4.500,00

TAMDDER

PAR

50

RS 88,00

R$4.400,00

REALTEX

fechajnento com cinta de velcro de duplo alcance
envolvendo todo o pulso.

Pares Luva de goleiro para futebol dc campo,
tamanho P, M , G, confeccionada em PVC, cora
23

palma resistente feita com composto de borracha,

fechamento com cinta de velcro de duplo alcance
envolvendo todo o pulso.

Canelcira de protcç3o(par), possui uma placa
24

frontal leve e resistente para uma proteção
máxima, suporte macio em EVA para maior
conforto

Cbuteira Futebol de Campo fabricada com
couro natural para um encaixe perfeito e conforto

durador. Desenvolvida para uso em superfícies de

grama baixa. É acolchoada nos lugares certos,
garantindo leveza e proteçdo contra impacto. Parte

superior (cabedal) em couro natural;. Travas para
25

uso em grama baixa úmida, mas nSo lamacenta.
Base de TPU garante leveza, durabilidade e

conforto para jogar em superfícies naturais;
Acolchoamento

de

couro

no

calcanhar

proporciona conforto durador; Palmilha em EVA

garante suporte do arco e amonecimcnto;
Ranhuras flexíveis no antepé proporcionam maior
mobilidade. Produto de excelente qualidade.
Chuteira Futsal: Em material resistente com

detalhe na biqueira em camurça; Entressola: EVA
injetado e lixado; Solado: Borracha (nSo marca o

piso e promove maior aderência); Lingueta: Macia
26

c flexível; Palmilha: EVA forrada e injetada;
conforto e maior aderência ao calçado; Forro
Têxtil: Interno com reforço acolchoado no
calcanhar para proteção e conforto; Ajuste;

Cadarço simétrico. Peso Aproximado: 480 g (o
peso varia de acordo com a numeração). Produto
de excelente qualidade

Joelheira para Jogos de voleibol. Material que
permite total liberdade de movimentos durante a

prática esportiva. Possui design anatômico e
protetor cm EVA, especialmente desenvolvido

para proporcionar proteção e conforto nas quadras,

evitando assim lesões e traumas causados por
impactos na região do Joelho. ■ Modelagem

27

anatômica. • Bordas reforçadas. - Amortecimento
contra impados. - Compressão adequada. Protetor em EVA. Composição: - Têxtil: 36%
poliamida; 32% poliéster; 32% elastodieno. Cor:
Preta. Peso: 125 g. Garantia do Fabricante: contra
Defeito de Fabricação. Design do recorte

quadrado que permite a proteção dos joelhos.
Gênero: Unissex. Indicado para; jogos de voleibol

51

Meião,(par) Conta com reforço e proteção para
28

acompanhar os jogadores de futebol, oferecendo
também conforto. Fabricado em materiais
resistentes, como Doliamida, poliéster. algodão c

PAR

60

RS 19,00

RS 1.140,00

UNIVEST

A».Ocílnici, n'2994-AbrolkM 1 - Noia Viçosa-Estaiío da Bahia-CEP;4592t>-l)(».Tel.:(73)320Í-I124
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einstodieno, além de apresentar punho elástico e
sola reforçada. Composição: Poliamida, poliéster,

algodão e elastodieno. Sola: Reforçada. Punho:
Elástico. Peso Aproximado: 120 g. Tamanho:

Único. Garantia: Contra defeitos de fabricação.
Produto de excelente qualidade

TSnls esportivo para handebol e voleibol, Tênis
repleto de recursos e tecnologias diferenciadas
para ajudar o atleta a conquistar uma melhor
performance. Seu design que evita contusões e
permite ao atleta maior (lexíbilidade. Com sistema

completo de ventilação na cntressola, diferencial

29

que reduz o calor e a umidade dentro do calçado.
Cantem sistema de borracha especial no solado
que melhora a flexibilidade e também poder de

tração; além de um sistema único que consegue
reunir numa mesma plataforma amortecimento e

PAR

60

R$ 150,00

RS 9.000,00

OLYMPIKUS

PAR

100

RS 19,00

RS 1.900,0

UNIVEST

UND

10

RS 12,00

RS 120,00

POKER

UNO

10

RS 200,00

RS 2.000,00

SPITTER

UND

10

RS 33,00

RS 330,00

SPITTER

UND

10

RS 370,00

RS 3.700,00

SPITTER

UND

10

RS 200,00

RS 2.000,00

SPITTER

UND

06

RS 82,00

RS 492,00

SPITTER

UND

05

RS 82,00

RS 410,00

SPITTER

UND

06

RS 497,00

RS 2.982,00

SPITTER

UND

06

RS 275,00

RS 1.650,00

SPITTER ,

UND

06

RS 180,00

RS 1.080,00

SPITTER

estabilidade. Entressolas convencionais utilizam

materiais pianos que permitem a penetração

profunda no ponto de impacto. Tecnologia de
entressola Biomecanicamente engenharia resiste
estresse pronação aliviando nas articulações do
tornozelo e joelho. Este produto tem garantia
direto do fabricante.

Par de meião para futebol confeccionado em
30

poliéster e pés em algodão, tamanho adulto, com
02 elásticos (sendo 01 na parte inferior e 01 na
superior).

31
32
33

34

35

Cartão para árbitro oficial para futebol de
campo. Cartão para árbitro oficial para fütsat.

Jogo Rede esportiva para campo society.
Par

de

redes

para

basquete,

oílcial,

confeccionada em fios de seda fio 4mm

Par de redes para futebol de campo, oficial,
confeccionada em fios de nylon 04 mm.

Par de redes para futsal, oficial, confeccionada
em fios de nylon 04 mm 10

Rede de vôlei de praia - oficial, em nylon,
36

Dimensão: 1,00 x 8,50m, malha: 10 x lOcm e fio
2mm

Rede de voleibol oficial, confeccionada em fios
37

de nylon 02 mm, com 02 faixas em PVC com
costura.

