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ATAPARAREGISTRODEPREÇOS

ATA DE REG[STRO DE PREÇOS N' 2]2/2018 PARA REG]STRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.

Pregão Presencial n' 090/2018
Processo Ad ministrativo n" 90 18/2018

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede na Rua Alfredo Bueno.
n' 1235 Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001 -7] neste ato representada
pela Excelentíssima Secretária de Gabinete Mtmicipal Sra. Mana Emília Peçonha de Oliveira
Salva, Brasileira, Casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP. e
inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-1 3, residente e domici]iada na Rua Custódia. n' ] 27.
Jardim Zeni, CEP 13912-464, neste município de Jaguaríúna, Estado de São Paulo, doravante
denominada simp]esmeilte ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro dado a Empresa AZUL
EXPORTE CIOMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n' 1 1 .633.685/000 1 -20. a
rua: Ainaldo Bal'roto, n': 1060, baço: São Berrado, CEP.: 13030-420, no Município de
Campinas, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu Sócio Diretor DOSE
GENIVALDO MAGALHAES ALCANTARA, Nacionalidade, ProHlssão, portador(a) do RG
n'. 4.267. 1 83 e inscrito(a) no CPF/MF sob n' ,474.9 1 6.555-72 residente e domiciliado(a) à Rua:
Jogo Felipe Xavier da Salva, n': 25 Ap.504, Bloco 02, Baixo São Berrado, CEP.: 1 3030-680,
no Município de Campinas, Estado de São Paulo, doravante denominada DETENTORA. têl-n
entre si justo e acertado REGISTRAR OS PREÇOS do objeto abaixo especificado,
decon'ente da Licitação Pregão Presencial para Registro de Preços n' 090/2018, com
fundamento na Lei Federal n' l0.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente,
no que couberem, as disposições da Lei Federal n' 8.666 de 21 de Junho de 1993 e pela Lei
Complementar n' 123/2006, alterada pela Lei Complementar n' 147, de 07 de agosto de 2014;
e Lei Complementar n' 155, de 10 de ouülbro de 2016 (Lei Geral das Micros e Pequenas
Empresas), e Decreto Mtuücipal n' 2.622/2007, mediante as cláusulas a seguir especificadas

CLÁUSULAPRINIEIRA--DOOBJETO:
1.1 Registro de Preços paa fomecimento eventual e parcelado de materiais esportivos,
conforme especificações e quantitativos descritos abaixo e eln Anexo 1, parte integrante do
EditaliTa

LOTEI  
ITEM UN   DESCRIÇÃO MARCA  
l UND 3 DARDO MINI ATLETISMO TURBO JAV EM PVC COM PONTEIRA EM BORRACHA 300GR. TURBOIAV  
2 UND 3 DARDO MINI ATLETISMO TURBO JAV EM PVC COM PONTEIRA EM BORRACHA 400GR TURBOJAV  
3 UND 3 DARDO MINI ATLETISMO TURBO JAV EM PVC COM PONTEIRA EM BORRACHA 500GR. TURBOJAV  
4 UND 3 DARDO MINI ATLETISMO TURBO JAV EM PVC COM PONTEIRA EM BORRACHA 600GR TURBOJAV  
5 UND 3 DISCO MINI ATLETISMO EM PVC 200GR VINEX  
6 UND 3 DISCO MINI ATLETISMO EM PVC 350GR VINEX  
7 UND 3 DISCO MINI ATLETISMO EM PVC 400GR VINEX \  
8 UND 3 PELOTA MINI ATLETISMO EM PVC 200GR VINEX \
9 UND 3 PELOTA MINI ATLETISMO EM PVC 400G VINEX  
10 UND 3 MARTELO DE PVC MINI ATLETISMO 500GR VINEX  
11 UND 3 MARTELO DE PVC MINI ATLETISMO 1000GR VINEX a
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12 UND 20
Dardos tipo foguete em espuma Inletada d3e PU, cauda em pvc revestida de ethafoan
com comprimento total aproximado de 27cm nos modelos para lançamento contra o
vento

AZUL

ESPORTES

13 UND 20

Dardos tipo foguete em espuma InJetada de PU, cauda em pvc revestida de ethafoan
com comprimento total aproximado de 27cm nos modelos para lançamento a favor do
vento.

AZUL

ESPANTES

14 UND 2

Disco de aço inox/ABS de l,C)kg, IAAF. Centro e bordas de aço inox, pratos de plástico
ABS de alta resistência reforçados com fibra de vidro. Concentração de 90% até 92% do
peso nas bordas. Certificado pela tAAF.

VINEX

15 UND 2

Disco de aço Inox/ABS de 2,0kg, IAAF. Centro e bordas feitos de aço galvanizado, pratos
de plástico ABS de alta resistência com reforço de fibra de vidro. Concentração de 75%
do peso nas bordas. Certificado pela IAAF.

VINEX

16 UND 2

Peso de aço de 4 kg, IAAF, em aço inox com diâmetro de 98mm até 103mm. Peso preciso
e circunferência perfeita. Certificado pela IAAF.

VINEX

17 UND 2
Peso de aço de 5 kg, IAAF, em aço inox com diâmetro de 105mm até 120mm. Peso
preciso e circunferência perfeita. Certificado pela IAAF.

VINEX

18 UND 2

Dardo totalmente em aço de 600g. Estrutura de alta resistência e cabeça de aço
galvanizado. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). Certificado

peia IAAF. Ideal para lançamentos acima de 50m

NORDIC

19 UND 2

Dardo de aço de 700g. Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de aço
galvanizado. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). Certificado
pela IAAF.

FEILU

20 UND 2

Dardo totalmente em aço de 800g. Estrutura de alta resistência e cabeça de aço
galvanizado. Pintura a pó(resistente à corrosão, impacto, ação química etc). Certificado
pela IAAF, Ideal para lançamentos acima de 70m

NORDIC

21 UND 3
Bastão de revezamento de alumínio, IAAF. Feito de alumínio e pintura metálica

Conjunto com 8 unidades. Certificado pela IAAF

VINEX

LOTE 2  
ITEM UN   DESCRIÇÃO

MARCA  
l UND 10

Protelar de Tórax para Taekwondo, oficial homologado WTF, em dupla face, (usando

dos dois lados), de um na cor azul e de outro na cor vermelha:

TUSAH  
2 UND 10

Protetor de cabeça (capacete) para Taekwondo, oficial homologado WTF, anatómico
fabricado em PU injetado na cor vermelho ou azul.

rUSAH

 
3 PAR 10

Luva para Taekwondo, oficial homologado WTF, anatómica, confeccionada em couro
natural revestido em PU injetado na cor branco. (Par).

rusAH

 
4 PAR 10

Protetor de caneta com pé para Taekwondo, oficial homologado WTF, confeccionado
em espuma injetável PU, com fechamento em velcro, na cor branco. (Par).

TUSAH

 
5 PAR 10 Sapatilha para Taekwondo, em couro natural com salada, (costurado), em látex, na cor

branco.

JUGUI

 
6 PAR 10

Protetor de antebraço para Taekwondo, oficial homologado VVTF confeccionado em
espuma injetável PU, com fechamento em vetcro, na cor branco

rUSAH

 
7 UND 10 Aparador de chute para Taekwondo, em couro natural, com ajuste em velcro MKL  
8 UND 5

Aparador de chute(raquete) para Taekwondo, em couro natural, com ajuste em vetcro. 
KL

 
9 UND 10

Protetor de Genital (conquilha) para Taekwondo, oficial homologado WTF,

confeccionado em polipropileno de alta resistência, com suspensório tipo sunga, em
material elástico com ajustes '\  
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10 UND 10

Protetor de Genital feminino para Taekwondo, oficial homologado WTF. confeccionado

em polipropileno de alta resistência, com suspensório tipo sunga, em material elástico
com ajustes.

TUSAH

1 1 UND 10
Faixa para capitão em poliéster com elastano, Letra "C" em silkscreen emborrachado
cores variadas.

STARFLEX

12 UND 150
Tatame confeccionado em EVA, peças com encaixe em todas as laterais, borda de
acabamento. medidas 1,00m x 1,00m x 0,05m.

BIX

LOTE 4 1

ITEM UN   DESCRIÇÃO  
l UND 3 Callbrador para balas(digital).  
2 UND 20

Apito profissional com dedal, em plástico resistente, otlmo acaoamento, silvo iuíle
diferenciado. cam abertura nas laterais e na parte inferior, sem qualquer obJeta em seu
Interior. .L

3   P
Cordão para apitos em polipropileno com mosquetão e argola para encaixe do apito em  

4 "? P
Bombas para enchimento de bolas, manual com bico de rosca e sunstnuivel, moaeio l iuXrEn
dupla ação com bicosobressalente na canolade pressão. l \ ../

LOTE 03

ITEM UN arDE DESCRIÇÃO  
l UND 5 Tapete em EVA figura peixe, medidas 1,40x0,85x0,03 mts para aulas de natação  
2 UND 5 Tapete em EVA figura peixe, medidas 1,60x0,52x0,03 mts para aulas de natação  
3 UND 100

oculo$ de natação confeccionado em silicone, acondicionado em caixa acrlllca para
melhor conservação.  

4 UND 100 Touca para natação em 100% silicone, tamanho P na cor preto-  
5 UND 100 Touca para natação em 100% silicone, tamanho (M) na cor preto.  
6 UND 100

Touca para natação em 100% silicone, tamanho (GI na cor preto.  
7 UND 500

Espaguete para aulas de hidroginástica, confeccionado em ethatoan, meainao i,õu ae
comprimento e 0,07 m de espessura, coloridos sem furo central  

8 PAR 25 Halter para hidroginástica confeccionado em EVA que proporcione resistencia de 2 a
3kg.  

9 PAR 25
Palmar para Natação, confeccionado em polietileno resistente com encaixe para as
mãos em tubo de silicone (Par).

