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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 090/2018 – S.R.P. 

 

(COM LOTES DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES EXCLUSIVOS PARA 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

 

 

Denominação:  

 

CNPJ/CPF n°:  

 

Endereço:  

 

E-mail:   

 

Cidade:        Estado:  

 

Telefone:         

 

Responsável por contato: 

 

Obtivemos, através do acesso à página www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, nesta data, cópia 

do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  

 

Local: ________________, de ______________ de 2018.  

 

  __________________________ 

Assinatura  

 

Senhora Licitante,  

 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 

preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações e Contratos, 

preferencialmente pelo e-mail: ricardo_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br 

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da responsabilidade 

da comunicação por e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 

 

Sistema Registro de Preços – S.R.P. 
 

(COM LOTES DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES EXCLUSIVOS PARA 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

 

Entidade Licitadora: Prefeitura do Município de Jaguariúna 

 

Interessada: Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer. 

 

Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de materiais esportivos. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global por lote. 

 

ENCERRAMENTO (entrega dos envelopes e credenciamento): 27 de Agosto de 2018, às 

09:00 horas. 

 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS 

ENVELOPES: Rua Alfredo Bueno n. 1235 – Centro, na sala de sessão do Departamento de 

Licitações e Contratos. 

 

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: nº 10.01.27.812.0023.2.023.339030.01 – Ficha 206 – 

Recurso Próprio  

 

FUNDAMENTO LEGAL: Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho 

de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 

8.666 de 21 de Junho de 1993 e pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro 

de 2016 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas), Decreto Municipal nº 2509/2006 e 

Decreto Municipal 2622/2006. 

 

A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público, para conhecimento dos interessados, 

que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial e receberá os envelopes “A” 

(PROPOSTA DE PREÇOS) e “B” (HABILITAÇÃO), no local acima indicado. 

 

1.0  DOCUMENTOS INTEGRANTES 

1.1. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS: 

 

ANEXO I – Especificações técnicas e descrição dos produtos; 

ANEXO II – Modelo de Proposta; 

ANEXO III – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte (FORA 

DOS ENVELOPES); 

ANEXO IV – Declaração de que não Emprega Menor; 

ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO VI – Termo de Ciência e Notificação; 
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1.2 OBJETO 

1.2.1. Fornecimento eventual e parcelado de materiais esportivos, conforme especificações e 

quantitativos de cada lote descrito no Anexo I – Especificações técnicas e descrição dos 

produtos. 

 

1.2.1.1 Todos os materiais, no que couber, deverão seguir as especificações oficiais de cada 

modalidade, estabelecidas pelas respectivas Federações e Confederações, para que possam 

atender ao fim a que se destinam. 

 

1.2.1.2. Os materiais deverão ser novos e atender às garantias de durabilidade dispostas pelo 

Código de Defesa do Consumidor e outras leis que amparam a garantia dos produtos frente a 

defeitos de fabricação, para que sejam trocados assim que os defeitos forem detectados. 

 

1.3. PRAZO, FORMA DE ENTREGA E TRANSPORTE:   

1.3.1. O(s) item(ns) registrado(s) deverá(ão) ser fornecido(s) conforme quantidade(s) 

solicitada(s) através de Ordem de Fornecimento, juntamente com o respectivo empenho 

orçamentário, a ser emitida pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. 

 

1.3.1.1. A(s) ordem(ns) de Fornecimento juntamente com o respectivo empenho orçamentário 

serão enviados a Detentora da ATA. 

 

1.3.1.2. A partir do recebimento da (s) Ordem (ns) de Fornecimento juntamente com o Empenho 

orçamentário, a Detentora da ATA deverá fornecer o item registrado em até 07 (sete) dias, 

entregando no Almoxarifado esportivo da SEJEL – Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, 

localizado no Ginásio Municipal de Esportes Dr. Caio Pompeu de Toledo “Azulão”, situado na 

Rua Amazonas nº 866, Vila 7 de Setembro, Jaguariúna-SP com o Sr. Marcelo ou Janaína, de 

segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, mediante prévio contato pelo telefone (19) 

3867-4240. 

 

1.3.1.3 Para os itens, no que couber, a licitante vencedora 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 Licitante 

Vencedora, sem qualquer ônus para a Prefeitura. 

 

2. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a Prefeitura do Município de Jaguariúna e 

a licitante vencedora terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.  

 

2.2. A Prefeitura não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo a 

seu critério cancelá-lo ou promover licitação específica quando julgar conveniente, desde que, 

nos termos do artigo 15, § 4º da Lei 8.666/93, seja assegurada à empresa detentora da ata a 

preferência em igualdade de condições. 
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2.3. Uma vez registrado o menor preço, a Administração poderá convocar a detentora do 

Registro a fornecer o respectivo item do lote, na forma e condições fixadas no presente Edital 

e na Ata de Registro de Preços. 

 

3.0 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no 

Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, nos seguintes termos: 

 

3.1.1 Para os lotes 07, 12 e 13 “Ampla Participação” - todos os interessados que atendam aos 

requisitos do edital; 

 

3.1.2 Para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 “Exclusivo ME/EPP” - somente as 

empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos 

termos do art. 3º e 18º-E, ambos da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei 

Complementar nº 147/2014, sem prejuízo de sua participação nos lotes de ampla participação. 

 

3.2. É vedada a participação de: 

 

3.2.1. Consórcios; 

 

3.2.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar a qualquer órgão ou entidade da 

Administração direta e indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

 

3.2.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Jaguariúna; 

 

3.2.4. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público do município de 

Jaguariúna. 

 

4.0 CREDENCIAMENTO  

4.1. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital será realizado o credenciamento 

e o recebimento dos envelopes dos proponentes. 

 

4.1.1. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da equipe de apoio. 

 

4.1.2. Quando se tratar de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar 

instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou se tratando de sociedade 

simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura. 

 

4.1.3. Quando se tratar de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar 

instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada na cláusula 4.1.2. 
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4.2. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 

desclassificação ou inabilitação do proponente. Neste caso, o representante ficará apenas 

impedido de se manifestar e responder pelo proponente durante os trabalhos. 

 

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

 

4.4. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 

preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº 

147/2014 e 155/2016, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO 

III deste Edital, e apresentar FORA dos envelopes “PROPOSTAS DE PREÇOS” e 

“HABILITAÇÃO”. 

 

4.5. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao 

Processo Administrativo. 

 

4.6. Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatários, bem como não serão recebidos os 

envelopes propostas de preços e habilitação.  
 

4.7 O Licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, 

não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentos defeituosos, 

ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a 

intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, 

o preço apresentado na proposta de preço escrita, que há de ser considerada para efeito de 

ordenação das propostas e apuração do menor preço global por lote. 
 

5.0 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

5.1 Os Envelopes “A” – PROPOSTA DE PREÇOS e “B” – HABILITAÇÃO deverão ser 

apresentados, separadamente, em envelopes lacrados, contendo preferencialmente os seguintes 

dizeres na parte externa: 
 

ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 090/2018. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:_________________ 

CNPJ N.º ______________ 

 

ENVELOPE B – DOCUMENTOSDE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 090/2018. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ________________________ 

CNPJ N.º __________________________________ 

 

5.2. A ausência dos dizeres na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para 

desclassificação do proponente que poderá inserir as informações faltantes.  

 

5.3. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope B – Habilitação antes do envelope A – 

Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente 

lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes. 
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6.0 CONTEÚDO DOS ENVELOPES 

6.1. O Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a Proposta do proponente de 

acordo com o disposto no item 7 deste Edital. 

 

6.2. O Envelope “B” – HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o item 8 

deste Edital. 

 

7.0 ENVELOPE A – PROPOSTA 

7.1. A proposta propriamente dita, em uma via, redigida em português de forma clara e 

detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante legal da 

proponente e rubrica nas demais folhas, deverá conter: 

 

7.1.2 Razão social, endereço completo, CNPJ/MF e Inscrição Estadual ou Municipal; 

 

7.1.3. Número do pregão; 

 

7.1.4. Local, data, assinatura e identificação do responsável, com sua respectiva função; 

 

7.1.5 Preço unitário e total por item e preço global por lote cotado, em moeda corrente 

nacional, incluindo os tributos incidentes e transporte; conforme Anexo II (Modelo de 

Proposta). 

 

7.1.6 Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da 

sessão pública do Pregão. 

 

7.2. A proposta de preços deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou 

qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.      

 

7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos 

de acréscimos a qualquer título. 

 

7.4. Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade das 

propostas/lances, a Pregoeira poderá solicitar que os proponentes estendam o período de 

validade das propostas/lances para um período específico adicional. Essa solicitação, bem como 

as respostas dos proponentes, serão feitas por escrito. O proponente poderá recusar a solicitação, 

resultando na desistência da participação no processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas 

penalidades por tal ato.  

 

7.5. O critério de julgamento das propostas de preços será o de MENOR PREÇO GLOBAL 

POR LOTE, satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório.  

 

7.5.1. A empresa vencedora realizará a decomposição dos itens por lote (caso necessário), 

sendo os mesmos analisados pela(o) Pregoeira(o), e, estando em conformidade, o objeto 

será adjudicado. 
 

7.6. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas de preços: 
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7.6.1. Que não atenderem às exigências do edital e seus ANEXOS ou da legislação aplicável; 

 

7.6.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

 

7.6.3 Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas 

neste edital. 

 

8.0 ENVELOPE B – HABILITAÇÃO 

8.1 Habilitação Jurídica 

a). Em se tratando de Sociedades Empresariais ou Simples, o ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, para as primeiras, ou no 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, para as segundas, conforme o caso, e nos termos 

da Lei. No caso de Sociedades por Ações, o estatuto deverá estar acompanhado do documento 

de eleição de seus administradores. Em se tratando de Empresa Individual, o seu registro 

comercial. 

 

a.1). Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 

 

b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim exigir. 