Rede esportiva para futebol de campo - oficial,

confeccionada com fio de polipropileno (seda),
38

com 4 mm trançado, malha Í6xl6cm. Vista
frontal?,50x2,50m, vista lateral 2,5x2,0x0,85, com
tratamento UV

Rede esportiva para futebol de salão - oficial,
39

40

confeccionada com fio de polipropileno (seda),
com 4 mm trançado, malha 12xl2cm. Vista

frontal 3,20x2,10m, vista lateral 2,1x1,0x0,60.
Rede Oficial (3,20 x 2,10)m para Futebol de
Salão, em 4 fio, com 2mm dc espessura e seda
maíha(I4xl5)cm Par

Av.Ocrfnica, ü^ZW-AbrothoiI-NíníViçtija-FjUdoda Bahia-CRP;45«ll.O(IO-Tel.:(73)3208-II24
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41

42

Rede OUcial de Futebol de Campo, em Fio dc
seda com 6mm de espessura e malha(10x1 Ocm)
Rede para sombrcamento (60 a 8D%)de quadra
de tênis, confeccionada em polietileno, com faixa
nas laterais e ílhoses espaçados a cada Olmt no

UND

05

RS 497,00

RS 2.485,00

SPITTER

UND

05

RS 373,00

RS 1.865,00

SPITTER

GOOOL 90

cumprimento e a 0,50mt nas iaterais. Medida 20x3mt
43

Trave gol Mirim -1,00 A x 1,5 L e 0,60 cm de
profundidade,em ferro de 2" — galvanizado

UND

10

RS 267,00

RS 2.670,00

44

Apito - oficial dc árbitro, iuüx, durável, com
cordão para pescoço, tamanho oficial, indicado
para arbitragem esportiva,

UND

10

R$ 27,00

RS 270,00

UND

10

RS 32,00

RS 320,00

UND

10

RS 122,00

RS 1.220,00

SPITTER

UND

20

RS 130,00

RS 2.600,00

SHINAl

UND

20

RS 285,00

RS 5,700,00

SPITTER

UND

20

RS 155,00

R$3.100.00

SPITTER

UND

06

RS 267,00

RS 1.602,00

VOLLO

UND

10

RS 787,00

RS 7.870,00

MAGNUN

AX

ESPORTES

Apito confccciODado cm plástico, resistente,
45

durável, com cordão para pescoço, tamanho

oricial, indicado para arbitragem esportiva, na cor

AX
ESPORTES

preta.

46

Antena

para

rede

de

voleibol

oficial,

confeccionada em fibra de vidro Par

Aparador de chute reto na cor variada, couro
47

sintético

30

cmx20cmx8cm

com

encaixe

anatômico em veícro para o braço
48

49

50

Marcaçáo de arena dc futebol de areia, em

nylon. modelo; beach soccer
Marcação dc quadra de voleibol dc praia, em
nylon, modelo; beach voley

Placar Manual - Estojo de PVC - Números 0 a
31, tam. 38 x 22 cm, Modalidades: Futsal, Campo,
Vôlei, Ping Pong
Poste dc voleibol em tubo de aço carbono com 3",

51

acompanhando de cairaca e roldana com altura
oficial, com 3 regulagem de categoria masculino,
feminino e juvenil.

VÀLORÍPTAL RS 124J29,00:{CENT6 EAÍNTE-É(ÍÚa1"R(?Mlfc'TREZENIOS iéiVfNtEíte-KtJVÊREAÍSKf^

-LOTE N° 08 —Material para PreroiaçCcs esportivas - Secretaria Municipal dé Assistência.Social.
Itens

Descrição

ünid

Quaht.

Vhiòriün:

UND

60

R$9.50

ValòrTofaF"

• /MnTcl •;

Medalha redonda ^dida em liga metálica de
zamak, com 79 mm de diâmetro, gravada com os
dizeres "honra ao mérito" cm baixo relevo e com

gravura de águia e um ramo em alto relevo na
parte inferior. Espessura dc 3 mm. Metalizada na
01

cor dourada, prata ou bronze. Suporte para fita
com 2,5 cm de largura. A medalha pode vir
acompanhada de fita de cetim nas cores azul,

RS 570,00

REMA

vermelha, branca ou verde com 2,5 cm de largura
ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-brancovermeiha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura

A». Ocfãnici,ii*:»4-Abrolli«l-Nova Vjçoji-EsíaiiídaBaliii-CEP:4592M»-Tel.:(73(J20H124
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Mcdulha redonda fundida em liga metálica de

zamak, com o tamanho de 40 mm por 40 mm de
diâmetro e centro liso com 25 mm de diâmetro.

Com tocha no centro com descrição de Honra ao

Mérito em baixo relevo, no lado esquerdo vazado
02

e no lado direito com dois frisos. Espessura de 3
mm. Metalizada na cor dourada, prata ou bronze.
Suporte para fita com 1,5 cm de largura. A
medalha pode vir acompanhada de fita de cetim

UND

60

RS 4,20

R$252.00

REMA

UND

60

R$5,50

RS 330,00

REMA

UND

100

RS 4,50

RS 450,00

REMA

UND

100

RS 4,50

RS 450,00

REMA

UND

100

RS 4,50

RS 450,00

REMA

UND

10

RS 168,00

RS 1.680,00

VITÓRIA

UND

10

RS 235,00

RS 2.350,00

VITÓRIA

UND

10

RS 85,00

RS 850,00

VITÓRIA

UND

10

RS 153,00

RS 1.530,00

VITÓRIA

nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 1,5
cm de largura.