FLU l Y

10 UND 25
Baia de pernas para Natação, tipo pullboy, confeccionado em EVA soft com celular
fechadas

ULllVlrUKI

11 UND 25
Pranchas para natação, em EVA Soft, com células fechadas, medindo 30x4ux3 cm ae
espessura. Com abertura na parte superior da prancha para encaixe das mãos.  

12 UND 50
Colete para hidroginástica confeccionado eml>LAUE
EVA modelo Power que suporte até 120kg de peso. Medidas 70 x 34 x 4cm.
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LOTE 5 /''\  
ITEM UN   DESCRIÇÃO   \

l KG 10
PÓ de Carbonato de Magnésio para Ginástica Artística, com alto poder de absorção e l txL;\ l

aderência do atleta ao aparelho, embalados em pacotes de l kg. Cada. l \ \ /I'/

5 UND 2

:impressor maleta, capacidade de bombeamento de ar de 160L / minuto para
:nchimento de bolas, pneus, entre outros, bico tipo revolver engate rápido, com
:alibrador acoplado e mangueira de pressão emborrachada. Medida aproximada de 45
{ 30cm. Acompanha bico para enchimento de bola com válvula, bico soprador, bico para
enchimento de bola sem válvula e adaptador de engate.

WL

6 UND 3
Extrator de pinos, para bolas, oficial, confeccionado em polipropileno de alta
densidade.

PENAL'W

7 UND 10

Cronómetro Profissional Eletrânico Digital, contagem progressiva e regressiva resolução

1/100 segundos, alarme sonoro, mostra a volta mais rápida, volta mais lenta e calcula o
tempo médio, contagem regressiva com faixa de trabalho de 10 horas, fu nção ritmo com
intervalos de ritmo setecionáveis. Mostra ano, mês, data, semana, hora, minutos e

segundos, formato de hora 12/24 e estrutura resistente à
água e iluminação. Memória de 500 voltas

VOLLO

8 UND 10
Garrafões térmicos de 12 litros com alças para transporte, pés retráteis, torneira
desmontável para higienização, bocal de abastecimento amplo para colocação de gelo.

rERMOLAR

9 UND 120 Garrafas Squeezy, capacidade 50C) ml, térmica, bocal protegido com tampa em acrílico
com trava.

SQZL

10 UND 20
Porta Garrafa térmica para Squeezy, capacidade para 6 unidades com alça para
transporte  

11 UND 50
Corda elástica medida 8m, encapada com

poliéster colorido.

PINGUE

12 UND 30
Corda em sisal para treinamento coletivo. Medida IOm, com viradores de madeira nas
extremidades.  

13 MTS 10
Corda náutica em polipropileno torcido de 4 pernas marinheiro, SO mm, cor branco

CORDAS

14 UND 50 Corda em seda de 2 mts com cabos em madeira nas extremidades.  
15 UND 50 Corda em seda de 5 mts com cabos em madeira nas extremidades.  
16 UND 5 Bolsa Térmica flexível para gelo, tamanho médio, com capacidade para 1200 ml  
17 UND 5

Bolsa térmica flexível para água quente, com borda reforçada, em borracha natural, na
cor azul, no tamanho (M), com capacidade para 1200 ml.

REALTEX

18 UND 15

Bolsa para transporte de bolas e material esportivo, confeccionado em corvina,
flanelado e reforçado (capacidade para no mínimo 6
bolas),tipo charuto.

PEJO

19 UND 10

Bolsa de Massagem, em nylon com dimensões aproximadas entre 28 x 38 x 17 cm, na
cor preto, com mínimo de 2 bolsos laterais externos, alça para transportes e que
contenha na parte interior reservatório técnico apropriado e que acompanhe o produto
o mínimo de 4 almotolia para aplicação de medicamento  

 20 JOGO 10
Cartão para árbitro, confeccionado em PVC, cores vermelho e amarelo, com
quadriculado no verso para inscrição de jogadores e capa de transporte. LIVRE

 21 JOGO 2

Jogo de Malha, oficial, que atenda as normas da FPM (Federação Paulista de Malhas),
feita em aço, peso 0,800 g, diâmetro de 110 mm, com holograma de letras.  
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2 ND  
:olchão (gordo) para Ginasttca Artística {ollmplca) ae espuma, para saiLus, seiiuv uni

los lados fofo para suavizar a queda e outro lado rígido para atuar como amortecedor,
nedlndo 3,00xl,90x0,30 mts, recoberto em vinllona KP100Q, com telas laterais para
ventilação e soldas eletrânicas.    

3 ND 00
:olchonete para Ginástica Localizada em espuma ae Di3, mealnao l-,uuxu,ouxu,VJ iills'
evestido em vinilona KP1000 com ilhoses para respiração,    

4 JND 2

)rotetor para salto sobre a mesa de (ilnasttca Artística, em espurnd uxuv, lvllllaLV çlll
U". revestido em vinilona KP1000 de alta durabilidade.    

5 UND 3

Rolo de Espuma para Ginástica Artística, utilizando para apoio e auxilio nus exeit-içi-'s
niciantes. medida 70cm de diâmetro, revestido em vtnilona KP1000.    

6 UND 3

Colchão rampeado confeccionado em espuma DIUU reve$tlao por vlnnon brl.vvv,
medindo 1,90xl,20x0,45x0,001 Mts.    

7 UND 100

Arco para ginástica, confeccionado em tubo de zumm ae aiametra leito ue rvç ul dll'u.
Estrutura interna do tubo com forma de" y", confeccionado do mesmo material. A união
do tubo é feita através do sistema de termo moldagem, com 88 cm de diâmetro interna

e peso aproximado de 300 gr. Arco encapado com fitas coloridas autoadesivas
holográficas.

ESPORTES

 
8 UND 50

Estilete(adulto) para Ginástica Rítmica, conTecclonaao em nora curii ii çl'l, pv'-'g-' a UE
virador articulado sem emendas em aço, com pino escamoteável.

ESPORTES 
9 UND 50

Fita de cetim adulto oficial de Ginástica Rítmica, em cetim corri o rnls UE cviiipiniiç--v c

5 cm de largura, padrão internacional de competição, nas
cores da bandeira desta cidade

ESPORTES

 10 PAR 50

Maças com corpo em PVC e ponta em borracha, tipo coneclavel, tamaníiu aquilo, vll-.lal
para Ginástica Rítmica, em 45 cm de comprimento nas cores brancas, o par 150g cada,
desenvolvida com padrão internacional, acompanha sacola de
transportes {Par).

ESPORTES

  11 PAR 30 Sapatilha tipo ponteíra para Ginástica Rítmica tpar).  

 12 UND 100

Corda adulto oficial para Ginástica Rítmica, conreccionaaa eííi beud c»pcu'a-, ---çv-ua

3,2m, padrão internacional para competição, cores variadas, com alma de poliester que
não permita entrelaçamento durante os exercícios.

ESPORTES

  L3 UND 100
Corda adulto oficial para Ginástica RÍtmIca, coníeccionaaa eín seus e p ual lllEU'ua i--"

padrão internacional para competição, cores variadas, com alma de poliester que nãa
permita entrelaçamento durante os exercícios

ESPORÕES

  14 UND 7
Bolsa Kit infantil, oficial para Ginástica Rítmica 8uxuucm na cor iaralijó.

ESPORTE

  15 UND 7
Bolsa Kit adulto, oficial para Ginástica Rítmica 8sxBbcm na cor verde.

ESPORTES

  16 UND l
Trave de equilíbrio cam estrutura em aço, pintura eielrostauca erii pu. oa)E Elll alu''"'--'
Indeformávet, cobertura em couro antiderrapante. Medida: 500cm de comprimento
altura ajustável de 70 a 125cm, marca homologada FIG  

  17 UND l
Módulo Cilíndrico inflável para Ginâsttca, meainao luucm ae iüi gul a, u-a---ç'- v uc uvb--
+ bomba específica.  

  18 UND l
Plinto em madeira de reflorestamento, llxaoo e envernizado, culil c» E'auuayu=' 1 '--'' 'v-'

(gavetas), tampa com espuma aglomerada de alta densidade e revestido com couro
sintético antiderrapante
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6

4 ND 0

maquete para Tênis de Mesa, tipo clássica, oficial de competiçoes, conreccionaaas ern
nadeira prensada de alta qualidade com 5mm de espessura, cabo ovalado, borrachas
intéticas de alta qualidade, lisas, sobre base de EVA, devendo a raquete proporcionar
io jogador, as seguintes categorias: Spin 7, velocidade 7 e controle 9.

uiiEKTLI

 
5 OGO 0

ogo de peça de Xadrez, oficial, sendo o Rei com I0,5 cm, RatnFla com y cm, utspo com
! cm. cavalo com 7 cm. Torre e Peão com 5 cm, nas cores branco e preto, confeccionados
)m madeira. chamadas e com feltro individual, embaladas em saco com forração Interna

!m fe)tro para não riscar as peças.

3\J l l IL[LI

 
6 UND 30

I'abuleiro de Xadrez, oficial CBX, em polietileno, TOFmato ae 3u x 3u çm, çulil
acabamento reüllado. com a área impressa na frente com 64 casas e no verso 100 casas,
no tamanho de 5 x 5 cm. notação algébrica, base inferior de "a" a "h" notação algébrica
na coluna esquerda de "l" a "g" na cor cinza 20% alternada na corverde bandeira, senda
a casa "al" na cor verde bandeira, com impressão de casa no verso do tabuleiro, no
tamanho de 4.5 x 4.5 cm. na cor verde bandeira e cinza 20% na área externa do tabuleiro
na cor branco sendo utilizada para Jogo de Damas.