 

8.1.1 Os documentos relacionados na alínea “a” deste subitem não precisarão constar do 

envelope “Documentos para Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

 

8.2. Será considerado habilitado o proponente que, declarado vencedor, apresentar os 

documentos relacionados nos itens 8.5 a 8.5.9. deste edital. 

 

8.3. Constituem motivos para inabilitação dos proponentes: 

 

8.3.1. a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

 

8.3.2. a apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 

 

8.3.3. a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos (matriz e filial), com exceção 

do previsto no subitem 8.4.2; 

 

8.3.4. o não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

 

8.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, excepcionalmente, 

autenticado pela Pregoeira ou um dos membros da equipe de apoio, ou por publicação em órgão 

de imprensa oficial ou, ainda, extraídos via internet. 
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8.4.1. Para os documentos que não contenham prazo de validade expresso, serão aceitos quando 

emitidos até 90 (noventa) dias anteriores à data de sua apresentação. 

 

8.4.2. O proponente poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial 

(domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao 

estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de 

estabelecimento diversos, exceto a Prova de Regularidade para com o FGTS e INSS, quando 

houver recolhimento centralizado desses tributos. 

 

8.4.3. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados 

seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 

 

8.5. Regularidade Fiscal, Trabalhista e Qualificação Econômico – Financeira 

A documentação relativa à Regularidade Fiscal, Trabalhista e Qualificação Econômico – 

Financeira consistirá em: 

 

8.5.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda. 

 

8.5.2 Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual. 

 

8.5.3. Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal e à Seguridade Social – INSS em nome 

do licitante, as quais deverão ser comprovadas através da apresentação de CERTIDÃO DE 

REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN Expedida pela Secretaria da Receita Federal, com 

prazo de validade em vigor. 

 

8.5.4. Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, 

expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela 

Procuradoria Geral do estado ou declaração de isenção ou não incidência assinada pelo 

representante legal da licitante, sob as penas da Lei. 

 

8.5.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da Proponente, através de 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários. 

 

8.5.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal. 

 

8.5.7 Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando situação 

regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista, através de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

8.5.8 Declaração assinada por representante legal do proponente de que não outorga trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 

modelo ANEXO V (Declaração de que não emprega menor). 
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8.5.9 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial e extrajudicial 

expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, nos últimos 90 (noventa) dias 

que antecedem a abertura da licitação quando o prazo de sua validade não estiver definido.  

 

8.5.9.1. Nas hipóteses em que a Certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

comprovante de homologação/deferimento pelo juízo competente ao Plano de Recuperação 

Judicial/Extrajudicial em pleno vigor. 

 

8.6. As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva 

com efeitos de Negativa. 

 

8.6.1 Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de 

créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; 

ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou 

reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo 

ou concessão de medida liminar em mandado de segurança ou liminar ou tutela antecipada em 

outros tipos de ação ou parcelamento.  

 

8.6.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

8.6.2.1. As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

8.6.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 dias úteis, a contar da realização do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

 

8.6.2.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.6.2.2 implicará 

a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a 

convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 

licitatório. 

 

9.0 DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

9.1. No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento 

das propostas de preços e da documentação de habilitação, podendo o interessado ou seu 

representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 4 deste edital.  

 

9.2. Feito o credenciamento, a Equipe de Apoio receberá também, quando aplicável, a 

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo III); após, será 

realizada a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, sendo as mesmas 

rubricadas e analisadas por todos os presentes.  
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9.2.1. Após, serão analisadas as propostas de preços, observando as especificações descritas e, 

caso não estejam em conformidade com as exigências contidas neste Edital, serão 

desclassificadas. 

 

9.2.2. Durante a análise não será aceita manifestação verbal dos representantes credenciados, 

sendo tal manifestação permitida em momento oportuno, ou seja, antes da adjudicação do 

objeto. 

 

9.3. O tempo para formulação de lances verbais e para determinação do valor entre lances será 

acordado entre os credenciados e a Pregoeira, por ocasião do início da Sessão Pública. 

 

9.4. Em seguida, será identificada a proposta de menor preço global por lote.  

 

9.5. As propostas com preço global por lote superiores a 10% (dez por cento) da proposta de 

menor preço não irão para a fase de lances verbais.    

 

9.6. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos do item 9.5 deste edital, serão 

selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

9.7. Em caso de empate de melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os 

proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais. 

 

9.8 Não será permitido uso de quaisquer meios de comunicação eletrônicos (aparelhos 

celulares, rádios, palm top, internet e similares) para realização de consultas quanto aos 

lances a serem ofertados, evitando assim a extensão desnecessária do procedimento 

licitatório.  

 

9.9. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de 

forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço global por lote.  

 

9.10 A Sra. Pregoeira convidará individualmente os proponentes classificados, de forma 

seqüencial, a apresentar lances verbais em preço inferior ao da última proposta, a partir do autor 

da proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de preço, 

decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

 

9.11 Havendo propostas ou lances de uma ou mais Microempresas (ME) ou Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativas de Consumo (COOP), com valor até 5% (cinco por 

cento) superior ao da licitante de melhor oferta, não sendo esta ME ou EPP ou COOP, a proposta 

de menor preço dentre as MEs, EPPs e COOPs, será considerada empatada com aquela, 

podendo o seu proponente apresentar proposta de preço inferior e vencer a disputa; não havendo 

o desempate, serão chamadas as demais MEs ou EPPs ou COOPs empatadas, na ordem de suas 

classificações, para o exercício do mesmo direito. 

 

9.11.1. O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 

fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
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9.11.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 

retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto 

disposto no art. 4º, inciso XVI, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de 

preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno 

porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no item 9.11; 

 

9.11.3 Na hipótese de não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 

configurada a hipótese prevista no item 9.6, será declarada a melhor oferta, aquela proposta 

originalmente vencedora da fase de lances. 

 

9.12. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os 

proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

9.13 A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, 

quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do proponente da etapa de lances 

verbais e a manutenção do último preço apresentado pelo proponente, para efeito de ordenação 

das propostas. 

 

9.14. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade da proposta escrita 

de menor preço global por lote. 

 

9.15. Quando comparecer um único proponente ou houver uma única proposta válida, caberá à 

Pregoeira verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

 

9.16. Declarada encerrada a etapa de lances a Sra. Pregoeira examinará a aceitabilidade do 

preço da classificada, decidindo motivadamente a respeito.  

 

9.17. Considerada aceitável a proposta de menor preço global por lote e obedecidas as 

exigências fixadas no edital, será declarado o vencedor e após será aberto seu envelope 

contendo os documentos de habilitação, para confirmação das suas condições habilitatórias.  

 

9.18. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o objeto será 

adjudicado à licitante vencedora, desde que não ocorra nenhuma manifestação motivada dos 

demais representantes. 

 

9.19. Se o proponente desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta 

subseqüente e verificará a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de um preço que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente 

declarado vencedor.  
 

9.20. Nas situações previstas nos itens 9.13, 9.14, 9.15 e 9.18 deste edital, a Sra. Pregoeira 

poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o menor preço global por 

lote.  
 

9.21. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica. 
 

9.22. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as 

fases preestabelecidas, os envelopes habilitação devidamente rubricados pelos presentes ficarão 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos   

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027 

Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 / 9786  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 

 

12 

 

sob a guarda da Prefeitura Municipal, sendo exibidos aos proponentes na reabertura da sessão 

ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.  

 

10.0 RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita antes da adjudicação do objeto 

ao licitante vencedor, com registro em ata da síntese das suas razões, quando então, dependendo 

do resultado da consulta, a licitação seguirá um dos destinos constantes neste item. 
 

10.2. O recurso contra decisão da Pregoeira e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo. 
 

10.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

10.4. A falta de manifestação motivada do proponente na sessão importará a decadência do 

direito de recurso. 

 

10.5. Caso não haja recurso, a Sra. Pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do 

certame ao autor da proposta de menor preço global por lote, encaminhando o processo para 

homologação pela autoridade competente. 

 

10.6. Caso haja recurso, os interessados deverão protocolar razões do recurso no Departamento 

de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, no prazo de 03(três) dias, contados do dia subseqüente 

à realização do pregão, ficando os demais proponentes desde logo intimados a apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começará a correr no dia útil subseqüente ao 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

10.6.1. O recurso indeferido pela Pregoeira será submetido à autoridade competente que poderá 

ratificar a decisão da Pregoeira e consequentemente adjudicar o objeto e homologar o 

procedimento, ou retificar a decisão, determinando a reparação de algum ato realizado; o ato 

será refeito, dando-se continuidade ao certame a partir da correção do vício. 

 

10.6.2. O recurso deferido pela Pregoeira, convencendo-se da necessidade de reforma da 

decisão, retornará à fase questionada, corrigindo o vício processual e dando prosseguimento ao 

certame. 

 

11. DO TERMO DE ATA 

11.1 A licitante classificada em primeiro lugar em cada lote será convocada, após 

Homologação do processo licitatório, para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 

05(cinco) dias. 

  

11.2. Na hipótese de não atendimento à convocação para assinatura da Ata de Registro de 

Preços ou havendo recusa em fazê-lo, fica facultado à Administração, desde que haja 

conveniência, proceder ao chamamento das demais licitantes, observada a ordem de 

classificação das propostas e desde que o fornecimento do objeto seja feito nas mesmas 

condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados monetariamente. 
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11.3 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Termo de Ata, caracterizará 

o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de 30% (trinta por cento) sobre 

o seu preço estimativo, cumulada com a sua suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento de contratar com a Prefeitura por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ficando 

sujeita, ainda, às demais sanções previstas nas legislações que regem esta licitação. 

 

11.4 Os atos decorrentes da nova convocação a que se refere o item 11.2 serão realizados 

através de publicação na Imprensa Oficial, com a convocação direta das licitantes 

remanescentes classificadas para a análise da aceitabilidade da taxa ofertada, e se for o caso, a 

abertura do respectivo envelope “DOCUMENTAÇÃO”, com observância de todos os termos 

previstos neste Edital. 