Medalha redonda fundida em liga metálica de
zamak, com o tamanho de55 mm de diâmetro e
centro liso com 35 mm de diâmetro. Medalha

03

vazada e com textura nas bordas. Espessura de 3
mm. Metalizada na cor dourada, prata ou bronze.
Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A
medalha pode vir acompanhada de fita de cetim
nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 2,5

cm de largura ou llta de gorgorão nas cores azul,
azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5
cm de largura.
Medalhas confeccionadas em metal, medindo
04

43mm, com fita de cetim, para premiação de 1°
iugar

05

Medalhas confeccionadas em metal, medindo
43mm, com fita de cetim, para premiação de 2°
lugar

Medalhas confeccionadas em metal, medindo
06

43mm. com fita de cetim, para premiação de 3°
lugar

Taça com 54 cm de altura. Copa em metal com
35 cm de largura a partir das alças com metalizada
07

na cor dourada. Base redonda com 27 cm de

largura em polímero na cor preta. Anel e suporte
em metalização na cor dourada. Plaqueta em iatão
para gravação

Taça com 86 cm de altura. Copa e tampa em
metal com 31 cm de largura a partir das alças com
08

metalizada na cor dourada. Base octogona! com
26 cm de largura em metalização na cor dourada.
Anel e suporte em metalização na cor dourada.

Plaqueta em Iatão para gravação. Estatueta
Intercarabiàvel.

Troféu com 39 cm de altura, com base oval com

09

22 cm de largura em polímero na cor preta, com
acabamento metalizado na cor dourada na tampa.
Sobre esta base um suporte metalizado na cor

dourada e uma eslalueta superior fixa de goleiro.
Plaqueta em

iatão para gravação. Demais

componentes metalizados na cor dourada.

Troféu com 45 cm de altura, com base oval com

22 cm de largura em polímero na cor preta, com

acabamento metalizado na cor dourada na tampa,
10

Sobre esta base um suporte metalizado na cor

dourada e uma estatueta superior fixa de jogador
de futebol. Plaqueta em Iatão para gravação.

r"

Demais componentes metalizados na cor dourada

Av.OctinicB, D* 2»4-AbroIh(Bl-N(i»í Viçíji-IilBdoda B«b«-CtP:4592(Vtll»-Tíl:(7í)3a()í-1124
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Troféu com 46 cm de altura, com base oval com

22 cm de largura em polímero na cor preta, com

acabamento mctalizado na cor dourada na tampa.
11

Sobre esta base um suporte meializado na cor UND
dourada, estatueta superior intercambiável.
Plaqueta em latao para gravaçao. Demais

10

RS 157,00

RS 1.570,00

VITÓRIA

UND

10

RS 100,00

RS 1.000,00

VITÓRIA

UND

10

RS 880,00

RS 8.800,00

VITÓRIA

UND

10

RS 990,00

RS 9.900,00

VITÓRIA

UND

10

RS 12.900,00

VITÓRIA

UND

10

R$680,00

VITÓRIA

componentes metalizados na cor dourada.

Troféu com 47 cm (le altura,com base octogonal
com 10 cm de largura em polímero na cor preta.
Sobre esta base um suporte metalizado na cor
12

dourada e acima uma coluna em forma de cano
metalizado na cor dourada. Sobre esta coluna uma

taça fechada metalizada na cor dourada com a
largura superior de 15,5 cm a partir das alças.

Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em
tatSo

para

gravação.

Demais

componentes

metalizados na cor dourada.

Troféu com altura dc 153 cm, base octogonal

com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta,
dois estágios com

bases de madeira, taça

metalizada na cor dourado com 44 cm de largura a
13

partir das alças. Tampa da taça e alças metalizadas
na cor dourada. Estatueta intercambiável. Quatro
colunas composta por componentes na cor
dourada. Plaqueta em latio para gravação. Uma
estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória)

fixa na base e cinco águias fixas no estágio em
base de madeira.

Troféu com altura de 167 cm, base octogonal

com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta,
dois estágios com bases de madeira, taça
metalizada na cor dourado com 44 cm de largura a
14

partir das alças. Tampa da taça e alças metalizadas
na cor dourada. Estatueta intercambiável. Quatro

colunas composta por componentes na cor
dourada. Plaqueta em latão para gravação. Uma
estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória)
fixa na base e cinco águias fixas no estágio em
base de madeira.

Troféu com altura de 180 cm, base octogonal
com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta,

dois estágios cora bases de madeira, taça
metalizada na cor dourado com 44 cm de largura a
partir das alças. Tampa da taça e alças metalizadas
15

na cor dourada. Estatueta intercambiável. Quatro
colunas composta por componentes na cor
dourada. Plaqueta em latão para gravação. Uma
estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória)
fixa na base e cinco águias fixas no estágio cm

,.2M,00

base de madeira

Troféu com altura de 34 cm, base quadrada com
7,60 cm de largura em polímero na cor preta. Taça
16

metalizada na cor prata com 12 cm de lareira a
partir das alças. Tampa metalizada na cor dourada.

RS 68,00

Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para
gravação.

•VAXOR TOTALRS 43.762,00(QUARENTA E TRÊS MIL SETÈCENTOS E SÈSSÉNTA E DOIS RÉ
Av.Ocrtfita.n'2»J-Abrolhciil-NOTíVitO!«-i;!lsdodi BsM»-CEPi 4592O-00C-Td.:(7J)320í-I12J
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Descrição

Uhid

Quánt.

UND

UND

: " '•

Vnlor Un' Valor Tóíál

Marca

6

RS 860,00

RS 5.160,00

KLOPF

20

PS 51,00

RS 1.020,00

POKER

Mesa de tSnnis, tamanho oficial, completa,
modelo 15mm, com pés confeccionados em
madeira maciça e dobráveís, medidas padrões da
ITTF, dimensões 0,76x1,525x2,74m,, tampo de
01

ISmm com acabamento cm massa e primer azul
ou

verde

com

linhas

demarcatórias

branca.

Garantin de 03 meses Contendo 02 raquetes tipo
confeccionadas em madeira com revestimento em

borracha lisa dos dois lados, mais e rede e suporte
para rede cada jogo.

02

Raquete de plngpong. Raquete de Madeira
Profissional Emborrachada com Capa Protetora,

kit com 2 unidades .Tamanho Aproximado: 25cm
de comprimento x 15cm de Largura
^ÁLORT TOTALRS.6.180,00(SEIS:MILeENT0:E'01TENTA'KEATS

2.2•Os preços a serem pagos à DETENTORA serfio os vigentes na data da ordem de fornecimento, independentemente
da data da entrega do material.