XADREX

 
7 UND 2

Relógio digital para Xadrez, oficial homologado pela RIDE, que apresenta os seguintes
tipos de controles de tempo: Tempo rápida e Blitz; Tempo + Guilhotina; 2 x guilhotina
+ Tempo; Tempo de repetição + Tempo; Bónus("Fischer"); Atraso("Bronstein"); Tempo
+ profissional byo- yomi; Tempo + brasileiro byo-comi("Over time"); Hourglass; Gang
("LiKht Ning"). 13 algoritmos diferentes que abrangem todas as normas do calendário
popular, manual de programação para todos esses métodos, 21 opções pré-
programadas para uma rápida e fácil utilização, alerta de som opcional, alerta quando
esgotar o tempo de um dos lados, LCD recurso de correção de contraste, indicação de
bateria fraca.    

 8 JOGO 50

Jogo de Damas, oficial, com 33 mm de diâmetro e 5 mm de espessura. nas cores orancu
e preto, confeccionados em madeira, acondicionados em saco com forração em ferra
para não riscar as peças. Acompanha tabuleiro tipo estojo em madeira de 40x40cm.

D\J l llLLLI

 
 9 UND 50

Raquete para Tênis de Campo, em grafite e tungsténio, tecnologia u i, lntegraaos elíi
sua estrutura, cabeça 100 sq.in, peso 315 g, equilíbrio 315 mm. rigidez 72 ra,
comprimento 27/27,5 in, syntec grip, sistema córtex, que atua entre a cabeça e a
empunhadura da raquete, filtrando as vibrações e transmitindo melhor sensação de
logo, empunhaduras variadas, 13 4,3/8 ou 14 4.1/2, encordoamento com a corda pro   

 10 UND 50

Raquete de Tênis de Campo Infantil, contecclonaüa em alumínio, caoeça: uõ sq. in /::::= :=..1=1'=,1i:, l;==;:,::=1=1';;!'='B; ;:" :'-.':.'iL;Ã;'i.;; J; ": :
/ 7.6 oz e balanço de 275 mm.    

  11 UND 100
Raquete para badminton oficial cabeça 100% grafite, com manolviesn 'F luanotuoos ue
carbono. com cordas de multifilamento, peso máximo 85g.    

  12 UND 30 Tubo peteca em pena de ganso, para uso em badminton, contenao iz uniaaaes cava.      

  13 UND 30
Tubo peteca em nylon, oficial da IBF para jogos oficiais de badminton, contendo 6 l ''''
unidades cada.
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14 PAR 5

Postes de badminton 1,60m. confeccionado em tubo de aço carbono de 3 polegadas,
com rodas para treino e competição, contrapeso que permite uma tensão perfeita da
rede, sistema "Easy FIxIng" - não necessita de nó$, nlvelador

para ajustar a verticalidade.

PRO-E

15 JOGO 60

Jogo de dominó com peças tipo osso branco armazenado em estojo plástico modelo
maleta com alça e fecho metálico, com 28 pedras medida da pedra 45x20x9mm,
marcação dos números pretos em baixo relevo.

su'no

16 JOGO 120

Jogo de baralho, contendo 55 cartas em cada, sendo 52 cartas + 2 curingas + carta
garantia, confeccionado em cartão couché 290g, exclusivo com deslize aveludado de
agradável manuseio. Tamanho da carta: Bridge Size 57x89 mm ou Poker Size 63x88 mm

COPAG

LOTE 7  
ITEM UN arDE DESCRIÇÃO

MARCAS  
l UND 100

Bola de Futebol de Campo Pro, 100% PU. termotec, circunferência entre 68 - 70 cm,

peso 420-445 g, miolo removível e lubrificado, com selo de aprovação da FOFA, e oficial
da FPF para o ano corrente.    

2 UND 120

Bola de futebol de Campo Infantil, 32 gomos, costurada a mão, confeccionada e
mlcroflbra. circunferência entre 64 - 66 cm, peso 360-390 g, miolo removível e
lubrificado. modelo ano corrente. Marca oficial da FPF.

PE NALTY

 
3 UND 80

Bola de Voleibol oficial fPV, adulto, 16 gomos, confeccionada em microflbra, com 65 a

67 cm de circunferência e peso variando entre 260 a 280 g, ano corrente.    
4 UND 80

Bola de Voleibol oficial homologada com selo CBV e FIVb, adulto, confeccionada em
microfibra. com 65 a 67 cm de circunferência e peso variando entre 260 a 280 g, ano
corrente.

MI KASA

 
5 UND 20

Bola de voleibol setter desenvolvida para treinamento levantamento de voleibol,
confeccionada em poliuretano (PU}, matrizada, medida 65-67cm de diâmetro e peso
entre 380a 400g    

6 UND 20

Bola de Voleibol de praia oficial homologada com selo CBV e FIVb, confeccionada em
microfibra. com 65 a 67 cm de circunferência e peso variando entre 260 a 280 g, ano
corrente.    

7 UND 40

Bola de Handebol feminino oficial fPHb, com costura, sistema especial de aderência,
confeccionada em PU Urra Grip, circunferência entre 54 -- 56 cm, peso entre 325 -- 400
g, com selo da CBHb, ano corrente    

8 UND 40

Bola de Handebol mírim oficial FPHb, tamanho infantil, com costura, 32 gomos, sistema

especial de aderência, confeccionada em PU Urra Grip, circunferência entre 49 -- SI cm,
peso entre 230 -- 270 g, com selo da CBHb, ano corrente.

PE NAL l Y

 
9 UND 40

Bola de Handebot masculino oficial FPHb, tamanho adulto, com costura, 32 gomos,

sistema especial de aderência, confeccionada em PU Urra Grip, circunferência entre 58
- 60 cm, peso entre 425 -- 475 g, com selo da CBHb, ano corrente

PENAL l Y

 
10 UND 100

Bola de Futsal oficial adulto, oficial FPFS, sistema termotec, confeccionada em PU Urra
100%. câmara de butil e miolo removível e lubrificado, com 61 a 64 cm de circunferência

e peso variando entre 410 a 440 g, com selo de aprovação da FIFA, ano corrente.    
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11 UND 100

Bola de futsal ofIcIal da fPFS, sub 13, sistema termotec, confeccionada em PU, com 55

a 59 cm de circunferência e peso variando entre 350 a 380g, ano corrente

PENALTY

12 UND 30

Bola Futebol de 5 oficial certificada pela LESA (Internacional Blind Sport Federationl
costurada a mão com 6 guizos. Confeccionada em microfibra, peso entre 510-S40gr,
circunferência entre 60-62cm.

HANDLIFE

13 UND 10
Bola de Goalball oficial IBSA confeccionada em
borracha moldada com peso de 1250 gramas, 77 cm de circunferência.

UG

14 UND 20

Bola de Basquetebol Feminino oficial da FPB, matrizada, confeccionada em microfibra,
com 72 a 74 cm de circunferência e peso variando entre

510 a 565 g,ano corrente

PENAL'W

15 UND 20
Bola de Basquetebol Masculino oficial da FPB, matrizada, confeccionada em mlcrofibra,
com 75 a 78 cm de circunferência e peso variando entre 600 a 650 g, ano corrente.

PENALTY

16 UND 20
Bola de Basquetebol Mirim oficial da FPB, matrízada, confeccionada em microfibra, com
72 a 74 cm de circunferência e peso variando entre 450 a 500 g, ano corrente.

PENAL'W

17 UND 100
Bola de Borracha n9 10 matrizada, cor vermelho, circunferência entre 48 a 50 cm, peso

entre 180 a 200 g, miolo clip system, removível e lubrificado.

MAGUSSY

18 UND 100
Bola de Borracha n9 12 matrizada. cor amarelo, circunferência entre 57 a 59 cm, peso
entre 250 a 270 g, miolo slíp system, removívet e lubrificado.

MAGUSSY

19 UND 400
Bola de Iniciação Ne- 8, matrizada. confeccionada com borracha. Tamanho: 40 - 42 cm
de diâmetro. Peso: llO - 120 g, miolo clip system, removivel e lubrificado cor amarelo.

MAGUSSY

20 UND 400
Bola de Iniciação Ng- 14, matrizada, confeccionada com borracha. Tamanho: 65 - 67 cm
de diâmetro. Peso: 350 - 370 g, miolo clip system, removivel e lubrificado cor vermelho

MAGUSSY

21 UND 40
Bola para Rúgbi confeccionada em borracha, costurada, tamanho 5, oficial da CBRU, ano
corrente.

GILBERI

22 cx 20
Bola de Tênis de Mesa. oficial I'nF, confeccionada em plástico, 40+, na cor branca, 3

estrelas para competições em caixa com 6 unidades.  
23 UND 30

Bola de GR Oficial com Glitter 400g, fabricada em policloreto vinilico urra, que permite

melhor controle e agarre à bola, devido ao acabamento siliconado. Miolo de válvula pra
system calibrável mantendo a bola em seu peso e tamanho oficiais. fabricada em
conformidade com as normas da FIG

AZUL

ESPORTE

24 UND 30

Bola de GR Oficial com Glitter 300g, fabricada em policloreto vinilico urra, que permite

melhor controle e agarre à bola devido ao acabamento siliconado. Miolo de válvula pro
system calibrável mantendo a bola em seu peso e tamanho oficiais. Fabricada em
conformidade com as normas da FIG.

AZUL
ESPORTE

25 TB 40
Bola de Tênis de Campo oficial aprovada pela ITF, oficial para jogos da Federação
Paulista de Tênis. acondicionadas em tubo pressurizado com D155:D157 3 unidades

rRETORN
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4 UND 20
Bola Medicine Bo11 4 kg com diâmetro de 20cm, confeccionada em borracha matrizada,
com quick câmara de butil, miolo removível e lubrificado

MAGUSSY

5 UND 20
Bola Medicine Bole 5 kg com diâmetro de 22cm, confeccionada em borracha matrizada,

com quick câmara de butil, miolo removível e lubriHlcado.