 

11.5 Caso a Detentora da Ata não forneça os bens solicitados pela Administração, rescindir-se-

á o seu contrato e aplicar-se-á a sistemática do item 11.2, por analogia. 

 

12. DOS PREÇOS 

12.1 Os preços que vigorarão na Ata de Registro de Preços constituirão, a qualquer título, a 

única e completa remuneração pelo adequado e perfeito fornecimento do objeto, e pelo 

pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer 

outras despesas. 

  

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

13.1. Na entrega do item registrado, a Detentora da Ata emitirá Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 

a qual será atestada e rubricada pelo responsável da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, 

bem como pelo fiscal responsável pela Ata. 

 

13.2 Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número do Pregão, o número da 

Ata de Registro de Preços e o número do empenho correspondente. 
 

13.2.1 A Nota Fiscal eletrônica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes endereços 

eletrônicos: marcelo.sejel@jaguariuna.sp.gov.br com cópia para 

janaina.sejel@jaguariuna.sp.gov.br 
 

13.3. 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.  
 

13.4 Não será aceita a indicação de Conta Poupança. 
 

13.5 O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da 

Nota Fiscal Eletrônica. 
 

13.6 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações 

contratuais principais ou acessórias por parte da LICITANTE VENCEDORA, incidirá 

correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros 

moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação 

ao atraso verificado. Como referência poder-se-á aplicar o IPCA-E para atualização monetária. 
 

14. RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

14.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida ou cancelada, de pleno direito, nos 

seguintes casos: 
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14.2 Quando: 
 

14.2.1 A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 
 

14.2.2 A detentora não formalizar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido ou se a Prefeitura não aceitar suas justificativas; 
 

14.2.3 A detentora der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro de 

Preços; 
 

14.2.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 

Registro de Preços; 
 

14.2.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
 

14.2.6. Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Secretaria de 

Juventude, Esporte e Lazer; 
 

14.2.7 Sempre que ficar constatado que a Detentora perdeu qualquer das condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

14.2.8. Pela Detentora, quando mediante solicitação por escrito comprovar encontrar-se 

impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. 
 

14.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem 

14.2.6, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 

comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 

 

14.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, por duas vezes consecutivas, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.   
 

14.5. A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 

com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando facultada à Administração a aplicação 

das penalidades previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

15.0 DAS PENALIDADES 

15.1. Será desclassificada ou inabilitada, se for o caso, e ficará impedida de licitar e contratar 

com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da cobrança pelo Município, 

por via administrativa ou judicial, de multa de 30% (trinta por cento) do preço global de sua 

proposta, lance ou oferta, de acordo com a gravidade da infração, a licitante/adjudicatária que: 

 

15.1.1. Convocada dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços não aceitar ou 

retirar a Ordem de Fornecimento, nas condições por ela ofertadas, entendendo-se omissão como 

recusa. 

 

15.1.2. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta se recusar a assinar a Ata de 

Registro de Preços, ou deixar de assinar no prazo de 05(cinco) dias; 
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15.1.3. Não regularizar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista no prazo previsto, 

em caso de ME, EPP e COOP (equiparada nos termos do art. 34 da Lei Federal nº 11.488/07); 

 

15.1.4. Desistir da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade, salvo se em 

decorrência de fato superveniente, devidamente justificado. 

 

15.2. Será desclassificada ou inabilitada, se for o caso, e será aplicada a declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, a licitante que: 

15.2.1. fraudar a licitação; ou 

15.2.2. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

15.2.3. apresentar documento falso. 

 

15.3. Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial da Ata de 

Registro de Preços, a Detentora poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer 

as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos arts. 86 e 87 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02: 

 

15.3.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as 

quais tenha a Contratada concorrido diretamente; 

 

15.3.2. multa, nas seguintes situações: 

15.3.2.1. de 1% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso na sua retirada, até o 10º 

(décimo) dia corrido do atraso, após o que será aplicada a multa por inexecução total e 

promovido o cancelamento da Ata; 

 

15.3.2.2. de 30% (trinta por cento) do valor do lote adjudicado, em caso de inexecução total do 

fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será 

promovido o cancelamento da Ata. 

 

15.3.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

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

 

15.3.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na 

hipótese de praticar atos fraudulentos na execução da Ata Registro de Preços, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso. 

 

15.4. 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. 

 

15.5. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou 

judicialmente, ou descontadas dos créditos da Detentora. 

 

15.6. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 15.3.2. 
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15.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não 

eximindo a licitante/contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao 

Contratante. 
 

15.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de 

caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou 

de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou 

impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 
 

16.0 DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da “Ordem 

de Fornecimento", emitida pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. 
 

16.2 A Detentora da Ata fica obrigada a cumprir integralmente as Ordens de Fornecimento até 

a data do vencimento da Ata de Registro de Preços. 
 

16.4 O encerramento do prazo de validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação 

da Detentora de cumprir as Ordens de Fornecimento recebidas até a data de vencimento da Ata 

de Registro de Preços. 
 

16.5 A Detentora da Ata de Registro de Preços obriga-se a substituir e remover, às suas 

expensas, os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

fabricação ou transporte inadequado.  
 

16.5.1 O responsável pela fiscalização deverá exigir o cumprimento desta obrigação durante o 

prazo de vigência da(s) Ordem(ns) de Fornecimento até a sua execução total. 
 

16.6 A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer não se obriga a utilizar a Ata de Registro de 

Preços, especialmente se durante a sua vigência constatar que os preços registrados se 

encontrem superiores aos praticados pelo mercado, desde que nas mesmas especificações e 

condições da Ata de Registro de Preços. 
 

16.7. As interessadas deverão ter pleno conhecimento das disposições constantes do presente 

edital e seus anexos, bem como de todas as condições gerais, não podendo invocar nenhum 

desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito 

cumprimento da Ata de Registro de Preços. 
 

16.8. Os esclarecimentos que se fizerem necessários, relativos a esta licitação e seus 

procedimentos serão prestados em dia úteis, no Departamento de Licitações e Contratos ou 

pelos telefones (19) 3867-9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9786 / 9792, em horário comercial das 

08:00 às 17:00 horas, ou através do endereço eletrônico: 

ricardo_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br 

 

16.9. As alterações contratuais obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 

alterações ou na legislação que eventualmente venha a substituí-la. 

 

16.10 A PREFEITURA poderá a qualquer tempo, motivadamente, revogar ou anular a presente 

licitação, bem como exigir demais comprovações, conforme previsto na Lei 8.666/93.  

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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16.11. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, 

fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar 

da publicação das alterações. 

 

16.12 O Edital de Licitação e a Proposta da licitante vencedora farão parte integrante da Ata de 

Registro de Preços a ser lavrada, independentemente das transcrições. 

 

16.13. Com base no parágrafo 3º do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93 é facultado à 

Comissão Julgadora ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer a instrução do processo. 

 

16.14. Considera-se impedimento para contratação a prática de infração às cláusulas editalícias 

e contratuais referentes à qualidade dos itens, bem como a aplicação da pena de suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração ou a declaração de inidoneidade. 

 

16.15. Compete aos interessados fazer minucioso exame dos elementos do presente Edital e 

seus Anexos, de modo a poderem, em tempo e por escrito, apresentar todas as dúvidas existentes 

para os devidos esclarecimentos, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data prevista para a 

abertura dos envelopes, para análise e esclarecimentos por parte da Pregoeira. 

 

16.16. O presente Edital e seus anexos serão disponibilizados para consulta, ou para aquisição, 

ao preço de R$ 14,00 (catorze reais), a partir do dia 06 de Agosto de 2018, no Departamento de 

Licitações e Contratos, na Rua Alfredo Bueno nº 1235 – Centro, nos seguinte horários: das 8:00 

às 16:00 horas, sendo fornecido o respectivo comprovante de aquisição. Será ainda 

disponibilizado, sem ônus, no portal eletrônico www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br. 

 

16.17. As partes elegem o Foro da Comarca de Jaguariúna para a solução de quaisquer dúvidas 

decorrentes desta licitação e do cumprimento dos eventuais contratos, com renúncia de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital que será publicado 

na forma da lei. 

       

 Jaguariúna, 03 de Agosto de 2018. 

 

 

__________________________________ 

Antônia M. dos S. X. Brasilino 

Diretora do Departamento de Licitações e Contratos

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/
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ANEXO I   

 

Especificações técnicas e descrição dos produtos 

 

LOTE 1 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 

PREÇOS 
TOTAIS 

MÁXIMOS 
ESTIMADOS 

1 UND 3 DARDO MINI ATLETISMO TURBO JAV EM PVC COM PONTEIRA EM BORRACHA 300GR. R$256,90 

2 UND 3 DARDO MINI ATLETISMO TURBO JAV EM PVC COM PONTEIRA EM BORRACHA 400GR. R$261,50 

3 UND 3 DARDO MINI ATLETISMO TURBO JAV EM PVC COM PONTEIRA EM BORRACHA 500GR. R$268,70 

4 UND 3 DARDO MINI ATLETISMO TURBO JAV EM PVC COM PONTEIRA EM BORRACHA 600GR. R$276,50 

5 UND 3 DISCO MINI ATLETISMO EM PVC 200GR R$128,90 

6 UND 3 DISCO MINI ATLETISMO EM PVC 350GR R$159,90 

7 UND 3 DISCO MINI ATLETISMO EM PVC 400GR R$192,90 

8 UND 3 PELOTA MINI ATLETISMO EM PVC 200GR R$128,90 

9 UND 3 PELOTA MINI ATLETISMO EM PVC 400G R$193,90 

10 UND 3 MARTELO DE PVC MINI ATLETISMO 500GR R$224,90 

11 UND 3 MARTELO DE PVC MINI ATLETISMO 1000GR R$288,90 

12 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 contra o vento. 

 
R$302,67 

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. 