2.3 - Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos produtos objeto desta
Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem indicados pelos órgãos ou entidades de SMS

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS.
3.1-0 prazo de validade da ata de registro de preços nSo será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogaçóes,
a contar da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, conforme art. 12 do Decreto n.° 7.892/2013, de 23 de
Janeiro de 2013.

3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ala de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o §1-do art. 65 da Lei n". 8.666, de 1993.

3.3 - Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da
Lei n». 8.666, de 1993.

3.4 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários aos serviços, em até 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

3.5 - Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.

3.6 - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses, podendo
ser prorrogado, por iguais períodos, nos termos do art. 57 e seus parágrafos, da Lei n." 8.666/93, quando a proposta
continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração e mediante prévia consulta à CONTRATADA.

3.7 - Durante o prazo de validade desta Ala de Registro de Preços o Município de Nova Viçosa não será obrigada a

firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição

pretendida, respeitada a legislação pertinente ás licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurando-se ao

beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, não cabendo direito à indenização de quaisquer espécie.
CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1 - As despesas decorrentes dos futuros contratos a serem firmados com a contratada correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:

Av. O«injc»,ji*2994-Abrolficjl-Nm\íço8a-Esl8!loda I!«hia-(.T:P;4592O-0flO-Td.i (73)320í-1124
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Poder

2

Órgão

4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

10

Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade

1001

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Atividade

2.052

Executivo

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL(CREAS.PAEFD

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferência de Recursos do FNAS

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO.

5.1 Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal de Finanças é necessário a apresentação da nota (s)

fiscal(is), acompanhado do atestado de recebimento, dentro dos prazos e qualidade dos serviços recebidos pela
Secretaria responsável pela solicitação, até o dia 10(dez) de cada mês e o pagamento será efetuado até o 5° dia
útil, após a apresentação da mesma. Ainda deverão estar acompanhadas de Certidões Negativas de Débito Junto à
Fazenda Federal, CND Trabalhista, FGTS, Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante,
devidamente atualizadas.

5.2 A empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar juntamente cora a nota fiscal a
comprovação da mencionada opção.

5.3 O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela
CONTRATADA,em decorrência de inadimplemento contratual.

5.4 Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitida a
respectiva Ordem de fornecimento;

5.5 Fica assegurado ao MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA e ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, independente da aplicação de multas,
importâncias correspondentes a:
5.5.1 Despesas relativas á correção de eventuais ialhas;

5.5.2 DecUição relativa aos fornecimentos de sua responsabilidade não executados;
5.5.3 Débitos com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
6.1 - Os realinhamentos de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura do Contrato, somente se

darão com a observância dos procedimentos abaixo, observando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital para
validade das propostas.

6.2 - A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações havidas e justificadas do pedido,
demonstrando novamente a composição do novo preço, anexando cópias autenticadas de notas fiscais de compra
que comprovem os índices reivindicados.

6.3 - Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a verificação dos
preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas de
reconhecido porte mercantil, serviços e/ou prestadoras, dos mesmos ou similares, realizada pela própria unidade
ou órgão ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também,de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo
Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada, ser instruída da

justificativa da escolha da Adminísíniçâo no prazo de 5(cinco)dias úteis para cada.

Av.Ocriiiif», n'2»4-Abr«nioiI-NoniV"noj«-£s!jiio ila Batia-CEP; <5J20-000-Tel.;(71)3208-1124
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CLÁUSULA SÉTIMA -DAS OBRIGAÇÕES.
7.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE;
a)efetuar o pagamento ajustado;
b)dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.
c) fiscalizar e acompanhar através dos respectivos Secretários Municipais ordenadores das despesas, segundo as
unidades solicitantes, ou outro servidor designado para substituí-lo, que anotará em registro próprio as ocorrências
relacionadas com o fornecimento dos produtos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.

cl)Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48

(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a
CONTRATADA.

7.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
a)entregar o objeto contratado na forma ajustada;

b) atender os encargos trabalhistas, previdencíários, fiscais, e comerciais decorrentes da execução do presente
contrato;

c) manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
d) Os produtos, nos quantitativos solicitados, deverão ser fornecidos, de forma parcelada, conforme quantitativos
indicados na ordem de fornecimento emitida pelo Departamento de Compras do Município de Nova Viçosa-BA.
CLÁUSULA OITAVA -DAS PENALIDADES.
8.1-0 licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de
Preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, felhar ou fraudar na execução do contrato, comporlar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito á ampla defesa, ficará impedido

de licitar e de contratar com o Município de Nova Viçosa, pelo prazo de até cinco anos,sem prejuízo das multas
previstas no edital e na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.
8.2 - As penalidades por ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores do Município de Nova Viçosa-BA.
8.3 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato.

CLÁUSULA NONA-DA VINCULAÇÂO.
Parágrafo Único - O presente Ata de Registro de Preços encontra-se vinculada ao Edital e seus anexos do Pre;

Presencial por Registro de Preços n®. 133-2019 e a Ata de realização da referida licitação e propostas finance'
dos vencedores.

CLÁUSULA DÉCIMA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
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^ÇOSA
10.1 - Após a publicação da A(a de Registro de Preços nos órgãos oficiais, poderão ser solicitados os
forneciinentos dentro do prazo de validade do Registro, mediante formalização de contrato especifico.

10.2 - Os Ilcitantes que tenham seus preços registrados obrigar-se-ão a cumprir todas as condições dispostas na
Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA ONZE-DO FORO

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca dc Nova Viçosa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato.
E por assim estarem,justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma na presença de 02(duas)testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Nova Viçosa, Bahia, 13 de maio de 2019.

RFFFITf» \tiT?iiripai.
CONTRA

EUNICE OLIVEIRA COSTA

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATANTE

DE OLIVEIRA
ENTANTE LEGAL

CONFECÇÕES LTDA EPP
CONTRATADA
TESTEMU
NOME:

NOME: t J, tfYWv

CPF:

CPF: ctèn- 5D4. Uf;

I
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CONTRATO N" 1955/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ESPORTIVO E INSTRUMENTOS MUSICIAS.

QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM

município

de

nova

LADO, O

VIÇOSA/BA

COM

COOPARTiCIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E. DO OUTRO. A EMPRESA UNIVEST
CONFECÇÕES LTDA EPP.

O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA (BA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o n°. 13.761.531/0001-49, com sede na Avenida Oceânica, n'2994, Bairro Abrolhos - Tel.:(73)3208-

1177 - CEP 45.920-000 de Nova Viçosa - BA, neste ato, representado por seu Prefeito, Sr. MANOEL
COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF 050.967.745-20, domiciliado na Rua São
Benedito n", 255, Centro, Distrito de Posto da Mata CEP: 45.928000, Nova Viçosa-BA, com cooparticipaçâo

do FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob o
29.725.551/0001-02, com sede
na Rua da Inglaterra n" 07, Nova Viçosa - BA,CEP 45.920-000. neste ato, representado por sua gestora Sra.
NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA, inscrita no CPF sob o n° 704.946.497-04, doravante

denominados CONTRATANTES e a empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA EPP, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n®. 34.240.184/0001-89, situada no endereço Av. Getulio Vargas, n®
3152, Bairro Wilson Guimarães Soares, Teixeira de Freitas-Bahia, neste ato, representada pelo Sr. ACACIO
BRUNO MACEDO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, Sócio Administrador, portador da Carteira de
Identidade n® 11191871-50 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 815.273.145-53, denominada

CONTRATADA, firmam o presente contrato, para prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira,
constante no Processo Administrativo n°. 540/20)9,Pregão Presencial P/ Registro de Preços n*. 133-2019,

regendo-se pela Lei Federal N®. 8.666, de 21 de Junho de 1993, Decreto Municipal n° 650/2018, Lei Federal
n" 10.520/2002 e suas alterações posteriores, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da

proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das
partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- Constitui o objeto deste contrato a contratação de Empresa Especializada no fornecimento de materiais
esportivos, instrumentos musicais e materiais auxiliares, conforme especificações, quantidades e preços
descritos no Anexo 1 do Edital Pregão Presencial P/ Registro de Preços n°. 133-2019 e na Cláusula segunda
da Ata de Registro de Preços n® 163/2019 vinculada a este contrato.
§ 1® - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n" 8.666/93 com suas iilteriores alterações.

§ 2° - A presente contratação está sendo formalizada de forma indireta, por Modalidade Pregão Presencial
para Sistema de Registro de Preços n° 133-20)9, com base na Lei Federal n®. 8.666, de 21 de Junho de 1993,
Decreto Municipal n® 650/2018, Lei Federal n° 10.520/2002 e suas alterações, Decreto n® 7.892/2013 que
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da referida Lei.
CLAUSULA SEGUNDA -PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:

2.1 O valor mensal a ser pago está condicionado á sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado pela
multiplicação do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofertado para os lotes:
LOTES 01 + 02 + 03 = RS 149,858,00(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQÜENTA
EOITO REAIS).

LOTE N'01-MATERIAL ESPORTIVO-SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACÁO.
ITENS

Oi'

DESCRIÇÃO

UN

QUANT.

UN!D

20

Rede de voleibol oficínl, confeccionada em fios de nylon
02 mm.com 02 faixas em PVC com costura.

VALOR
UN

RS 82,00

VALOR
TOTAL

RS 1.640,00
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Par de redes para Tuisal, ofíciai, confeccionada em fios de
02

UNID

30

RS 200,00 RS 6.000,00

UNID

10

RS33,00

UNID

50

RS 280,00 RS 14.000,00

UNID

25

R$306,00

Bula de futebol de campo n® 04, confeccionada em PVC.
diâmetro entre 64-66 cm, peso entre; 360-390g, Câmara UNID
Butil ou Arbilitv, costurada, miolo removível e lubrificado.

10

RS 178,00 R$ 1.780,00

UNID

15

RS150,00

UNID

80

RS 150,00 RS 12.000,00

UNID

50

RS 225,00 RS 11.250,00

UNID

80

R$132.00

RS 10.560,00

UNID

50

R$i32.00

RS 6.600,00

UNID

200

R$4,70

RS 940,00

UNID

50

RS 19,00

RS 950,00

nylon 04 mm

Par de redes para basquete, oficial, confeccionada em

03

fios de seda fio 4mm

RS 330,00

Bola de Vôlei oficial confeccionada em Poliuretano, com

diâmetro entre 65-67cm, peso entre: 260-280g. Câmara

04

Buti! ou Afbilitv. matrizada. miolo removível e lubrificado.

Bola de Basquete oricial, confeccionada em Borracha, com
diâmetro entre 7S-78cm, peso entre: 600-650g, Câmara

05

RS 7.650,00

Butil ou Arbility.matrizada, miolo removível e lubrificado.
06

Bola dc Futebol de campo oficial confeccionada em
Poliuretano, diâmetro entre 68-70 cm, peso entre: 42007

445g, Câmara Butil ou Arbiiity, costurada cm 12 gomos,

RS 2.250,00

miolo removível e lubrificado.
Bola de Fulsal oficial confeccion.nda em Poliuretano,

diâmetro entre 62-64 cm, peso entre; 410-430g. Câmara
Buti! ou Arbiiity, costurada em 12 gomos, miolo removível

08

e lubrificado.

Bota de FutsaJ oficial confeccionada em Poliuretano,

diâmetro entre 55-59cm, peso entre: 350-380g, Câmara
09

Butil ou Arbiiity, costurada em 12 gomos, miolo removível
e lubrificado.