MAGUSSY

6 UND 20
Bola Medicine Bola 10 kg confeccionada em borracha matrizada, com quick câmara de
buril, miolo removível e lubrificado.

LVP

LOTE 9

ITEM UN arDE DESCRIÇÃO
MARCAS

l UND 50
Bola GymBall em polietileno resistente a 300 kg, sistema anta brust, no mínimo 12
sugestões de exercícios impressos na bola, acompanha bomba, 2 válvulas, bomba
sanfonada e adaptadores de bico inclusos, tamanho 55 cm

AZUL

ESPORTES

2 UND 50

Bola GymBall em polietileno resistente a 300 kg, sistema anta brust, no mínimo 12
sugestões de exercícios impressos na bola, acompanha bomba, 2 válvulas, bomba
sanfonada e adaptadores de bico inclusos, tamanho 65 cm.

ESPORTES

AZUL

3 UND 50

Bala GymBall em polietileno resistente a 300 kg, sistema anti brust, no mínimo 12
sugestões de exercícios impressos na bola, acompanha bomba, 2 válvulas, bomba
sanfonada e adaptadores de bico inclusos, tamanho 75 cm.

ESPORTES
AZUL

4   50

Bola GymBall em polietileno resistente a 300 kg, sistema anti brust, no mínimo 12
sugestões de exercícios impressos na bola, acompanha bomba, 2 válvulas, bomba
sanfonada e adaptadores de bico inclusos, tamanho 85 cm  

LOTE IO  
ITEM UN   DESCRIÇÃO    
l PAR 10

Par de Rede para Futebol, medidas 7,50x2.50 mts, confeccionada em fio trançado de 6
mm, malha 16x16 cm, fio de polipropileno de alta densidade virgem (pead) com 36
cabos de 0,42 de espessura e deverá ter aditivos ultravioleta.    

2 UND 5

Rede de Voleibol, oficial FPV profissional, 2 faixas lona (Duas lonas), fio 2,00 mm.,
polipropileno, cor preta, malha 10x10 cm. SPORTS  

3 UND 5

Rede de Vólei de Areia, oficial FPV profissional, 2 faixas lona sintética (duas lonas}, fio

2,00 mm, polipropileno, cor preto, malha IOx10 cm

MAXI
SPORTS  

4 UND 5
Rede de Vólei Sentado (adaptado), 2 faixas lona algodão cru dublado medida oficial,
(duas lonas), fio 2,00 mm. polipropileno, cor preta, malha IOxlO cm.    

S UND 5

Rede Handebol. confeccionada em polipropileno (seda) fio 6mm, com cortina interna.
Medidas oficiais com 3.00 x 2.00 e fundo com 1,00m nas partes Inferior e superior.    

6 PAR 10
Par de Rede para Futsal tipo México, em Seda fio 8mm, medida 3,20x 2,10m, com funda
superior e inferior com Im.

MAS l ER

 
7 PAR 10

Par de Rede para Aro de Basquetebol, tipo chuá, fio 8 mm de palipropileno, com alças
para fixação nos aros.

PANE

 
8 UND 12

Rede para transporte de bolas, flo 4mm üejPA
polipropileno, com fecho. Capacidade mínima de 20 bolas oficiais

UE
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LOTEll  
ITEM UN   DESCRIÇÃO

MARCAS  
l a 10

Poste de Escanteio confeccionado em fibra de vidro, medida de 1,50m, com bandeirolas
vermelhas, suporte em mola de aço carbono e fixador de solo. Conjunto com quatro
unidades

PRO-E

 
2 PAR 3

Poste para Voleibol oficial da FPV, confeccionado em alumínio, cam regulagem de altura
tipo telescópica, manivela deslocavel, com parede de 5 mm. para perfeita rigidez
balizada, parte superior com porteira em pvc injetada para facilitar a passagem do cabo
de aço (Par).

MAXI

SPORTS  
3 PAR 3

Antena para Rede de Voleibol, Oficial da FPV, em fibra maciça com suporte de rosca
IPar).

MAXI

SPORTS  
4 UND 5

Carrinho para transporte de bolas, em alumínio com alças, modelo com caixa em
polietileno resistente, cor preto, medidas 485X560X890 mm com rodízios resistentes.

PLASTAL

 
5 JOGO 2

Fita demarcatórla para Vólei de Areia, em faixa única de 16x8 mts, homologada FPV. MAXI

SPORTS  
6 PAR 3

Par de protetor de poste para voleibol, confeccionado em tubo de ethafoan com 65mm
de espessura, medida 180m de altura, com encaixe para manivela. Recoberto em lona

de algodão dublada, com fechamento em velcro.

PRL

 
7 KIT 3

Plaquetas para substituição de Voleibol, oficial da FPV, confeccionado em MDF de 6 mm,
pintada com tinta acrítica azul, com cabo em polietileno rígido, medindo 20x37 cm,
devendo ser numeradas as plaquetas e os cabos de l A 18 pintados com tinta acrítica
branco, acondicionados em caixa apropriada, com encaixe para que as plaquetas fiquem

em pé com os cabos voltados para cima. Jogo com 2 caixas completas.

MAXI

SPORTS  
8 0 2

Conjunto de campainha para jogos de Voleibol, oficial, com kit para equipe local e
visitante, modelo oficial das competições da FPV

MAXI
SPORTS  

9 PAR 5
Faixa suporte para antena de Voleibol, confeccionada em lona dublada de 5 cm, com
costuras duplas, fecho e encaixe da antena através de velcro.

MANTER

 
10 PAR 3

Poste para Vólei sentado em perfil tubular com solda mig, pintura eletrostática a pó com
sistema de roda pra transporte e sistema de tensão do cabo com roldana em silicone
medindo 7,5cm de largura X 124cm de altura, possibilita regulagem da rede nas alturas
oficiais das categorias masculino(1,15m) e feminino(1,05m), base para sustentação em
perfil tubular com solda mig, com pintura eletrostática a pó medindo 82cm de
comprimento X 60cm de largura X 44cm de altura, com 6 containers com tampa
medindo 24cm de comprimento X 33cm de altura, com capacidade de IO litros cada.

PRO-E

 
11 PAR 3

Protetor para poste de Vólei com densidade D33 e sistema de velcro para fechamento
Protetor da Base medindo 95cm de comprimento X 78cm de largura X 47cm de altura e
Protetor do poste medindo 50cm de comprimento X 68cm de altura.

PRL

 
12 PAR 2

Trave de Futsal, oficial, de tubos de aço 3 (Polegadas) chapa 13, pintura eletrostática,
soldas MIG. tamanho interno livre 3,00X2,00 mt. haste 0,70 e profundidade 1,00 mt,
com requadro para facilitar a remoção, sem buchas. [Par)

PRO-E

 
13 PAR l

Tabela de Basquetebol com vidro temperado 10 mm oficial, com varão protetor.
180X105 cm, requadro para colocação de aro retrátil oficial (Com Aro Retrátil Oficial,

para Basquetebol, para tabela de vidro temperado, com molas flexíveis).(Par)

PRO-E

 
14 PAR 4

Tabela de Basquetebol em madeira, oficial, em laminado naval, a prova d'água com
requadro metálico, com aros e redes nas medidas de 1,80XI,20 mt.(Par)

PRO-E

 
15 UND 5

Plaquetas para jogo de Basquetebol, onlcial, confeccionada em MDF de 6 mm, pintada
com tinta acrílico branco, com cabo em polietileno rígido, medindo 15x28 cm,
numeradas de l a 15 com tinta acrílico vermelho, setas vermelhas para indicação de

posse de bola, medindo 12x20 cm, acondicionada em caixa apropriada.

HSG

 
 16 UND 10 Suporte para bola de Rúgbi(Tee) para o treino e competição, ideal para l?alas

tamanho 4 ou 5. confeccionado em 100% PU.

GILBBRT
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LOTE 12

ITEM

l

UN

KIT

arDE

40

DESCRIÇÃO

Localizada confeccionada em lona de capota

marítima reforçada na estrutura com sistema de velcro, espuma de revestimento para
o contato com o tornozelo trazendo mais conforto, devendo as cargas serem de ferro
embutidos em containers duplos, diminuindo o risco de vazamento. Cada Kit contém 01
par de caneleira com os pesos de 1/2 kg, Olkg, 2kg, 3kg, 4kg e 5kg.

Step's para Ginástica Localizada, medida 98 cm, de comprimento e 39 cm. De largura,
profissional com regulagem, confeccionada em polipropileno rígido, com regulagem de
altura de 15 e 20 cm.

Ruber Band para Ginástica Localizada, composto de dois pecadores em cinta de nylon
de alta resistência, encapados por luva de borracha resistente, elástico cirúrgico de IO
mm, faixa de nylon resistente para apoio de pés durante exercícios.

Bastão para Ginástica Localizada, confeccionada em madeira com 1,20 mt, revestido em
PVC colorido com ponteira, sem peso

MARCAS

SLADE

MAKTU B

2

3

4

5

UND

UND

UND

100

120

100

LVP

SLADE

Cinto de tração modelo duplo com dois cintos com revestimento de espuma e
fechamento de velcro extralargo, quatro elásticos 60 cm. Com sistema interno
antirrompimento, acondicionado em embala

iump para Ginástica Localizada, com l mt de diâmetro com lona resistente ao esforço,
36 pares de molas helicoidais, ponteiras inferiores de borracha pintura eletrostática
suporta até 150 kg confeccionado em tubo redondo de aço 1010/1020, pés fixos com
reforço em toda lateral, tela sanet antiderrapante super-resistente. costura com linha
de nylon.

Tubing Preto Forte Elástico para Exercícios confeccionado em látex, medida 1,5m.