 
R$302,67 

14 UND 2 

Disco de aço inox/ABS de 1,0kg, 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 IAAF. 

 
R$341,27 

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. 

 
R$469,93 

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. 

R$341,27 
 

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. 

R$426,60 

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 pela IAAF. Ideal 
para lançamentos acima de 50m. 

 
R$1.070,60 

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. 

 
R$1.177,93 

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. 

 
R$1.218,60 

21 UND 3 
Bastão de revezamento de alumínio, IAAF. Feito de alumínio e pintura metálica. Conjunto com 
8 unidades. Certificado pela IAAF. 

R$640,40 

   
PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 01: R$8.673,83 
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LOTE 2 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 

PREÇOS 
TOTAIS 

MÁXIMOS 
ESTIMADOS 

1 UND 10 
Protetor de Tórax para Taekwondo, oficial homologado WTF, em dupla face, (usando dos dois 
lados), de um na cor azul e de outro na cor vermelho. 

R$1.654,67 

2 UND 10 
Protetor de cabeça (capacete) para Taekwondo, oficial homologado WTF, anatômico 
fabricado em PU injetado na cor vermelho ou azul. 

R$1.654,67 

3 PAR 10 
Luva para Taekwondo, oficial homologado WTF, anatômica, confeccionada em couro natural 
revestido em PU injetado na cor branco. (Par). 

R$1.288,00 

4 PAR 10 
Protetor de canela com pé para Taekwondo, oficial homologado WTF, confeccionado em 
espuma injetável PU, com fechamento em velcro, na cor branco. (Par). 

R$1.651,33 

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

R$975,33 

6 PAR 10 
Protetor de antebraço para Taekwondo, oficial homologado WTF confeccionado em espuma 
injetável PU, com fechamento em velcro, na cor branco. 

R$901,33 

7 UND 10 Aparador de chute para Taekwondo, em couro natural, com ajuste em velcro. R$867,00 

8 UND 5 
Aparador de chute (raquete) para Taekwondo, em couro natural, com ajuste em velcro. R$225,33 

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. 

 
R$751,33 

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. 

 
R$751,33 

11 UND 10 
Faixa para capitão em poliéster com elastano, Letra “C” em silkscreen emborrachado cores 
variadas. 

R$86,00 

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. 

R$17.340,00 

      PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 02: R$28.146,33 

     

LOTE 3 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 

PREÇOS 
TOTAIS 

MÁXIMOS 
ESTIMADOS 

1 UND 5 Tapete em EVA figura peixe, medidas 1,40x0,85x0,03 mts para aulas de natação. R$831,83 

2 UND 5 Tapete em EVA figura peixe, medidas 1,60x0,52x0,03 mts para aulas de natação. R$858,67 

3 UND 100 
Óculos de natação confeccionado em silicone, acondicionado em caixa acrílica para melhor 
conservação. 

R$1.306,67 

4 UND 100 Touca para natação em 100% silicone, tamanho P na cor preto. R$2.913,33 

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

R$2.913,33 

6 UND 100 
Touca para natação em 100% silicone, tamanho (G) na cor preto. R$2.913,33 
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7 UND 500 
Espaguete para aulas de hidroginástica, confeccionado em ethafoan, medindo 1,80 de 
comprimento e 0,07 m de espessura, coloridos sem furo central. 

R$3.883,33 

8 PAR 25 Halter para hidroginástica confeccionado em EVA que proporcione resistencia de 2 a 3kg. 
R$1.049,17 

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

R$756,67 

10 UND 25 
Boia de pernas para Natação, tipo pullboy, confeccionado em EVA soft com células fechadas. R$593,33 

11 UND 25 
Pranchas para natação, em EVA Soft, com células fechadas, medindo 30x40x3 cm de 
espessura. Com abertura na parte superior da prancha para encaixe das mãos. 

R$430,00 

12 UND 50 
Colete para hidroginástica confeccionado em 
EVA modelo Power que suporte até 120kg de peso. Medidas 70 x 34 x 4cm. 

R$2.098,33 

      PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 03: R$20.548,00 

     

LOTE 4 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 

PREÇOS 
TOTAIS 

MÁXIMOS 
ESTIMADOS 

1 UND 3 Calibrador para bolas (digital). R$286.80 

2 UND 20 

Apito profissional com dedal, em plástico resistente, ótimo acabamento, silvo forte 
diferenciado, com abertura nas laterais e na parte inferior, sem qualquer objeto em seu 
interior. 

 
R$392,00 

3 UND 20 Cordão para apitos em polipropileno com mosquetão e argola para encaixe do apito em aço. 
R$112,67 

4 UND 20 
Bombas para enchimento de bolas, manual com bico de rosca e substituível, modelo dupla 
ação com bico sobressalente na canola de pressão. 

R$626,00 

5 UND 2 

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

 
 
R$1.070,60 

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

R$223,90 

7 UND 10 

Cronômetro Profissional Eletrônico 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, função ritmo com intervalos 
de ritmo selecionáveis. 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 

 
 
 
R$954,00 

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. 

R$1.932,00 

9 UND 120 
Garrafas Squeezy, capacidade 500 ml, térmica, bocal protegido com tampa em acrílico com 
trava. 

R$1.152,00 

10 UND 20 Porta Garrafa térmica para Squeezy, capacidade para 6 unidades com alça para transporte. 
R$839,33 

11 UND 50 
Corda elástica medida 8m, encapada com 
poliéster colorido. 

R$548,33 
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12 UND 30 
Corda em sisal para treinamento coletivo. Medida 10m, com giradores de madeira nas 
extremidades. 

R$588,00 

13 MTS 10 Corda náutica em polipropileno torcido de 4 pernas marinheiro, 50 mm, cor branco. R$313,00 

14 UND 50 Corda em seda de 2 mts com cabos em madeira nas extremidades. R$376,67 

15 UND 50 Corda em seda de 5 mts com cabos em madeira nas extremidades. R$396,67 

16 UND 5 Bolsa Térmica flexível para gelo, tamanho médio, com capacidade para 1200 ml. R$59,00 

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. 

R$59,00 

18 UND 15 

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

R$788,50 

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. 

R$742,33 

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. 

R$74,30 

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. 

R$2.125,20 

      PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 04: R$13.660,30 

     

LOTE 5 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 

PREÇOS 
TOTAIS 

MÁXIMOS 
ESTIMADOS 

1 KG 10 
Pó de Carbonato de Magnésio para Ginástica Artística, com alto poder de absorção e 
aderência do atleta ao aparelho, embalados em pacotes de 1 kg. Cada. 

R$966,00 

2 UND 3 

Colchão (gordo) para Ginastica Artística (Olímpica) de espuma, para saltos, sendo um dos 
lados fofo para suavizar a queda e outro lado rígido para atuar como amortecedor, medindo 
3,00x1,90x0,30 mts, recoberto em vinilona KP1000, com telas laterais para ventilação e soldas 
eletrônicas. 

R$9.016,00 

3 UND 200 
Colchonete para Ginástica Localizada em espuma de D33, medindo 1,00x0,60x0,05 mts, 
revestido em vinilona KP1000 com ilhoses para respiração. 

R$7.072,67 

4 UND 2 
Protetor para salto sobre a mesa de Ginastica Artística, em espuma D100, formato em “U”, 
revestido em vinilona KP1000 de alta durabilidade. 

R$1.459,73 

5 UND 3 
Rolo de Espuma para Ginástica Artística, utilizando para apoio e auxilio nos exercícios 
iniciantes, medida 70cm de diametro, revestido em vinilona KP1000. 

R$2.221,80 

6 UND 3 
Colchão rampeado confeccionado em espuma D100 revestido por vinilona KP1000, medindo 
1,90x1,20x0,45x0,001 Mts. 

R$2.221,00 

7 UND 100 

Arco para ginástica, confeccionado em tubo de 20mm de diâmetro feito de PVC branco. 
Estrutura interna do tubo com forma de" y”, confeccionado do mesmo material. A união do 
tubo é feita através do sistema de termo soldagem, com 88 cm de diâmetro interno e peso 
aproximado de 300 gr. Arco encapado com fitas coloridas autoadesivas holográficas. 

R$2.676,33 

8 UND 50 
Estilete (adulto) para Ginástica Rítmica, confeccionado em fibra com 55 cm, ponteira de 
girador articulado sem emendas em aço, com pino escamoteável. 

R$756,67 
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9 UND 50 

Fita de cetim adulto oficial de Ginástica Rítmica, em cetim com 6 mts de comprimento e 5 cm 
de largura, padrão internacional de competição, nas 
cores da bandeira desta cidade. 

R$860,00 

10 PAR 50 

Maças com corpo em PVC e ponta em borracha, tipo conectável, tamanho adulto, oficial para 
Ginástica Rítmica, em 45 cm de comprimento nas cores brancas, o par 150 g cada, 
desenvolvida com padrão internacional, acompanha sacola de 
transportes (Par). 

R$2.390,00 

11 PAR 30 Sapatilha tipo ponteira para Ginástica Rítmica (par). R$1.414,00 

12 UND 100 

Corda adulto oficial para Ginástica Rítmica, confeccionada em seda especial, medida 3,2m, 
padrão internacional para competição, cores variadas, com alma de poliester que não permita 
entrelaçamento durante os exercícios. 

R$1.720,00 

13 UND 100 

Corda adulto oficial para Ginástica Rítmica, confeccionada em seda especial medida 3m, 
padrão internacional para competição, cores variadas, com alma de poliester que não permita 
entrelaçamento durante os exercícios. 

R$1.720,00 

14 UND 7 Bolsa Kit infantil, oficial para Ginástica Rítmica 80x80cm na cor laranja. R$520,10 

15 UND 7 Bolsa Kit adulto, oficial para Ginastica Rítmica 85x85cm na cor verde. R$520,10 

16 UND 1 

Trave de equilíbrio com estrutura em aço, pintura eletrostática em pó. Base em alumínio 
indeformável, cobertura em couro antiderrapante. Medida: 500cm de comprimento, altura 
ajustável de 70 a 125cm, marca homologada FIG. 