Bola dc Handebol H1 oficial confeccionada em Borracha,

diâmetro entre 49-51cm, peso entre; 230-270g, Câmara

10

Butil ou Arbiiity, costurada, miolo removível e lubrificado.
Bola dc Handebol H2 oficial confeccionada em Borracha,

diâmetro entre 54-55cm, peso entre; 325-400g, Câmara

11

Butil ou Arbiiity, costurada, miolo removível e lubrificado.
Bambolc/Arco Infantil de Plástico dimensões; 65 cm de

12

diâmetro x 2 cm de espessura com cone-xâo de 10 cm.
Pelecas

13

VALOR TOTAL líS 75.950,00(SETENTA Ê CINCO MIL NOVECENTOS E CINQÜENTA REAIS);
LOTE N° 02-MATERIAL ESPORTIVO AUXILIAR-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDüCACÃO

;ITÉNS

DESCRIÇÃO

UN. QUANJ-

VÁJLOR

VAIiOR ;

..-UN . •

TOTAL

Jogo de Camisa, com 18 peças, confeccionadas em
01

Potiéstcr 100%, sistema de absorção Dry, numeradas

UNID

30

R$756,00 RS 22.680,00

UNID

30

RS504,00 RS 15.120,00

seqüencialmente, cores a serem definidas pela Prefeitura.

Jogo de Calção, com 18 peças, confeccionados em
Poiiéster 100%, elástico na parte da cintura, parte interna
02

contendo sunga também em poiiéster. Cores a serem
definidas pela Prefeitura.

•

Camisas de goleiro, confeccionada em Poiiéster 100%,
03

sistema dc absorção Dry, numerada, cores a serem

UNID

30

RS57,00

RS 1.710,00

UNID

30

RS33,00

RS 990,00

UNID

40

R$67,00

RS 2.680,00

definidas pela Prefeitura.
Calção dc goleiro confeccionadas em Poiiéster 100%,
04

elástico na parte da cintura, almofadado nas laterais, Cores
a serem definidas pela Prefeitura.
Bolsa de uniformes, confeccionado em Poiiéster e duas

05

alças na parle superior com medida de 65cm de altura e
20cm de profundidade.
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Par de meiâo para futebol,confeccionado em poliéster e
pés em algodão, tamanho adulto, com 02 elásticos (sendo

06

UNID

200

01 na parte inferior e 01 na superior).

RS 18,50

R$3.700,00

V^OK TOTAL RS;46.880,00,(QUARENTA _E SEIS MIL OITOCÉNTOS E OITENTA
LOTE N'03-MATERIAL AUXILIAR E PARA PREMIAÇÔES ESPORTIVAS-SECRETARIA
.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
T
: :
DESCRIÇÃO

ITENS

VALOR

' 1; ■ ;
r; i:.:
VALOR

UN

QUANT.

UNID

25

R$168,00 RS 4.200,00

UNID

30

R$I53.00 R$4.590,00

UNID

30

R$100.00 R$ 3.000,00

UNID

16

R$178,00 RS 2.848.00

UNID

20

R$168,00 R$ 3.360,00

UNID

250

R$4,20

RS 1.050,00

UNID

250

R$5,50

RS 1.375.00

• UN" .

total;

Taça com 54 cm de altura. Copa em metal com 35 cm de

largura a partir das alças com mctalizada na cor dourada. Base
01

redonda com 27 cm de largura em polímero na cor preta. Anel
e suporte em metnlização na cor dourada. Plaqueis em latSo
para gravação

Troféu com 45 cm de altura, com base oval com 22 cm de

largura cm polímero na cor preta, com acabamento metalizado
02

na cor dourada na tampa. Sobre esta base um suporte
mctalizado na cor dourada e uma estatueta superior fixa de

jogador de fulebol. Plaqueta em Intão para gravação. Demais
componentes metalizados na cor dourada.

Troféu com altura dc 34 cm, base quadrada com 7,60 cm de
03

largura em polímero na cor preta. Taça metalizada na cor prata
com 12 cm de largura a partir das alças. Tampa metalizada na
cor dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta em latão para
gravação.

Troféu com 59 cm de altura, base redonda com 21 cm de

largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte
04

mctalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor prata.
Taça com 33 cm de largura a partir das alças metalizada na cor
dourada. Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta
intercambiável. Plaqueta em latão para gravação
Troféu com 54 cm de altura, base redonda com 21 cm de

largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte
05

metalizado na cor dourada c um anel metalizado na cor prata.
Taça com 33 cm de largura a partir das alças metalizada na cor
dourada. Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta
intercambiável. Plaqueta em latao para gravaçao

Medalha redonda fundida em liga metálica dc zamak, com o
tamanho de 40 mm por 40 mm de diâmetro e centro liso com
25 mm de diâmetro. Com tocha no centro com descrição de

Honra ao Mérito em baixo relevo, no lado esquerdo vazado e
06

no lado direito com dois frisos. Espessura dc 3 mm.
Metalizada na cor dourada, prata ou bronze. Suporte para fita
com 1,5 cm de largura. A medalha pode vir acompajthada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 1,5
cm de largura.

Medalha redonda fundida em liga metálica dc zamak, com o
tamanho de 55 mm de diâmetro e centro liso com 35 mm de
07

diâmetro. Medalha vazada e com textura nas bordas. Espessura
de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata. Suporte para fita
com 2,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 2,5
cm de largura ou fita de gorgorâo nas cores azul, azul-brancovermelha ou verde-amarela com 2.5 cm de largura.
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Medalha redonda fundida cm liga metálica de zamak, com o
tamanho de55 mm dc diâmetro e centro liso com 35 mm de

diâmetro. Medalha vazada e com textura nas bordas. Espessura
de 3 mm. Metalízada na cor dourada, bronze. Suporte para fita
08

com 2,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 2,5

R$5,50

RS 1.375,00

05

RS44,00

R$ 220.00

UNID

50

R$9,00

RS 450,00

UNID

20

R$27,00

RS 540,00

UNID

20

R$15,00

RS 300,00

UNID

80

R$1!,00

RS 880,00

UNID

80

R$25,00

R$ 2.000,00

UNID

20

R$42,00

R$ 840,00

UNID

250

UNID

cm de largura ou fita de gorgorSo nas cores azul, azui-brancovermelha ou verde-amarela com 2,5 era de largura.
Placa retangular em alumínio na cor dourada com borda em
09

10
12

13

alto relevo,com medida 18xl3cm,com estojo.