STARFLEX

UND l20

POLIMET

6

7

8

UND ISO

UND ISO

JOGO ltO

CARCI

VINEX

SKLZ

Kits Barreiras com ajuste de altura, retornável, com proteção de espuma, em alumínio,
produto de alta qualidade, fácil transporte, Ideal para treinamento e iniciação jogo com
4 unidades que proporcionem variação de altura de 45 a 95 cm

Estaca reclinável. Indicada para slalom, treinamento de agilidade e coordenação. Estaca
de 160 cm de comprimento e 25 mm de diâmetro. Ponteira de aço galvanizado com
junção de borracha, permitindo maior flexibilidade da estaca ao toca-la. Conjunto com
12 unidades na cor amarela

9

10

11

12

13

14

JOGO l6

UND ltO

KIT l IO

Prancha de equilíbrio redonda, confeccion?d
Kit de anilhas olímpicas, confeccionadas em ferro vulcanizadas, com anel de reforço na
centro, contendo l unidade de cada peso de lkg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg e IOkg.

Bulgarian Training Bag couro peso 5kg

Bulgarian Training Bag couro peso IOkg

Bulgarian Training Bag couro peso 15kg

}(it de kettlebel. confeccionadas em ferro vulcanizadas, com anel de reforço no centro,
contendo l unidade de cada peso de 12kg, 14kg, 16kg, 18kg, 20kg e 24kg.

LVP

ACTION

UND IS

UND IS

UND IS

LVP

LVP

LVP

ACTION

KIT l 5

polipropileno maleável colorido

resistente a impacto, sendo cada kit composto de l unidade dos pesos 1/2 kg, lkg, 2kg
3kg,4kg e 5kg.

FU bb iMIN
AS

16

17

KIT l IOO

UND liOO
Banda Elástica de 1,5 mts de comprimento, cor laranja extraforte em emj5alagens

individuais.

CARDO

r 1 1

17 UND 5

Contact Pad, confecionado em lona impermeável vlnílica, costuras reforçadas,

preenchido de espuma de alta densidade com respirou de segurança, alças para encaixe
de mãos e braços, medidas do equipamento 60 x 40 x 10 cm.

SOUL

18 UND 5

Contact Pad Sydney. Confecionado em lona impermeável vinílica, costuras reforçadas,
preenchido de espuma de alta densidade com respirou de segurança, alças para encaixe
de mãos e braços, medidas do equipamento 70 x 40 x 10 cm.

SOUL
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18 UND

recolhimento. IAZULnTes

l suporte de transporte contendo iw uni aços IT IÂZUL

19 UND 10

20 UND 10

colorido, base quadrada de 158x158 m doliesi eno' ma eávao ESPORTES21 UND 150

22 UND 100

na faixa refletiva l PLASTiCOR
de 250 candeias que atenda a norma NBR 15071.23 UND 100

ãl::il$$ .«:

8 estacas e l bolsa de viagem.

24 UND

ponha acessórios que tornam ACTUAL

aço uma alça de mão/prendedor, dois prendedores de canela.

25 UND 20

na fita e prendedor para barra fixa.

HLM

26 UND 10

27 UND 10

TRYEX

que permite ser calçada com o tênis.

28 UND 5

borracha medida IAZULKTES
17,8 x 29,5 x 17,8 cm.29 UND 10

m aço carbono l ACTiON

especial, medida 2,20m.30 UND

m aço carbono IA(r'toN
especial, medida 2,00m.31 UND

l guarda odores, antialérgico, medid j orrachado

UülVERSO

VOGA

32 UND 20

calibrável, aproximadamente 33cm d o vlnli=jlhllflável e l PRO-P
outra com pinos macios.

33 UND 10

12

/

/

7
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1 .2. Todos os materiais, ae..q!!Ê..çe!!bÊr, deverão seguir as especificações oficiais de cada
tnodalidade, estabelecidas pelas respectivas Federações e Confederações, para que possam
atender ao Hlln a que se destinam

1 .3. Os imateriais deverão ser novos e atender as garantias de durabilidade dispostas pelo
Código de Defesa do Consumidor e outras leis que amparam a garantia dos produtos frente a
defeitos de fabricação, pala que soam trocados assim que os defeitos forem detectados.

1 .4. Os recursos orçalnentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste Registio
de Preços correrão por conta da rubrica orçamentária:
n' l0.01.27.812.0023.2.023.339030.01 -- Ficha 206 -- Recurso Próprio

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO, FORMA DE ENTREGA E TRANSPORTE
2.1. O(s) item(ns) registrado(s) deverá(ão) ser fornecido(s) conforme quantidade(s)
solicitada(s) através de Ordem de Fomecimento, juntamente com o respectivo empenho
orçamentário, a ser etnitida pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

2.1.1 . A(s) ordem(ns) de Fomecimento juntamente com o respectivo empenho orçamentário
serão enviados à Detentora da ATA.

2. 1 .2. A partir do recebimento da (s) Ordem (ns) de Fornecimento juntamente com o Elnpenllo
orçamentário, a Detentora da ATA deverá fomecer o item registrado em até 07 (sete) dias,
entregando no Almoxaifado esportivo da SEJEL - Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer,
localizado no Ginásio Mtulicipal de Esportes Dr. Caio Polnpeu de Toledo "Azulão", siütado na
Rua Amazonas n' 866, Vila 7 de Setembro, Jaguariúna-SP com o Sr. Marmelo ou Janaína, de
segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, mediante prévio contato pelo telefone (19)
{Xh /-4 /4( 1

1 .3.1 .3. Para os itens, ae..ü!!Ê..çe!!bÊr, a Detentora da ATA deverá apresentar o produto em
embalagem original ou embalagem que conste todas as descrições do produto determinadas no
respectivo edital, bem como "selo" de certificação das respectivas Federações e Confederações,
quando for o caso.

1 .3 . 1 .4. A entrega e o transporte do objeto serão de total responsabilidade da Detentora da ATA,
sem qualquer ânus para a Prefeitura.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o órgão Gerenciador e a Detentora terá
validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 . O Órgão Gerenciador obriga-se a:

a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classiÊlc:
quantitativos de contratação definidos;

)ao e os

b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assin
de Preços, no prazo de 05(cinco) dias;

/

\
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c) conduzir eventuais procedimelltos administrativos de renegociação de preços registrados,
para fins de adequação às novas condições de inelcado, e de aplicação de penalidades;

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a faniliarização
das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;

e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente
Ata de Registro de Preços;

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;

g) acompanhar e üscajizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na
presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇOES DA DETENTORA:
a) assinar, no prazo de 05(cinco) dias da convocação, a Ata de Registro de Preços;

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimento;

c) entregar o item solicitado nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer;

d) fornecer o item confomle especificações e preços registrados na presente Ata de Registro de
Preços;

e) entregar o item solicitado no respectivo endereço, confonne descrito no item 2. 1 .2

f) providenciar a imediata correção de deficiências, falllas ou irregularidades constatadas pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de
Preços)

g) fomeçer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de
habilitação e qualificação cujas validados encontrem-se vencidas;

h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições fimtadas a partir da data da
assinatura da presente Ata de Registro de Preços;

i) ressarcir os eventuais prduízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente Ata de Registro de Preços;

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
6.1. Os preços tuütários e globais por Lotes para o fornecimento do objeto constante em
Cláusula 1.1 são de: LOTE Ol: com preço total de R$8.200,00(oito mil e duzentos leais),
composto pelo Item 01, preço unitário R$ 76,90 (setenta e seis reais e noventa centavos) q total
de R$ 230,70 (duzentos e üínta reais e setenta centavos); Item 02,
(setenta e oito reais e sessenta centavos) e total de 235,80 (duzento:
oitenta centavos); Item 03, preço unitário R$ 8 1 ,50 (oitenta e um real

L



P
Departam ento de Licitações e Contratos

Rua A[fredo Bueno, ]235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fome: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 / 9786