R$13.738,67 

17 UND 1 
Módulo Cilíndrico inflável para Ginástica, medindo 100cm de largura, diâmetro de 80cm + 
bomba específica. 

R$515,20 

18 UND 1 

Plinto em madeira de reflorestamento, lixado e envernizado, com seis graduações (gavetas), 
tampa com espuma aglomerada de alta densidade e revestido com couro sintético 
antiderrapante. 

R$1.373,87 

   PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 05: R$51.162,13 

     

LOTE 6 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 

PREÇOS 
TOTAIS 

MÁXIMOS 
ESTIMADOS 

1 JOGO 10 

Jogo (conjunto) de suporte de ferro, oficial ITTF, para rede de tênis de mesa, tamanho oficial, 
medindo 24 cm de comprimento e 17 cm de altura, com prendedor tipo jacaré. Acompanha 
rede de tênis de mesa oficial de 15 cm de altura e 1,53 mt de comprimento, em tecido de 
algodão lavável, grampo em cor fosca com mola 
de alta pressão e borda reforçada. 

R$1.932,00 

2 UND 5 

Mesa de Tênis, oficial, que atendam aos padrões da ITTF (International Table Tennis 
Federation), tampo confeccionado em MDF de 30 mm de espessura, acabamento em laca na 
cor azul, com tintas demarcatórias brancas, bordas laterais em perfil de MDF que asseguram 
estabilidade dos tampos, pés de tubo de aço pintados de preto, dobráveis, com 8 rodízios, que 
permitem o uso como paredão para treino solitário, nas medidas de 1,525X2,74X0,76 Mt. 

R$10.143,00 

3 UND 10 

Placar de mesa profissional, com estojo para modalidades de quadra manual com numeração 
de 0 a 31, marcação dos set’s de 0 a 7, dimensões aproximadas (aberto) de 38,8(L) x 19(C) x 
20(A) e fechado 39,8(L) x 21(C) x 3,5(A). 

R$2.361,33 

4 UND 80 

Raquete para Tênis de Mesa, tipo clássica, oficial de competições, confeccionadas em madeira 
prensada de alta qualidade com 5mm de espessura, cabo ovalado, borrachas sintéticas de alta 
qualidade, lisas, sobre base de EVA, devendo a raquete proporcionar ao jogador, as seguintes 
categorias: Spin 7, velocidade 7 e controle 9. 

R$2.421,33 
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5 JOGO 30 

Jogo de peça de Xadrez, oficial, sendo o Rei com 10,5 cm, Rainha com 9 cm, Bispo com 8 cm, 
cavalo com 7 cm, Torre e Peão com 5 cm, nas cores branco e preto, confeccionados em 
madeira, chumadas e com feltro individual, embaladas em saco com forração interna em 
feltro para não riscar as peças. 

R$2.865,00 

6 UND 30 

Tabuleiro de Xadrez, oficial CBX, em polietileno, formato de 50 x 50 cm, com acabamento 
refilado, 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 
“1” a “g” na cor cinza 20% alternada na cor verde bandeira, sendo a casa “a1” 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. 

R$392,00 

7 UND 2 

Relógio digital para Xadrez, oficial homologado pela FIDE, que apresenta os seguintes tipos de 
controles de tempo:  Tempo rápida e Blitz; Tempo + Guilhotina; 2 x guilhotina + Tempo; Tempo 
de repetição + Tempo; Bônus ("Fischer"); Atraso ("Bronstein"); Tempo + profissional byo- 
yomi; Tempo + brasileiro byo-yomi ("Over time"); Hourglass; Gong ("Light 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. 

R$1.030,40 

8 JOGO 50 

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

R$980,00 

9 UND 50 

Raquete para Tênis de Campo, em grafite e tungstênio, tecnologia GT, integrados em 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 jogo, empunhaduras variadas, I3 
4.3/8 ou I4 4.1/2, encordoamento com a corda pro blue. 

R$6.440,00 

10 UND 50 

Raquete de Tênis de Campo Infantil, confeccionada em alumínio, cabeça: 93 sq. in. / 600cm², 
encordoada, comprimento: 585 mm / 23 in, com grip taille grip, peso de 215 g / 7.6 oz e 
balanço de 275 mm. 

R$4.293,33 

11 UND 100 
Raquete para badminton oficial cabeça 100% grafite, com NanoMesh + Nanotubos de 
carbono, com cordas de multifilamento, peso máximo 85g. 

R$4.230,00 

12 UND 30 Tubo peteca em pena de ganso, para uso em badminton, contendo 12 unidades cada. R$908,00 

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

R$1.259,00 

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 nós, nivelador 
para ajustar a verticalidade. 

R$2.576,00 

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. 

R$2.064,00 

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. 

1.816,00 

      PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 06: R$45.711,40 
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LOTE 7 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 

PREÇOS 
TOTAIS 

MÁXIMOS 
ESTIMADOS 

1 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 FIFA, e oficial da FPF para o 
ano corrente. 

R$21.330,00 

2 UND 120 

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

R$15.324,00 

3 UND 80 
Bola de Voleibol oficial FPV, adulto, 16 gomos, confeccionada em microfibra, com 65 a 67 cm 
de circunferência e peso variando entre 260 a 280 g, ano corrente. 

R$16.485,33 

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. 

R$20.437,33 

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 
380 a 400g. 

R$2.554,67 

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. 

R$4.527,33 

7 UND 40 

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

R$5.665,33 

8 UND 40 

Bola de Handebol mirim oficial FPHb, tamanho infantil, com costura, 32 gomos, sistema 
especial de aderência, confeccionada em PU Ultra Grip, circunferência entre 49 – 51 cm, peso 
entre 230 – 270 g, com selo da CBHb, ano corrente. 

R$5.581,33 

9 UND 40 

Bola de Handebol masculino oficial FPHb, tamanho adulto, com costura, 32 gomos, sistema 
especial de aderência, confeccionada em PU Ultra Grip, circunferência entre 58 – 60 cm, peso 
entre 425 – 475 g, com selo da CBHb, ano corrente. 

R$5.924,00 

10 UND 100 

Bola de Futsal oficial adulto, oficial FPFS, sistema termotec, confeccionada em PU Ultra 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. 

R$18.026,67 

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. 

R$11.270,00 

12 UND 30 

Bola Futebol de 5 oficial certificada pela IBSA (International Blind Sport Federation) costurada 
a mão com 6 guizos. Confeccionada em microfibra, peso entre 510-540gr, circunferência entre 
60-62cm. 

R$3.767,00 

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

R$3.059,00 

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. 

R$4.052,67 
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15 UND 20 
Bola de Basquetebol Masculino oficial da FPB, matrizada, confeccionada em microfibra, com 
75 a 78 cm de circunferência e peso variando entre 600 a 650 g, ano corrente. 

R$4.121,33 

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

R$3.839,33 

17 UND 100 
Bola de Borracha nº 10 matrizada, cor vermelho, circunferência entre 48 a 50 cm, peso entre 
180 a 200 g, miolo slip system, removível e lubrificado. 

R$1.603,00 

18 UND 100 
Bola de Borracha nº 12 matrizada, cor amarelo, circunferência entre 57 a 59 cm, peso entre 
250 a 270 g, miolo slip system, removível e lubrificado. 

R$1.706,33 

19 UND 400 
Bola de Iniciação Nº- 8, matrizada, confeccionada com borracha. Tamanho: 40 - 42 cm de 
diâmetro. Peso: 110 - 120 g, miolo slip system, removivel e lubrificado cor amarelo. 

R$5.545,33 

20 UND 400 
Bola de Iniciação Nº- 14, matrizada, confeccionada com borracha. Tamanho: 65 - 67 cm de 
diâmetro. Peso: 350 - 370 g, miolo slip system, removivel e lubrificado cor vermelho. 

R$7.252,00 

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

R$3.818,67 

22 CX 20 
Bola de Tênis de Mesa, oficial ITTF, confeccionada em plástico, 40+, na cor branca, 3 estrelas 
para competições em caixa com 6 unidades. 

R$1.266,00 

23 UND 30 

Bola de GR Oficial com Glitter 400g, fabricada em policloreto vinilico ultra, 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. 

R$904,00 

24 UND 30 

Bola de GR Oficial com Glitter 300g, fabricada em policloreto vinilico ultra, 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. 

R$902,00 

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. 

R$946,67 

      PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 07: R$169.909,33 

   
 
 

 

LOTE 8 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 

PREÇOS 
TOTAIS 

MÁXIMOS 
ESTIMADOS 

1 UND 20 
Bola Medicine Ball 1 kg com diâmetro de 18cm, confeccionada em borracha matrizada, com 
quick câmara de butil, miolo removível e lubrificado. 

R$837,20 

2 UND 20 
Bola Medicine Boll 2 kg com diametro de 18cm, confeccionada em borracha matrizada, com 
quick câmara de butil, miolo removível e lubrificado. 

R$901,60 

3 UND 20 
Bola Medicine Boll 3 kg com diametro de 20cm, confeccionada em borracha matrizada, com 
quick câmara de butil, miolo removível e lubrificado. 

R$966,00 

4 UND 20 
Bola Medicine Boll 4 kg com diametro de 20cm, confeccionada em borracha matrizada, com 
quick câmara de butil, miolo removível e lubrificado. 

R$1.180,67 

5 UND 20 
Bola Medicine Boll 5 kg com diametro de 22cm, confeccionada em borracha matrizada, com 
quick câmara de butil, miolo removível e lubrificado. 

R$1.395,33 

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

R$2.768,00 

   PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 08: R$8.048,80 
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LOTE 9 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 

PREÇOS 
TOTAIS 

MÁXIMOS 
ESTIMADOS 

1 UND 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 55 cm. 

R$1.555,00 

2 UND 50 

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

R$2.091,67 

3 UND 50 

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

R$2.626,67 

4 UND 50 

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

R$3.165,00 

      PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 09: R$9.438,33 

     

     

LOTE 10 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 

PREÇOS 
TOTAIS 

MÁXIMOS 
ESTIMADOS 

1 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. 