Prancheta em MD,tamanho oficio, prendedor metálico, com

os cantos arredondados, DIMENSÕES 235 X 345 X 3 MM
Apito cm Metnl, com bolinhas em Cortiça, com cordão para
facilitar o transporte
Kit com 3 cartões para Arbitro (1 amarelo, 1 vermelho e I
azul) com escaitc para anotação no verso

Cones dc Agilidade, em plástico PVC, Medidas:

14

23,5xl5xI5cm

15

x26,5x26,5cm

Cones de Agilidade, em

plástico PVC. Medidas: 50

Bomba para encher bolas, corpo forjado em plástico
16

resistente, suporte da mão em plástico reforçado tipo "T", bico
para encher bola, com com uma mangueira cxiensora,
tamanho; 29.5 cm X 4 cm

VALOR TOTAL RS 27.028,00(VINTE E SETE Mn.É VINTE EÓlfORÉAlS),-;; - ' ífResultante das quantidades constantes da proposta de Preços, objeto do Edita] do Pregão N®. 133-2019,
conforme ata de negociação feita pelo pregoeiro e Ata de Registro de Preços n® 163/2019.
2.2 - O preço proposto é irreajustávei, durante o prazo de 12(doze) meses, contados da data de apresentação
da proposta, por força do disposto na legislação em vigor.
2.3 - Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal de Finanças é necessário a apresentação da(s)

nota (s) fiscal (is), acompanhado do atestado de recebimento, dentro dos prazos e qualidade dos produtos
recebidos pela Secretaria responsável pela solicitação e o pagamento será efetuado até o 10°(décimo} dia útil,

após a apresentação da mesma. Ainda deverão estar acompanhadas de Certidões Negativas Conjunta de
Débito de INSS e Fazenda Federal, CND Trabalhista, FGTS, Certidões Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante, devidamente atualizadas.
2.4 - A empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a
comprovação da mencionada opção.

2.5 - O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela CONTRATADA,em decorrência de inadimplemento contratual.

2.6 - Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitida a
respectiva Ordem de fornecimento;

2.7 - Fica assegurado ao MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA e ao FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO,o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA,independente da aplicação de
multas, importâncias correspondentes a:
2.8 - Despesas relativas à correção de eventuais falhas;

2.8.1 ■ Dedução relativa às entregas de sua responsabilidade não executadas;

2.8.2• Débitos com a Administração Municipal.

2.9 - Nos preços ofertados na proposta do CONTRATADO já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que. direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
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2.10 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando

estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização
do valor contratual.

2.II - Os realinhamentos de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura do Contrato, somente
se darão com a observância dos procedimentos abaixo, observando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital
para validade das propostas.

2.12 - A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações havidas e Justificadas do pedido,
demonstrando novamente a composição do novo preço, anexando cópias autenticadas de notas fiscais de

compra que comprovem os índices reivindicados.
2.12.1 - Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a verificação

dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas
de reconhecido porte mercantil, serviços c/ou prestadoras, dos mesmos ou similares, realizada pela própria

unidade ou órgão ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados
pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada, ser
instruída da justificativa da escolha da Administração no prazo de 5(cinco) dias úteis para cnda.

CLÁUSULA TERCEIRA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
3,1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta das seguintes dotações orçamentárias:
2

Executivo

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

II

Secretaria Municipal cie Educação,Cultura e Desportos

Unidade

1101

UNIDADE DE CULTURA E DESPORTOS

Atividade

Gestão das Ações do Ensino FUNDAMENTAL

Elemento

2.029
3390.30.00

Fonte

01

Educação - MDE 25%

19

Fimdcb 40%

Poder

2

Executivo

Oraão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

11

Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desportos

Unidade

1102

UNIDADE DE CULTURA E DESPORTOS

Gestão das Ações do Ensino FUNDAMENTAL

Poder
Oraão

Material de Consumo

Atividade

2.035

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUARTA- VIGÊNCIA,EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
4.1 A vigência do presente será de 14 de maio de 2019 a 14 de dezembro de 2019 podendo ser prorrogado,
de comum acordo entre as partes e mediante Termos Aditivos, para cada exercício financeiro, após a
verificação da real necessidade da CONTRATANTE,nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei n° 8.666/93,
bem como alterado, exceto no tocante ao seu objeto.

Parágrafo Único - A Administração, por razões de interesse público, poderá a qualquer tempo declarar o
término antecipado do Contrato ora firmado, bastando uma notificação prévia com prazo de 30 (trinta) dias
para a rescisão, sendo que em tal hipótese será devido a CONTRATADA, o pagamento, se houver de saldo
referente a execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES:
5.1 - DA CONTRATADA:
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5.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE.
5.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas,
previdenciárlos, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a
qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
5.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na

execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos;

5.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato.
5.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de
abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.
5.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;

5.1.7 - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no art. 55, inciso XII da Lei n® 8.666/93.
5.1.8 - Comunicar à Prefeitura Municipal de Nova Viçosa os eventuais casos fortuitos e de força maior,

dentro do prazo de 2(dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;
5.1.9 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato para os seus acréscimos.
5.1.10- Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:

5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integraiidade dos seus termos;

5.2.2 - Os fornecimentos serão acompanhados e fiscalizados pelo Secretário ordenador das despesas,
segundo as unidades solicitantes, ou outro servidor designado para substiluí-Io, que anotará em registro
próprio as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.

5.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas,
dentro de 48(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA-DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:
6,1 O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contraio para melhor adequação das
finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA -DA INEXECUÇÂO DO CONTRATO.
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7.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa,

previstos no ari. 77 da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:

8.1—0 contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigos
77 e 78 da Lei Federal n®. 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e alterações cm vigor.