H' n' H'. lia ta co esjaaua riu na. s». g(»p.bF

refeitura do Município de Jaauariúna

total de 244,50 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos); Item 04, preço
unitário R$ 87,90 ( oitenta e sete reais e noventa centavos) e total de RS 263,70 (duzentos e
sessenta e três reais e setenta centavos); Item 05, preço unitário R$ 40,90 (quarenta reais e
noventa centavos) e total de R$ 122,70 (cento e vinte e dois reais e setenta centavos); Item 06,
preço unitário R$ 50,90 (cinquenta reais e noventa centavos) e total de R$ 152,70 (cento e
cinquenta e dois reais e setenta centavos); Item 07, preço unitário R$ 60,90 (sessenta reais e
noventa centavos) e total de R$ 182,70 ( cento e oitenta e dois reais e setenta centavos); Item
08, preço unitário R$ 40,90 ( quarenta reais e noventa centavos) e total de R$ 122,70 (cento e
vinte e dois reais e setenta centavos); Item 09, preço unitário R$ 60,90 (sessenta reais e noventa
centavos) e total de R$ 1 82,70 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos); Item 10, preço
unitário R$ 70,90 (setenta reais e noventa centavos) e total de R$ 2 12,70 (duzentos e doze reais
e setenta centavos); ]tem ] ], preço unitário R$ 9] ,90 (noventa e um reais e noventa centavos )
e total de R$ 275,70 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta centavos); Item 12, preço unitário
R$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco centavos) e total de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e
cinco reais); Item 13, preço unitário R$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco centavos) e total
de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais); Item 14, preço unitário R$ 161,90 (cento e
sessenta e um reais e noventa centavos) e tola! de R$ 323,80 (trezentos e vinte e três reais e
oitenta centavos); Item 15, preço unitário R$ 222,90 (duzentos e vinte e dois reais e noventa
centavos) e total de R$ 445,80 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos); Item
16, preço unitário R$ 161,90 (cento e sessenta e um reais e noventa centavos) e total de R$
323,80 (trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos); Item 17, preço tmitário R$ 202,90
(duzentos e dois reais e noventa centavos) e total de R$ 405,80 (quatrocentos e cinco reais e
oitenta centavos); Item 18, preço unitário R$ 508,90 (quinhentos e oito reais e noventa
centavos) e total de R$ 1.017,80 (mi], dezessete reais e oitenta centavos); ]tem ]9, preço
unitário R$ 558,90 (quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) e total de R$
1.117,80 (mil, cento e dezassete reais e oitenta centavos); Item 20, preço unitário R$ 578,90
(quinhentos e setenta e oito reais e noventa centavos) e total de R$ 1.157,80 (mil, cento e
cinquenta e sete e oitenta centavos); Item 21, preço unitário R$ 203,60 (duzentos e três reais e
sessenta centavos) e total de R$ 610,80 (seiscentos e dez reais e oitenta centavos). LOTE 02:
com preço total de R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais), composto pelo Item 01, preço
unitário R$ 15 1,00 (cento e cinquenta e um reais) e total de R$ 1 .5 10,00 (mil, quinhentos e dez
reais); item 02, preço unitário R$ 15],00 (cento e cinquenta e um leais) e total de 1.5]0,00
(mil, quinhentos e dez reais); Item 03, preço unitário R$ 1 17,90 (cento e dezessete reais e
noventa centavos) e total de R$ 1 .179,00 (mil, cento e setenta e nove reais); Item 04, preço
unitário R$ 1 51 ,00 (cento e cinquenta e uin reais) e total de R$ 1 .5 10,00 (mil, quinhentos e dez
reais); Item 05, preço unitário R$ 89,25 (oitenta e nove leais e vinte e cinco centavos) e total
de R$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); Item 06, preço unitário
R$ 82,60 (oitenta e dois reais e sessenta centavos) e total de R$ 826,00 (oitocentos e vinte e
seis reais); Item 07, preço unitário R$ 76,90 (setenta e seis reais e noventa centavos) e total de
769,00 (setecentos e sessenta e nove reais); Item 08, preço unitário R$ 41,90 (quarenta e um
reais e noventa centavos) e total de R$ 209,50 (duzentos e nove reais e cmquenta centavos);
Item 09, preço uútário R$ 65,60 (sessenta e cinco reais e sessenta centavos) e total de R$
656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais); Item 10, preço unitário R$ 65,70 (sessenta e
reais e setenta centavos) e total de R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais);
preço unitário R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos ) e total de R$ 76,00 (setenta e seis
item 12, preço unitário R$ 1 08,70 (cento e oito reais e setenta centavos) e tota] de R$ ]
(dezasseis mi], trezentos e cinco reais). LOTE 03: com preço total de R$ 1
anil, duzentos reais) composto pelo Item 01, preço unitário R$ 1 60,00 (cento
e total de R$800,00 (oitocentos reais); Item 02, preço unitário R$ 1 64,00
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quatro reais) e total de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais); Item 03, preço unitário R$ 12,00
(doze reais) e total de R$ 1 .200,00 (mil, duzentos reais); Item 04, preço unitário R$ 22,00 (vinte
e dois leais) e total de R$ 2.200,00 (dois mil, duzentos reais); Item 05, preço unitário R$ 22,00
(vinte e dois leais) e total de R$ 2.200,00 (dois mil, duzentos leais); Item 06, preço unitário R$
22,00(vinte e dois reais) e total de R$ 2.200,00 (dois mil, duzentos reais); Item 07, preço
unitário R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos) e total de R$ 3.285,00 (três mil,
duzentos e oitenta e cinco reais); Item 08, preço unitário R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e total
de 840,00 (oitocentos e quarenta reais); Item 09, preço unitário R$ 28,00 (vinte e oito reais) e
total de R$ 700,00 (setecentos reais); Item 10, preço unitário R$ 21 ,00 (vinte e um reais) e total
de R$ 525,00 (quin]lentos e vinte e cinco reais); item ]], preço unitário R$ ]7,20 (dezassete
reais e vinte centavos) e total de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais); Item 12, preço unitário
R$ 40,00 (quarenta reais) e total de 2.000,00 (dois mi] reais). LOTE 04: com preço total de R$
1 2.399,99 (doze mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) composto
pelo Item 01, preço unitário R$ 85,1 8 (oitenta e cinco reais e dezoito centavos) e total de R$
255,54 (duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos); Item 02, preço
unitário R$ 18,87 (dezoito reais e oitenta e sete centavos) e total de R$ 377,40 (trezentos e
setenta e sete reais e quarenta centavos); Item 03, preço unitário R$ 3,87 (três reais e oitenta e
sete centavos) e total de RS 77,40 (setenta e sete reais e quarenta centavos); Item 04, preço
unitário R$ 24,20 (vinte e quatro reais e vinte centavos) e total de RS 484,00 (quatrocentos e
oitenta e quatro reais); Item 05, preço unitário R$ 5 17,80 (quinhentos e dezessete reais e oitenta
centavos) e total de R$ 1.035,60 (um mil, cinta e cinco reais e sessenta centavos); Item 06,
preço unitário R$ 58,]0 (cinquenta e oito reais e dez centavos) e total de R$ 174,30 (cento e
setenta e quatro reais e trinta centavos); Item 07, preço unitário RS 91,96 (noventa e um reais
e noventa e seis centavos) e total de R$ 919,60 (novecentos e dezanove reais e sessenta