R$4.389,67 

2 UND 5 
Rede de Voleibol, oficial FPV profissional, 2 faixas lona (Duas lonas), fio 2,00 mm., 
polipropileno, cor preta, malha 10x10 cm. 

R$724,50 

3 UND 5 
Rede de Vôlei de Areia, oficial FPV profissional, 2 faixas lona sintética (duas lonas), fio 2,00 
mm, polipropileno, cor preto, malha 10x10 cm. 

R$1.035,50 

4 UND 5 
Rede de Vôlei Sentado (adaptado), 2 faixas lona algodão cru dublado medida oficial, (duas 
lonas), fio 2,00 mm. polipropileno, cor preta, malha 10x10 cm. 

R$483,00 

5 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. 

R$3.213,17 

6 PAR 10 
Par de Rede para Futsal tipo México, em Seda fio 8mm, medida 3,20 x 2,10m, com fundo 
superior e inferior com 1m. 

R$3.316,33 

7 PAR 10 
Par de Rede para Aro de Basquetebol, tipo chuá, fio 8 mm de polipropileno, com alças para 
fixação nos aros. 

R$483,00 

8 UND 12 
Rede para transporte de bolas, fio 4mm de 
polipropileno, com fecho. Capacidade mínima de 20 bolas oficiais 

R$308,80 

   PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 10: R$13.953,97 
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LOTE 11 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 

PREÇOS 
TOTAIS 

MÁXIMOS 
ESTIMADOS 

1 CJ 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. 

R$5.259,33 

2 PAR 3 

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

R$1.577,80 

3 PAR 3 Antena para Rede de Voleibol, Oficial da FPV, em fibra maciça com suporte de rosca (Par). 
R$708,40 

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. 

R$2.307,67 

5 JOGO 2 Fita demarcatória para Vôlei de Areia, em faixa única de 16x8 mts, homologada FPV. R$190,93 

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. 

R$1.545,60 

7 KIT 3 

Plaquetas para substituição de Voleibol, oficial da FPV, confeccionado em MDF de 6 mm, 
pintada com tinta acrílica azul, com cabo em polietileno rígido, medindo 20x37 cm, devendo 
ser numeradas as plaquetas e os cabos de 1 A 18 pintados com tinta acrílica 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. 

 
 
R$3.928,40 

8 CJ 2 
Conjunto de campainha para jogos de Voleibol, oficial, com kit para equipe local e visitante, 
modelo oficial das competições da FPV. 

R$6.010,67 

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. 

R$187,83 

10 PAR 3 

Poste para Vôlei 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 10 litros cada. 

R$1.996,40 

11 PAR 3 

Protetor para poste de Vôlei 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. 

R$1.577,80 

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) 

R$3.606,40 

13 PAR 1 

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) 

R$4.508,00 

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 1,80X1,20 mt. (Par) 

R$3.391,73 

15 UND 5 

Plaquetas para jogo de Basquetebol, oficial, confeccionada em MDF de 6 mm, pintada com 
tinta acrílico branco, com cabo em polietileno rígido, medindo 15x28 cm, numeradas de 1 a 
15 com tinta acrílico vermelho, setas vermelhas para indicação de posse de bola, medindo 
12x20 cm, acondicionada em caixa apropriada. 

 
 
R$858,67 
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16 UND 10 
Suporte para bola de Rúgbi (Tee) para o treino e competição, ideal para bolas de tamanho 4 
ou 5, confeccionado em 100% PU. 

R$535,63 

17 UND 5 

Contact Pad, confecionado em lona impermeável vinílica, costuras reforçadas, preenchido de 
espuma de alta densidade com respiros de segurança, alças para encaixe de mãos e braços, 
medidas do equipamento 60 x 40 x 10 cm. 

R$2.629,67 

18 UND 5 

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

 
R$2.629,67 

      PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 11: R$43.450,60 

   
 
 

  

LOTE 12 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 

PREÇOS 
TOTAIS 

MÁXIMOS 
ESTIMADOS 

1 KIT 40 

Tornozeleira para uso em Ginástica 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, 01kg, 2kg, 3kg, 4kg e 5kg. 

 
 
R$7.084,00 

2 UND 100 

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. 

R$19.196,67 

3 UND 120 

Ruber Band para Ginástica Localizada, composto de dois pegadores em cinta de nylon de alta 
resistência, encapados por luva de borracha resistente, elástico cirúrgico de 10 mm, faixa de 
nylon resistente para apoio de pés durante exercícios. 

R$4.124,00 

4 UND 100 
Bastão para Ginástica Localizada, confeccionada em madeira com 1,20 mt, revestido em PVC 
colorido com ponteira, sem peso. 

R$3.430,00 

5 UND 20 
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 embalagem de transporte transparente. 

R$5.152,00 

6 UND 50 

Jump para Ginástica Localizada, com 1 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. 

R$12.880,00 

7 UND 50 Tubing Preto Forte Elástico para Exercícios confeccionado em látex, medida 1,5m. R$1.716,67 

8 JOGO 10 
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. 

R$4.186,00 

9 JOGO 6 

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 tocá-la. Conjunto com 12 unidades na 
cor amarela 

R$2.254,00 

10 UND 10 Prancha de equilíbrio redonda, confeccionada em policloreto vinilico, calibrável. R$739,67 

11 KIT 10 
Kit de anilhas olímpicas, confeccionadas em ferro vulcanizadas, com anel de reforço no centro, 
contendo 1 unidade de cada peso de 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg e 10kg. 

R$2.390,30 

12 UND 5 Bulgarian Training Bag couro peso 5kg R$724,17 

13 UND 5 Bulgarian Training Bag  couro peso 10kg R$798,17 

14 UND 5 Bulgarian Training Bag  couro peso 15kg R$949,50 
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15 KIT 5 
Kit de kettlebel, confeccionadas em ferro vulcanizadas, com anel de reforço no centro, 
contendo 1 unidade de cada peso de 12kg, 14kg, 16kg, 18kg, 20kg e 24kg. 

R$6.064,33 

16 KIT 100 

Kit de Halteres para Ginástica Localizada revestido em polipropileno maleável colorido, 
resistente a impacto, sendo cada kit composto de 1 unidade dos pesos 1/2 kg, 1kg, 2kg, 3kg, 
4kg e 5kg. 

R$12.880,00 

17 UND 100 Banda Elástica de 1,5 mts de comprimento, cor laranja extraforte em embalagens individuais. 
R$2.786,67 

18 UND 5 
Escada para exercício de coordenação com 8 mts de comprimento, confeccionada em tiras de 
nylon de aproximadamente 50 mm de degraus de PVC. 

R$605,50 

19 UND 10 Fita Métrica de 50 Mts em fita de aço, caixa aberta, com manivela de recolhimento. R$483,00 

20 UND 10 
Cone tipo prato demarcatório, medida aproximada de 19 x 5cm, acondicionados em suporte 
de transporte contendo 100 unidades. 

R$2.576,00 

21 UND 150 
Cone demarcatório de altura de 23 cm, peso entre 60 g a 62 g, em polietileno, maleável, 
colorido, base quadrada de 158x158 mm, com 4 furos nas extremidades para fixação ao solo. 

R$789,50 

22 UND 100 
Cone em borracha maleável, nas medidas de 50 cm, base 28 x 28 cm, cor laranja e branco, 
peso de 1,050 g, faixa refletiva de 250 candelas que atenda a norma NBR 15071. 

R$846,33 

23 UND 100 
Cone plástico, nas medidas 75 cm base 38 x 38 cm, cor laranja e branco na faixa refletiva de 
250 candelas que atenda a norma NBR 15071. 

R$2.469,67 

24 UND 5 

Estacas de Treinamento Profissional, para treinos de mudança de direção, agilidade, 
velocidade e técnica de drible. Montado em duas partes, sendo uma base de aço para ser 
fixado no solo e o polo em PVC com aproximadamente 1,92 de altura e 3cm de diametro. As 
estacas podem ser utilizadas para marcação ou para obstáculos, contendo 8 estacas e 1 bolsa 
de viagem. 

 
 
R$2.038,33 

25 UND 20 

Cinto de tração para uso individual ou em dupla. Acompanha acessórios que tornam este 
equipamento versátil e muito prático, permitindo a execução de exercícios dos membros 
superiores e inferiores. Contem, cinturão com alma de EVA, revestido em nylon e tecido 
aerado, com ajuste por velcro, quatro conjuntos flexíveis (elásticos), com protetor/limitador 
externo que prolonga a vida útil do equipamento e proporciona maior segurança. Engate 
rápido por mosquetão de aço, duas manoplas com argolas de aço, uma alça de 
mão/prendedor, dois prendedores de canela. 

 
 
 
R$2.532,00 

26 UND 10 

Kit Completo Slackline, 20m, composto por 01 bolça para transporte em 100% poliéster com 
fechos deslizantes, 02 protetores de arvores 75cm, 01 cinta backup, 01 catraca e cinta 100% 
poliéster trançado 50mm. (cor amarela) com comprimento da cinta de 1,70m, 01 cinta 100% 
poliéster trançado com 20m de comprimento e largura 50mm com capacidade de carga 
3000kgf, com fator de segurança 2:1, e deve possuir laudo de rastreabilidade. 

 
 
R$1.813,00 

27 UND 10 

Fita de suspensão para treinamento de força, com cordas em náilon de alta resistência, com 
1,70 m de comprimento, que suporta 120 kg de carga. Prendedor de porta acoplado na fita e 
prendedor para barra fixa. 