Parágrafo Primeiro - O contrato para o fornecimento dos produtos poderá ser rescindido por iniciativa da
CONTRATADA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo CONTRATANTE, mediante
ação judicial especialmente intentada para esse fim;
Parágrafo Segundo - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os fornecimentos pela CONTRATADA
não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em jiiigado.
Parágrafo Terceiro - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação,

até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato peio
CONTRATANTE na forma que o mesmo determinar.
CLÁUSULA NONA -DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

9.1 - A CONTRATADA por descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:
I - advertência;

II - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2(dois) anos;
in - 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 própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
lY - Multa por atraso injustificado no fornecimento, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

a. 10%(dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação;
b. 0,3%(três décimos por cento) ao dia, até o irigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
não realizado;

c. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento, por cada dia subseqüente até o
trigésimo.
V - As penalidades por ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no
Cadastro de Fornecedores do Município de Nova Vlçosa-BA.

Parágrafo Único - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05(cinco)
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Secretaria Municipal de Finanças.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA VINCULAÇÃO E DO GESTOR DE CONTRATO.
10.1 O presente Termo de Contrato encontra-se vinculado ao Edital e seus anexos do Pregão Presencial para
Registro de Preços n®. 133-2019, propostas financeiras dos proponentes e a Ata de Registro de Preços n°
163/2019. originada da referida licitação.
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T

10.2 Ficam designados como Gestora Titular deste CONTRATO a servidora JSS5fcí3e Oliveira, Gestora
dos Contratos Administrativos do Poder Executivo, nos termos da Portaria n° 003/2017 de 02 de janeiro de

2017 e a fiscalização do contrato caberá a servidora Sra. Lisiane dos Santos, matricula n®. 5005, inscrita no
CFF sobon® 029.374.185-97.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS
1 1.1 Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto no presente contrato, os chamados
casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do contrato, a legislação e demais

normas reguladoras da matéria e em especial a Lei n® 8.666/93, aplicando-ihe, quando for o caso,
supletivamente o.s Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as
disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO.
12.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, nos locais de costume

conforme prazo definido na legislação pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO FORO.

13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Nova Viçosa, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato.

E por assim estarem,justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teore forma na presença de 02(duas) testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Nova Viçosa, Bahia, 14 de Maio de 2019.

REFEI

MUNICIPAL

COlfTRATANTE

NATALIA CAROLINO COSTA PEREIRA

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
^ CONTRATANTE

ACACIO BRUNO MACEDO DE OLIVEIRA

REPRESEI^TANTE LEGAL
ilVEST CONFECÇÕES LTDA EPP
CONTRATADA
TESTEM

HAS;^

NOME:

NOME:

CPF:

CPF:;3gQ.
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Sexta-feira
17 de Maio de 2019
2-Ano •N''2804

Nova Viçosa

Di;írio OiK"Í;i1 do

município

Extratos de Contratos

O
0

EXTRATO DO COMRATO N"

VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL P/SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N'133/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 163/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N''S40/20I9

CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO, INSCRITO NO CNPJ N°. 13.761.531/0001-49. COM COOP/MITICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO.INSCRITO NO CNPJ N'29.725.551/0001-02.
CONTIUVTADA: UNIVEST CONFECÇÕES LTDA - EPP.INSCRITA NO CNPJ SOB N». 34.240.184/0001-89.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS
ESPORTIVOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS AUXILIARES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS
UNIDADES ESCOLARES DA REDE .MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA VIÇOSA, NOS JOGOS ESTUDANTIS
DA AMIZADE - JEA E EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS.DO MUNICÍPIO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Poder

2

Executivo

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

li

Secretaria Municipal dc liducaçáo. Cultura e Desportos

Unidade

UOI

UNIDADE DE CULTURA E DESPORTOS

Atividade

2.029

Gestão das Ações do Ensino FUNDAMENTAL

Elemento

3390.30.00

Material de Consumo

Fonte

01

Educação-MDE 25%

19

Fundeb 40%

Poder

2

Executivo

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÁO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

II

Secretaria Mimicipal dc Educado. Cultura e Desportos

Unidade
o
Atividade

1102

UNIDADE DE CULTURA E DESPORTOS

2.035

Gestio das Aeões do Ensino FUNDAMENTAL

O

Elemento

3390,30.00

Material de Consumo

Fonte

00

Reclusos Ordinários

VALOR DO CONTRATO; RS 149.858.00(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQÜENTA E
OITO REAIS).

DATA DA CONTRATAÇÃO: 14/05/2019.
VIGÊNCIA: 14/05/2019 A 14/12/2019.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

&idere(a: Av. Oceânica,3100,-Abrolhos I Nova Viçosa-BA,45920-000
Fone: 733208-1124 - CNP) ni: 13.761.531/0001-49
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AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Do: Gabinete do Prefeito.
Para: Setor de Contabilidade.

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido Processo, Remeter ao Setor de

Compras para formalizar autorização da contratação da empresa: UNIVEST
CONFECÇÕES LTDA-EFP, inscrito no CNPJ sob o n° 34.240.184/0001-89, cujo
objetivo do seguinte contrato n° 1955/2019 e a contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais esportivos, instrumentos musicais e materiais auxiliares.
Vinculado ao PP-133/2019- SRP.

Nova Viçosa, 14 de Maio de 2019.

o^c

NATALIA CAROtINO COSTA PEREIRA

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

'-vr/if.

Prefeito M

73 Av. Oceânica, n" 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- lei.:) 3208-1124

pntfnr\jht>

ot

Ni)VA
o-r»© rKJvO

ORDEM DE SERVIÇO

Do: Gabinete do Prefeito.

Para: Setor de Compras.

Fica autorizada a empresa: UNIVEST CONFECÇÕES LTDA - EPP, inscrita no
CNPJ sob o n° 34.240.184/0001-89, cujo objetivo do seguinte contrato de n°
1955/2019 e a contratação de empresa especializada no fornecimento de
materiais esportivos, Instrumentos musicais e materiais auxiliares. Vinculado ao
PP-133/2019-SRP.

Nova Viçosa 14 de Maio de 2019.

lO«NOC
NATALIA CAROÍINO
COSTA PEREIRA

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MuniCip

73 Av. Oceânica, n'2994- Abrolhos i - Nova Viçosa- Estado da Bahia-CEP:45920-000- Tel.;) 3208-1124