centavos); Item 08, preço unitário R$ 174,25 (cento e setenta e quatro reais e vinte e cinco
centavos) e total de R$ 1.742,50 (um mil, setecentos e quuenta e dois reais e cinquenta
centavos); Item 09, preço unitário R$ 8,70 (oito reais e setenta centavos) e total de R$ 1 .044,00
(uin mil, quarenta e quatro reais); Item 10, preço unitário R$ 36,80 (trinta e seis reais e oitenta
centavos) e total de R$ 736,00 (setecentos e cinta e seis reais); Item 1 1, preço unitário R$ 9,70
(nove reais e setenta reais) e total de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais); Item 12,
preço unitário R$ 14,52 (quatorze reais e cinquenta e dois centavos) e total de R$ 435,60
(quatrocentos e cinta e cinco reais e sessenta centavos); Item 13, preço unitário R$ 30,00 (cinta
reais) e total de R$ 300,00 (trezentos reais); Item 14, preço unitário RS 6,77 (seis reais e setenta
e sete centavos) e total de R$ 338,50 (trezentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos); Item
15, preço unitário R$ 7,65 (sete reais e sessenta e cinco centavos) e total de R$ 382,50 (trezentos
e oitenta e dois reais e cinquenta centavos); Item 1 6, preço unitário R$ 1 1 ,35 (onze reais e trinta
e cinco centavos) e total de R$ 56,75 (cinquenta e seis reais e sete e cinco centavos); Item 17,
preço unitário R$ 1 1,35 (onze reais e trinta e cinco centavos) e total de R$ 56,75 (cinquenta e
seis reais e setenta e cinco centavos); Item 18, preço unitário R$ 50,33 (cinquenta reais e trinta
e três centavos) e total de R$ 754,95 (setecentos e cinquenta e quaüo reais e
centavos); Item 19, preço unitário R$ 71 ,60 (setenta e um reais e
R$ 716,00 (setecentos e dezasseis reais); Item 20, preço unitüio
centavos) e total de R$ 67,00 (sessenta e sete reais).
(novecentos e oitenta reais e trinta centavos) e total de
sessenta reais e sessenta centavos). LOTE 05: com preço
mil, duzentos reais) composto pelo Item 01, preço unitário R$ 89,85 (oitenta e nove r
oitenta e cinco centavos) e total de R$ 898,50 (oitocentos e noventa e oito reais e
centavos); Item 02, preço unitário R$ 2.702,00 (dois mil,
8.106,00 (oito mil, cento e seis reais); Item 03, preço unitário
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centavos) e total de R$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais); Item 04, preço unitário R$
675,50 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) e total de R$ 1 .351,00 (um mil,
trezentos e cinquenta e um reais); Item 05, preço unitário R$ 665,80 (seiscentos e sessenta e
cinco reais e oitenta centavos) e total de R$ 1 .997,40 (um mil, novecentos e noventa e sete reais
e quarenta centavos); Item 06, preço unitário R$ 675,50 (seiscentos e setenta e cinco e
cinquenta centavos) e total de R$ 2.026,50 (dois mil, vinte e seis reais e cinquenta centavos);
item 07, preço unitário R$ 24,10 (vinte e quatro reais e dez centavos) e total de R$ 2.410,00
(dois mil, quatrocentos e dez reais); Item 08, preço unitário R$ 14,40 (quatorze reais e quarenta
centavos) e total de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais); Item 09, preço unitário R$ 16,40
(dezesseis reais e quarenta centavos) e total de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais); Item lO,
preço unitário R$ 46,00 (quarenta e seis reais) e total de R$ 2.300,00 (dois mil, trezentos reais);
Item 11, preço unitário R$ 38,60 (trinta e oito reais e sessenta centavos) e total de R$ 1 .158,00
(um mil, cento e cinquenta e oito reais); Item 12, preço unitário R$ 14,45 (quatorze reais e
quarenta e cinco centavos) e total de R$ 1 .445,00 (uln mil, quatrocentos e quarenta e cinco
reais); [tem 13, preço unitário R$ 14,45 (quatorze reais e quarenta e cinco centavos) e total de
R$ 1 .445,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) ; Item 14, preço unitário R$ 71,40
(setenta e um reais e quarenta centavos) e total de R$ 499,80 (quatrocentos e noventa e nove e
oitenta centavos); Item 15, preço unitário R$ 71 ,40 (setenta e uln reais e quarenta centavos) e
total de R$ 499,80 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos); Item 16, preço
unitário R$ 12.738,00 (doze mil, setecentos e trinta e oito reais) e total de R$ 12.738,00 (doze
mil, setecentos e trinta e oito reais); Item 1 7, preço lmitário R$ 496,90 (quatrocentos e noventa
e seis reais e noventa centavos) e total de R$ 496,90 (quatrocentos e noventa e seis reais e
noventa centavos); Item 18, preço unitário R$ 1 .128,10 (um mil, cento e vinte e oito reais e dez
centavos) e total de R$ 1 .128,10 (um mil, cento e vinte e oito reais e dez centavos). LOTE 06:
cola preço total de R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos reais) composto pelo Item
OI, preço unitário R$ 184,90 (cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos) e total de R$
1.849,00 (um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos); Item 02, preço
unitário R$ 1 .942,80 (um mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) e total de
R$ 9.7 14,00 (nove anil, setecentos e quatorze reais); Item 03, preço unitário R$ 190,70 (cento
e noventa reais e setenta centavos) e total de R$ 1 .907,00 (um anil, novecentos e sete reais);
Item 04, preço unitário R$ 26,80 (vinte seis reais e oitenta centavos) e total de 2.144,00 (dois
mil, cento e quarenta e quatro reais); Item 05, preço uútário R$ 86,20 (oitenta e seis reais e
vinte centavos) e total de R$ 2.586,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais); Item 06,
preço unitário R$9,60 (nove reais e sessenta centavos) e total de R$ 288,00 (duzentos e oitenta
e oito reais); Item 07, preço uútário R$ 493,40 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta
centavos) e total de R$ 986,80 (novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos); Item 08,
preço unitário R$ 1 5,32 (quinze reais e trinta e dois centavos) e total de 766,00 (setecentos e
sessenta e seis reais); Item 09, preço unitário R$ 123,40 (cento e vinte e três reais e quarenta
centavos) e total de R$ 6.170,00 (seis mil, cento e setenta reais); Item 10, preço unitário R$
82,20 (oitenta e dois leais e vinte centavos) e total de R$ 4.1 10,00 (quatro mil, cento e dez
reais); Item 11, preço unitário R$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos) e total de R$
4.050,00 (quatro mil, cinquenta reais); Item 12, preço unitário R$ 28,70 (vinte e oito reais e
setenta centavos) e total de R$ 861 ,00 (oitocentos e sessenta e um reais); Item 13, preço
R$ 39,80 (trinta e nove reais e oitenta centavos) e tota! de R$ 1 . 194,00 (uln mil, cento e
e quatro reais); Item 14, preço unitário R$ 483,80 (quatrocentos e oitenta e três reais e
centavos) e total de R$ 2.419,00 (dois mil, quatrocentos e dezanove reais); Item 15,
unitário R$ 26,80 (vinte e seis reais e oitenta centavos) e total de R$ 1
seiscentos e oito reais); Item 16, preço unitário R$ 14,56 (quatorze reais e
centavos) e total de R$ 1 .747,20 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais e
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LOTE 07: com preço total de R$ 162.800,00 (cento e sessenta e dois mil, e oitocentos reais)
composto pelo Item 01, preço unitário R$ 210,90 (duzentos e dez reais e noventa centavos) e
tota[ de R$ 21 ,090,00 (vinte e um lni], noventa reais); ]tem 02, preço tmitário R$ 1 27,00 (cento
e vinte e sete reais) e total de 1 5.240,00 (quinze mil, duzentos e quarenta reais); Item 03, preço
unitário R$ 206,00 (duzentos e seis reais) e total de R$ 16.480,00 (dezasseis mil, quatrocentos
e oitenta reais); Item 04, preço unitário R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) e total de R$
15.920,00 (quinze mil, novecentos e vinte leais); Item 05, preço unitário R$ 127,00 (cento e
vinte e sete reais) e total de R$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais); Item 06, preço
unitário R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) e total de R$ 3.980,00 (três mil, novecentos
e oitenta reais); item 07, preço unitário R$ ]41,00 (cento e quarenta e um reais) e total de R$
5.640,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta reais); Item 08, preço unitário R$ 139,00 (cento e
cinta e nove reais) e total de R$ 5.560,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais); Item 09,
preço unitário R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) e total de R$ 5.920,00 (cinco mil,
novecentos e vinte reais); Item 10, preço unitário R$ 176,46 (cento e setenta e seis reais e
quarenta e seis centavos) e total de R$ 17.646,00 (dezessete mil, sei

reais); Item 11, preço unitário R$ 1 12,00 (cento e doze reais) e
mil, duzentos reais); Item 12, preço unitário R$ 92,00 (noventa e
2.760,00 (dois mil, setecentos e sessei)ta reais); Item 1 3, preço unitário R$ 305,00
cinco reais) e total R$ 3.050,00 (üês anil, cinquenta reais); Item 14, preço unitário
(duzentos e dois reais) e total de R$ 4.040,00 (quatro mil, quarenta
unitário R$ 206,00(duzentos e seis reais) e total de R$ 4.120,00(quatro
Item 16, preço unitário RS 191,50 (cento e noventa e um reais e cinquenta
e total de R$ 3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais); Item 17, preço unitáno
total de 1.600,00 (um mil, seiscentos reais); Item 18, preço unitário R$ 1
e total de R$ 1 .700,00 (uin mil, setecentos reais); Item 19, preço umtáno
e setenta centavos) e total de R$ 5.480,00 (cinco mil, quaüocentos e oitenta reais);
preço tmitário R$ 18,00 ( dezoito reais) e total de R$ 7
21, preço unitário R$ 95,00 (noventa e cinco reais) e total
reais); Item 22, preço unitário R$ 63,00 (sessenta e três reais) e
duzentos e sessenta reais); Item 23, preço unitário R$ 30,00 (trinta
(novecentos reais); Item 24, preço unitário R$ 30,00 (tíínta
(novecentos reais); Item 25, preço unitário R$ 23,60 (vinte e
total de R$ 944,00 (novecentos e quarenta e quatro reais). LOTE
7.800,00 (sete mil, oitocentos reais) composto pelo Item 01,
R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito); Item 02, preço unitário
e dez centavos) e total de R$ 862,00 (oitocentos e sessenta e dois reais); Item
R$ 46,10 (quarenta e seis reais e dez centavos) e total de 922,00
reais); Item 04, preço unitário R$ 57,10 (cinquenta e sete reais e
1 .142,00 (um mil, cento e quarenta e dois reais); Item 05, preço unitáno
sete reais e oitenta centavos) e total de R$ 1 .356,00 (um mil, trezentos e cinquenta e seis
Item 06, preço unitário R$ 136,00 (cento e cinta e seis
setecentos e vinte reais). LOTE 09, com preço total de
cotnposto pelo Item 01, preço unitário R$ 28,30 (vinte e oito reais e cinta
R$ 1 .415,00 (um mil, quatrocentos e quinze reais); Item 02,
oito reais e vintes e cinco centavos) e total de R$ 1 .912,50 (um
cinquenta centavos); Item 03, preço unitário R$ 49,25 (quarenta e
centavos) e total de R$ 2.462, 50 (dois mil, quatrocentos e sessenta e
centavos); Item 04, preço unitário R$ 60,20 (sessenta reais e
3.010,00 (três mil e dez reais). LOTE 10: com preço total
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oitocentos reais) composto pelo Item 01, preço unitário R$ 426,25 (quatrocentos e vinte e seis
reais e vinte e cinco centavos) e total de R$ 4.262,50 (quatro mil, duzentos e sessenta e dois
reais e cinquenta centavos); Item 02, preço unitário R$ 144,50 (cento e quarenta e quatro
e cinquenta centavos) e total de R$ 722,50 (setecentos e vinte e dois

Item 03, preço unitário R$ 207,00 ( duzentos e sete reais) e total de
e cinco reais); Item 04, preço unitário R$ 96,00 (noventa e seis reais) e
(quatrocentos e oitenta reais); Item 05, preço unitário R$ 642,00
reais) e total de R$ 3.2 10,00 (três mil, duzentos e dez reais); Item
(trezentos e trinta e iun reais) e total de R$ 3.31 0,00

preço unitário R$ 48,00 (quarenta e oito reais) e total
reais); Item 08, preço unitário R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e
reais). LOTE 11, com preço total de R$ 40.600,00 (quarenta
pelo Item 01, preço unitário R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
(quatro mil, oitocentos reais); Item 02, preço unitário R$
total de R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais); Item
(duzentos e trinta e cinco reais) e total de R$ 705,00
unitário R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) e
reais); Item 05, preço unitário R$ 95,00 (noventa e cinco reais) e total de
noventa reais); Item 06, preço unitário R$ 490,00 (quatrocentos e
1 .470,00 (um mil, quahocentos e setenta reais); Item 07, preço umtáno
trezentos e nove reais) e total de R$ 3.927,00 (três mil, novecentos e vinte e
08, preço unitário R$ 2.540,00 (dois mil,
(cinco mil, oitenta reais); Item 09, preço unitário
1 85,00 (cento e oitenta e cinco reais); Item 10, preço unitário
e total de R$ 1.830,00 (um mil, oitocentos e trinta reais); Item
(quatrocentos e noventa reais) e total de 1 .470,00 (um !nil,
12, preço unitário R$ 1.530,00 (um mil,
mil, sessenta reais); Item 13, preço unitário
4.000,00 (quatro mil reais); Item 14, preço unitário
reais) e total de R$ 3.388,00 (três mil, trezentos e
R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) e total de
reais); Item 16, preço unitário R$ 53,00 (cinquenta e três reais) e
e trinta reais); Item 17, preço unitário R$ 525,00 (quinhentos e
R$ 2.625,00 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais);
(quinhentos e vinte e cinco reais) e
reais). LOTE 12, com preço total de
Item 01, preço unitário R$ 172,40 (unto e setenta e dois
R$ 6.896,00 (seis mil, oitocentos e noventa e seis reais);
(cento e oitenta e seis reais) e total de R$ ] 8.600,00
preço unitário R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte
setecentos e quarenta e quatro reais); Item 04, preço unttáno
centavos) e total de RS 3.120,00 (três mil, cento e
193,80 (cento e noventa e três reais e Oitenta
oitocentos e setenta e seis reais); Item 06, preço unitário
e cinta centavos) e total de R$ 12.5 15,00 (doze mil, quinhentos e
unitário R$ 29,20 (vinte e nove reais e vinte centavos) e
quatrocentos e sessenta reais); Item
reais e cinq uenta centavos) e total de