 
R$1.814,33 

28 UND 5 

Plataforma Slide Board Plataforma Deslizante Slide Board para Treinamento Funcional, 
composta de pista plástica de alta resistência com 3mm de espessura e 1m de comprimento, 
com tratamento especial para melhor deslizamento e manutenção, sistema duplo de 
frenagem, ancorado na placa por parafusos inoxidáveis, placa de espuma antiderrapante na 
parte inferior para contato com o piso, que evita de a pista deslizar  no  solo  durante  os  
exercicios e meias em tecido especial para o deslizamento que permite ser calçada com o 
tênis. 

 
 
 
R$1.604,50 

29 UND 10 
Roda Abdominal para exercicios, confeccionada em polipropileno e borracha medida 17,8 x 
29,5 x 17,8 cm. 

R$418,33 

30 UND 3 
Barra para musculação, encaixe modelo olímpico, confeccionada em aço carbono especial, 
medida 2,20m. 

R$2.221,80 
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31 UND 3 
Barra para musculação, encaixe modelo olímpico, confeccionadoa em aço carbono especial, 
medida 2,00m. 

R$2.221,80 

32 UND 20 

Tapete para Yoga fabricado de elastômeros termoplásticos (TPE), um emborrachado que é 
biodegradável, reciclável e 100% com células fechadas que não escorrega e não guarda 
odores, antialérgico, medida 5mm x 61cm x 1,83mt. 

 
R$708,00 

33 UND 10 

Disco de equilíbrio e propriocepção, confeccionado em policloreto vinilico, inflável e 
calibrável, aproximadamente 33cm de diâmetro com uma das superfícies rugosa e a outra 
com pinos macios. 

 
R$471,33 

   PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 12: R$110.969,57 

  

LOTE 13 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 

PREÇOS 
TOTAIS 

MÁXIMOS 
ESTIMADOS 

1 UND 50 

Troféu de 1º Lugar com 145 cm de altura, com base octogonal com 26,5 cm de largura em 
polímero metalizada na cor dourado, estatueta fixa de ramo da vitória metalizada na cor 
dourado. Quatro taças fixas na cor dourado sobre a base. Acima destas taças quatro colunas 
em canos na cor dourado escuro fosco com suportes metalizados na cor dourado. Uma base 
de madeira octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas fixas de águias 
metalizadas na cor dourado. Na parte superior desta base um suporte metalizado na cor 
dourado. Taça fechada na cor dourado escuro fosco com 45 cm de largura a partir das alças. 
Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes 
metalizados na cor dourado. 

 
 
 
 
 
R$19.856,67 

2 UND 50 

Troféu de 2º lugar com 133 cm de altura, com base octogonal com 26,5 cm de largura em 
polímero metalizada na cor dourado, estatueta fixa de ramo da vitória metalizada na cor 
dourado. Quatro taças fixas na cor dourado sobre a base. Acima destas taças quatro colunas 
em canos na cor vermelho fosco com suportes metalizados na cor dourado. Uma base de 
madeira octogonal na cor preto adornada com quatro estatuetas fixas de águias metalizadas 
na cor dourado. Na parte superior desta base um suporte metalizado na cor dourado. Taça 
fechada na cor vermelho fosco com 45 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior 
intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes metalizados na cor 
dourado. 

 
 
 
 
R$18.515,00 

3 UND 50 

Troféu 3º lugar com 124 cm de altura, com base octogonal com 26,5 cm de largura em 
polímero metalizada na cor dourado, estatueta fixa de ramo da vitória metalizada na cor 
dourado. Quatro taças fixas na cor dourado sobre a base. Acima destas taças quatro colunas 
em canos na cor dourado escuro fosco com suportes metalizados na cor dourado. Uma base 
de madeira octogonal na cor preto adornada com quatro estatuetas fixas de águias 
metalizadas na cor dourado. Na parte superior desta base um suporte metalizado na cor 
dourado. Taça fechada na cor dourado escuro fosco com 45 cm de largura a partir das alças. 
Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes 
metalizados na cor dourado. 

 
 
 
 
R$17.441,67 

4 UND 100 

Troféu de participação com 62 cm de altura, com base octogonal com 14 cm de largura em 
polímero na cor preto. Na parte superior desta base um suporte metalizado na cor dourado e 
sobre este suporte uma coroa com 12 pontas com 15 cm de largura, com uma copa interna 
na cor verde e uma tampa metalizada na cor dourado. Sobre esta coroa uma estatueta fixa de 
bola de futebol metalizada na cor dourado. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para 
gravação. Demais componentes metalizados na cor dourado. 

 
 
 
R$9.660,00 
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5 UND 850 

Medalha 1º lugar (ouro) retangular fundida em liga metálica de zamak, com o tamanho de 50 
mm por 60 mm e centro liso com 35 mm de diâmetro. Com bordas raiadas e polidas com a 
figura de dois ramos e uma tocha olímpica em alto relevo.  Espessura de 3 mm. Metalizada na 
cor dourado. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de 
fita de cetim nas cores azul, vermelho, branco ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de 
gorgorão nas cores azul, azul-branco-vermelho ou verde-amarelo com 2,5 cm de largura. 

 
 
 
R$2.776,67 

6 UND 850 

Medalha 2º lugar (prata) retangular fundida em liga metálica de zamak, com o tamanho de 50 
mm por 60 mm e centro liso com 35 mm de diâmetro. Com bordas raiadas e polidas com a 
figura de dois ramos e uma tocha olímpica em alto relevo.  Espessura de 3 mm. Metalizada na 
cor prata. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita 
de cetim nas cores azul, vermelho, branco ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão 
nas cores azul, azul-branco-vermelho ou verde-amarelo com 2,5 cm de largura. 

 
 
 
R$2.776,67 

7 UND 850 

Medalha 3º lugar (bronze) retangular fundida em liga metálica de zamak, com o tamanho de 
50 mm por 60 mm e centro liso com 35 mm de diâmetro. Com bordas raiadas e polidas com a 
figura de dois ramos e uma tocha olímpica em alto relevo.  Espessura de 3 mm. Metalizada na 
cor bronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita 
de cetim nas cores azul, vermelho, branco ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão 
nas cores azul, azul-branco-vermelho ou verde-amarelo com 2,5 cm de largura. 

 
 
 
R$2.776,67 

8 UND 1400 

Medalha de participação, fundida em liga metálica de zamak, com o tamanho de 65 mm de 
diâmetro e centro liso com 35 mm de diâmetro com a inscrição “Honra ao Mérito” em baixo 
relevo. Ao redor da medalha uma coroa de louros em alto relevo. Espessura de 3 mm. 
Metalizada na cor prata. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A medalha pode vir 
acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelho, branco ou verde com 2,5 cm de 
largura ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-branco-vermelho ou verde-amarelo com 2,5 
cm de largura. 

 
 
 
R$6.206,67 

   PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 13: R$80.010,00 

        

PREÇO GLOBAL ESTIMADO (SOMA DOS LOTES): R$ 603.685,51 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº090/2018 – Fornecimento eventual e parcelado de materiais 

esportivos – S.R.P. 

Razão Social da Empresa: _________________________________ 

Endereço: ______________________________________________ 

CNPJ: _________________________________________________ 

Inscrição Estadual ou Municipal: ____________________________ 
 

LOTE 1 - – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE 
DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 UND 3 
DARDO MINI ATLETISMO TURBO JAV EM PVC COM 
PONTEIRA EM BORRACHA 300GR. 

   

2 UND 3 
DARDO MINI ATLETISMO TURBO JAV EM PVC COM 
PONTEIRA EM BORRACHA 400GR. 

   

3 UND 3 
DARDO MINI ATLETISMO TURBO JAV EM PVC COM 
PONTEIRA EM BORRACHA 500GR. 

   

4 UND 3 
DARDO MINI ATLETISMO TURBO JAV EM PVC COM 
PONTEIRA EM BORRACHA 600GR. 

   

5 UND 3 DISCO MINI ATLETISMO EM PVC 200GR    

6 UND 3 DISCO MINI ATLETISMO EM PVC 350GR    

7 UND 3 DISCO MINI ATLETISMO EM PVC 400GR    

8 UND 3 PELOTA MINI ATLETISMO EM PVC 200GR    

9 UND 3 PELOTA MINI ATLETISMO EM PVC 400G    

10 UND 3 MARTELO DE PVC MINI ATLETISMO 500GR    

11 UND 3 MARTELO DE PVC MINI ATLETISMO 1000GR    

12 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 
contra o vento. 

   

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. 

   

14 UND 2 

Disco de aço inox/ABS de 1,0kg, 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 IAAF. 

   

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. 

   

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. 

   

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. 

   

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 pela IAAF. Ideal para lançamentos acima de 
50m. 
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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. 

   

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. 

   

21 UND 3 
Bastão de revezamento de alumínio, IAAF. Feito de 
alumínio e pintura metálica. Conjunto com 8 unidades. 
Certificado pela IAAF. 

   

PREÇO GLOBAL DO LOTE 01 (soma dos totais de cada item): R$________,_________ 
 
 

LOTE 2 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 UND 10 
Protetor de Tórax para Taekwondo, oficial homologado 
WTF, em dupla face, (usando dos dois lados), de um na 
cor azul e de outro na cor vermelho. 

   

2 UND 10 
Protetor de cabeça (capacete) para Taekwondo, oficial 
homologado WTF, anatômico fabricado em PU injetado 
na cor vermelho ou azul. 

   

3 PAR 10 
Luva para Taekwondo, oficial homologado WTF, 
anatômica, confeccionada em couro natural revestido 
em PU injetado na cor branco. (Par). 

   

4 PAR 10 
Protetor de canela com pé para Taekwondo, oficial 
homologado WTF, confeccionado em espuma injetável 
PU, com fechamento em velcro, na cor branco. (Par). 

   

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

   

6 PAR 10 
Protetor de antebraço para Taekwondo, oficial 
homologado WTF confeccionado em espuma injetável 
PU, com fechamento em velcro, na cor branco. 

   

7 UND 10 
Aparador de chute para Taekwondo, em couro natural, 
com ajuste em velcro. 

   

8 UND 5 
Aparador de chute (raquete) para Taekwondo, em 
couro natural, com ajuste em velcro. 

   

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. 