Item 09, preço unitário R$ 345,80 (trezentos e quarenta e cinig,reais e oitenta
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de R$ 2.074,80 (dois mil, setenta e quatro reais e oitenta centavos); Item 1 0, preço unitário R$
71 ,60 (setenta e um reais e sessenta centavos) e total de R$ 7 1 6,00 (setecentos e dezasseis reais);
Item 11, preço unitário R$ 232,70 (duzentos e trinta e dois reais e setenta centavos e total de
R$ 2.327,00 (dois mil, trezentos e vinte e sete reais); Item 12, preço unitário RS 140,00 (cento
e quarenta reais) e total de R$ 700,00 (setecentos reais); Item 13, preço unitário R$ 154,80
(cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) e total de R$ 774,00 (setecentos e .setenta
e quatro reais); Item 14, preço unitário R$ 184,00 (cento e oitenta e quabo reais) e total de R$
920,00 (novecentos e vinte I'Cais); Item 15, preço unitário R$ 1.159,00 (um mi], cento e
cinquenta e nove reais) e total de R$ 5.795,00 (cinco mil, setecentos e noventa e cillco reais);

Item 16, preço unitário R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta '!ntavos) e .total de R$
] ] .880,00 (onze mil, oitocentos e oitenta reais); Item 17, preço unitário R$ 24,34 (vinte e quatro
reais e trinta e quatro centavos) e total de R$ 2.434,00 (dois mil, quatrocentos e cinta e quatro
reais); Item 18, preço unitário R$ 1 ] 7,80 (cento e dezassete reais e oitenta centavos) e total de
R$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais); Item 19, preço unitário R$ 34,00 (cinta e quatro
reais) e total de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais);. Item 20, .preço unitário R$ 224?00
(duzentos e vinte e quatm reais) e total de R$ 2.240,00(dois mil, duzentos e quarenta reais);
Item 21, preço unitário R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) e .total de R$ 720,00
(setecentos e vinte reais); Item 22, preço unitário R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) e total
de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais); Item 23, preço unitário R$ 21,40 .(mte e urn reais e
quarenta centavos) e total de R$ 2,140,00 (dois mil, cento e quarenta reais); Item 24, preço
unitário R$ 396,40 (trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) e total de R$ 1 .982,00
(um mil, novecentos e oitenta e dois reais); Item 25, preço unitário R$ 122,70 (cento e vinte e
dois reais e setenta centavos) e total de R$ 2.454,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro

reais); Item 26, preço unitário R$ 176,30 (cento e setenta e seis reais e cinta centavos) e total
de R$ 1 .763,00 (um mil, setecentos e sessenta e três reais); Item 27, preço unitário R$.176,00

(cento e setenta e seis reais) e total de R$ 1 .760,00 (um mil, setwmtos e sessenta reais); Item
28, preço unitário R$ 3 1 1 ,70 (trezentos e onze reais e setenta centavos) e total de R$ 1 .558,50
(uln mil, qu nhentos e cinquenta e oito reais. e oitenta centavos); Item 29, preço lin tário R$
40,40 (quarenh e quatro reais) e total de R$ 404,00 (quatrocentos e,quaRo reais);..Item 30,
preço unitário R$ 'i20,00 (setecentos e vinte reais) e total. de. R$ 2.161.80 (dois mil,

cento e

sessenta e um reais e oitenta centavos); Item 31, preço unitário RS 720,30 (setecentos e vinte

reais e trinta centavos) e total de R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais); Item 32, preço
ui itárlo R$ 34,00 (trinta e quatro reais) e total de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais); Item
33, preço unitário'R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e total de R$ 450100 (quatrocentos e
cinquenta reais), apresentados como lance âlnal pela CONTRATADA, devidamente aprovados
pela CONTRATANTE, totalizando o preço global de R$ 490.299,99 (quatrocentos e
noventa mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

6.2. O(s) preço(s) referido(s) acima é(são) final(is) e irreayustável(is), não se admitindo
qualquer/ acréscimo, estando incluído(s) no(s) mesmo(s) todas as despesas e custos, diretos e
indiretos, como também os lucros da DETENTORA.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO . .
7.1 . Na entrega do quantitativo solicitado, a Detentora da Ata emitirá Nota Fiscal
(NF-e). a qual será atestada e rubricada pelo responsável da Secretaria de Juventud
Lazer, bem como pelo fiscal responsável .

lletrânid

Esporte e

7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número do Pregão3,o rNimei
Ata de Registo de Preços e o número do empenho orçamentário correspondent

'ãa
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7.2.1 . A Nota Fiscal eletrânica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes endereços
eletrânicos: com cópia para

7.3. Deverá ser obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal, número da Agência e o número da
conta bancária do Banco do Brasil a S/A, na qual serão efetivados os pagamentos.

7 .4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7.5. O pagamento será efetuado até o 30' (vigésimo) dia posterior à data de apresentação da
Nota Fiscal Eletrõnica.

referência poder-se-á aplicar o IPCA-E para atualização monetãna.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8. 1 . A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito nos
casos de:

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando :

8.2. 1 . A Detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

8.2.2. A Detentora não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar suajustifícaüva;

8.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

8.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Administração;

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu qualquer das condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

'1

8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito,
impossibilitada de cutnprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

colBprovar estar

8.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem 8.2 será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante
aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

8.5. No caso de ser ignorado, incerto ou
feita por publicação no Diário OHlcial do
partir da última publicação.

8.6. A solicitação da Detentora
antecedência de 90 (noventa) dias,
nesta Ata de Registro de Preços, caso não soam
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8.7. A Administração, poderá, a seu critério, convocar, pela ordem, as demais licitantes
classificadas, nos ternos'do edital para assumirem o objeto da Ata de Registro de Preços, desde
que concordem com o fomecimento nas condições propostas pela detentora.

CLAUSULANONA-PENALIDADES:
9,1 . Por descumprimento de cláusulas editalíçias ou pela inexecução total ou parcial da Ata
Registro de Preços, a Detentora poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, saber
as sega ntes penalidades, de acordo com a gravidade da rata, nos ternos dos aits. 86 e 87 da
Lei Federal n' 8.666/93 e art. 7' da Lei Federal n' l0.520/02:

9.1 .1 . Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a Detentora concorrido diretamente;

9.1.2.Multa,nasseguintes situações: .. . .. , .: . .n.
9.1 .2.1 . De 1% do valor da Ordem de Fomecimento, por dia de atraso na sua retirada, até o 10'

(décimo) dia corrido do atraso será aplicada a multa por inexecução total e promovido o
cancelamento da Ata;

9.1 .2.2. De 1% do valor da Ordem de Fomecimento, por dia de atraso no fomecimento, até o
10' (décimo) dia corrido do atraso, após o que será aplicada a multa por inexecução total, e
promovido o cancelamento da Ata;

9. 1 .2.3 . De 30% (cinta por cento) do valor do lote, em caso de inexecução total do fornecimento
ou de desculnprlmento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será efetivado o
cancelamento da Ata.

9.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratam

Município de Ja8tariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

com o

9.3. Declaração de inidoneidade para licitar e conüatar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar atos Êaudulentos na execução da Ata, comportar-se de modo inidâneo ou
cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.

9.4. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o,prazo

de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o Município pelos prejuízos
resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição.

9.5. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da DETENTORA.

9.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e . declamçã,,.x.
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 9.1 .2

:'\Êm18a; :::==1: 'H!=S%::l=:':.r==nq:=5 T aâ#
GERENCIADOR. \
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'llo .2. A rescisão dnAt.6de/9egstro de Preços poderá se dar sob qualquer das tornas delineadas

por parte do ORGÃO GE
cabíveis.

11.2.ADETENTORA
GERENCIADORoua
objeto
possa surgir em

11.3.0
tempo aentregado

11.4.0
que nao
os quais serão
ÓRGÃO

11.5.A
todas as condições
pagamento será

11.6. Aplicam-se a
regulamenta as

CLÁUSULA
12.1. Se qualquer
inobservâncta no
Preços e/ou de seus
ou prejudicar
nenhuma

/
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paratodos os efeitoslegais.

CI.ÁUSIJLA DÉCIMA QUINTA- V]GENCIA: . . . . ..
15 1 Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, conraaos uç
sua assinatura.

de Contas do Estado de São Paulo.

11HliB$ 1iH::' :';u

Jaguariúna, 1 8 de setembro de 20 18

Mana Emilia Peçanha de Oliveira Silva

Testemunhas:

Luciaão S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefehura do Município de jaguariúna
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCL\l N' 090/2018

Ata de Registro de Preços lll' 212/2018.do d. materiais esportivos: LOTES: 1, 2

8, 9, 10 ll 12iador: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
l)evento ra:

3,4, 5,6,7,

recursos e o mais que couber

$
iniciando-se, a partir de então, a contagetn dos prazos processual s

Jaguariúna, 18 de setetnbro de 2018
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