   

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. 

   

11 UND 10 
Faixa para capitão em poliéster com elastano, Letra “C” 
em silkscreen emborrachado cores variadas. 

   

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. 

   

PREÇO GLOBAL DO LOTE 02 (soma dos totais de cada item): R$________,_________ 
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LOTE 3 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 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 
Óculos de natação confeccionado em silicone, 
acondicionado em caixa acrílica 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 (G) na 
cor preto. 

   

7 UND 500 
Espaguete para aulas de hidroginástica, confeccionado 
em ethafoan, medindo 1,80 de 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). 

   

10 UND 25 
Boia de pernas para Natação, tipo pullboy, 
confeccionado em EVA soft com células fechadas. 

   

11 UND 25 

Pranchas para natação, em EVA Soft, com células 
fechadas, medindo 30x40x3 cm de espessura. Com 
abertura na parte superior da prancha para encaixe das 
mãos. 

   

12 UND 50 
Colete para hidroginástica confeccionado em 
EVA modelo Power que suporte até 120kg de peso. 
Medidas 70 x 34 x 4cm. 

   

 PREÇO GLOBAL DO LOTE 03 (soma dos totais de cada item): R$________,_________ 
 
  

LOTE 4 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 UND 3 Calibrador para bolas (digital).    

2 UND 20 

Apito profissional com dedal, em plástico resistente, 
ótimo acabamento, silvo forte diferenciado, com 
abertura nas laterais e na parte inferior, sem qualquer 
objeto em seu interior. 

   

3 UND 20 
Cordão para apitos em polipropileno com mosquetão e 
argola para encaixe do apito em aço. 

   

4 UND 20 
Bombas para enchimento de bolas, manual com bico de 
rosca e substituível, modelo dupla ação com bico 
sobressalente na canola de pressão. 
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5 UND 2 

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

   

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

   

7 UND 10 

Cronômetro Profissional Eletrônico 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, função ritmo com 
intervalos de ritmo selecionáveis. 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 

   

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. 

   

9 UND 120 
Garrafas Squeezy, capacidade 500 ml, térmica, bocal 
protegido com tampa em acrílico com trava. 

   

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. 

   

12 UND 30 
Corda em sisal para treinamento coletivo. Medida 10m, 
com giradores de madeira nas extremidades. 

   

13 MTS 10 
Corda náutica em polipropileno torcido de 4 pernas 
marinheiro, 50 mm, cor branco. 

   

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. 

   

18 UND 15 

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

   

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. 
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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. 

   

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. 

   

PREÇO GLOBAL DO LOTE 04 (soma dos totais de cada item): R$________,_________ 
  
  

LOTE 5 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 KG 10 
Pó de Carbonato de Magnésio para Ginástica Artística, 
com alto poder de absorção e aderência do atleta ao 
aparelho, embalados em pacotes de 1 kg. Cada. 

   

2 UND 3 

Colchão (gordo) para Ginastica Artística (Olímpica) de 
espuma, para saltos, sendo um dos lados fofo para 
suavizar a queda e outro lado rígido para atuar como 
amortecedor, medindo 3,00x1,90x0,30 mts, recoberto 
em vinilona KP1000, com telas laterais para ventilação e 
soldas eletrônicas. 

   

3 UND 200 
Colchonete para Ginástica Localizada em espuma de 
D33, medindo 1,00x0,60x0,05 mts, revestido em 
vinilona KP1000 com ilhoses para respiração. 

   

4 UND 2 
Protetor para salto sobre a mesa de Ginastica Artística, 
em espuma D100, formato em “U”, revestido em 
vinilona KP1000 de alta durabilidade. 

   

5 UND 3 
Rolo de Espuma para Ginástica Artística, utilizando para 
apoio e auxilio nos exercícios iniciantes, medida 70cm 
de diametro, revestido em vinilona KP1000. 

   

6 UND 3 
Colchão rampeado confeccionado em espuma D100 
revestido por vinilona KP1000, medindo 
1,90x1,20x0,45x0,001 Mts. 

   

7 UND 100 

Arco para ginástica, confeccionado em tubo de 20mm 
de diâmetro feito de PVC branco. Estrutura interna do 
tubo com forma de" y”, confeccionado do mesmo 
material. A união do tubo é feita através do sistema de 
termo soldagem, com 88 cm de diâmetro interno e peso 
aproximado de 300 gr. Arco encapado com fitas 
coloridas autoadesivas holográficas. 

   

8 UND 50 
Estilete (adulto) para Ginástica Rítmica, confeccionado 
em fibra com 55 cm, ponteira de girador articulado sem 
emendas em aço, com pino escamoteável. 

   

9 UND 50 

Fita de cetim adulto oficial de Ginástica Rítmica, em 
cetim com 6 mts de comprimento e 5 cm de largura, 
padrão internacional de competição, nas 
cores da bandeira desta cidade. 

   

10 PAR 50 

Maças com corpo em PVC e ponta em borracha, tipo 
conectável, tamanho adulto, oficial para Ginástica 
Rítmica, em 45 cm de comprimento nas cores brancas, 
o par 150 g cada, desenvolvida com padrão 
internacional, acompanha sacola de 
transportes (Par). 

   

11 PAR 30 Sapatilha tipo ponteira para Ginástica Rítmica (par).    

12 UND 100 

Corda adulto oficial para Ginástica Rítmica, 
confeccionada em seda especial, medida 3,2m, padrão 
internacional para competição, cores variadas, com 
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alma de poliester que não permita entrelaçamento 
durante os exercícios. 

13 UND 100 

Corda adulto oficial para Ginástica Rítmica, 
confeccionada em seda especial medida 3m, padrão 
internacional para competição, cores variadas, com 
alma de poliester que não permita entrelaçamento 
durante os exercícios. 

   

14 UND 7 
Bolsa Kit infantil, oficial para Ginástica Rítmica 80x80cm 
na cor laranja. 

   

15 UND 7 
Bolsa Kit adulto, oficial para Ginastica Rítmica 85x85cm 
na cor verde. 

   

16 UND 1 

Trave de equilíbrio com estrutura em aço, pintura 
eletrostática em pó. Base em alumínio indeformável, 
cobertura em couro antiderrapante. Medida: 500cm de 
comprimento, altura ajustável de 70 a 125cm, marca 
homologada FIG. 

   

17 UND 1 
Módulo Cilíndrico inflável para Ginástica, medindo 
100cm de largura, diâmetro de 80cm + bomba 
específica. 

   

18 UND 1 

Plinto em madeira de reflorestamento, lixado e 
envernizado, com seis graduações (gavetas), tampa com 
espuma aglomerada de alta densidade e revestido com 
couro sintético antiderrapante. 

   

PREÇO GLOBAL DO LOTE 05 (soma dos totais de cada item): R$________,_________ 
 
 

LOTE 6 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 JOGO 10 

Jogo (conjunto) de suporte de ferro, oficial ITTF, para 
rede de tênis de mesa, tamanho oficial, medindo 24 cm 
de comprimento e 17 cm de altura, com prendedor tipo 
jacaré. Acompanha rede de tênis de mesa oficial de 15 
cm de altura e 1,53 mt de comprimento, em tecido de 
algodão lavável, grampo em cor fosca com mola 
de alta pressão e borda reforçada. 

   

2 UND 5 

Mesa de Tênis, oficial, que atendam aos padrões da ITTF 
(International Table Tennis Federation), tampo 
confeccionado em MDF de 30 mm de espessura, 
acabamento em laca na cor azul, com tintas 
demarcatórias brancas, bordas laterais em perfil de 
MDF que asseguram estabilidade dos tampos, pés de 
tubo de aço pintados de preto, dobráveis, com 8 
rodízios, que permitem o uso como paredão para treino 
solitário, nas medidas de 1,525X2,74X0,76 Mt. 

   

3 UND 10 

Placar de mesa profissional, com estojo para 
modalidades de quadra manual com numeração de 0 a 
31, marcação dos set’s de 0 a 7, dimensões aproximadas 
(aberto) de 38,8(L) x 19(C) x 20(A) e fechado 39,8(L) x 
21(C) x 3,5(A). 

   

4 UND 80 

Raquete para Tênis de Mesa, tipo clássica, oficial de 
competições, confeccionadas em madeira prensada de 
alta qualidade com 5mm de espessura, cabo ovalado, 
borrachas sintéticas de alta qualidade, lisas, sobre base 
de EVA, devendo a raquete proporcionar ao jogador, as 
seguintes categorias: Spin 7, velocidade 7 e controle 9. 
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5 JOGO 30 

Jogo de peça de Xadrez, oficial, sendo o Rei com 10,5 
cm, Rainha com 9 cm, Bispo com 8 cm, cavalo com 7 cm, 
Torre e Peão com 5 cm, nas cores branco e preto, 
confeccionados em madeira, chumadas e com feltro 
individual, embaladas em saco com forração interna em 
feltro para não riscar as peças. 

   

6 UND 30 

Tabuleiro de Xadrez, oficial CBX, em polietileno, 
formato de 50 x 50 cm, com acabamento refilado, 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 “1” a “g” na cor cinza 20% alternada na cor 
verde bandeira, sendo a casa “a1” 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. 

   

7 UND 2 

Relógio digital para Xadrez, oficial homologado pela 
FIDE, que apresenta os seguintes tipos de controles de 
tempo:  Tempo rápida e Blitz; Tempo + Guilhotina; 2 x 
guilhotina + Tempo; Tempo de repetição + Tempo; 
Bônus ("Fischer"); Atraso ("Bronstein"); Tempo + 
profissional byo- yomi; Tempo + brasileiro byo-yomi 
("Over time"); Hourglass; Gong ("Light 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 branco e preto, confeccionados 
em madeira, acondicionadas em saco com forração em 
feltro para não riscar as peças. Acompanha tabuleiro 
tipo estojo em madeira de 40x40cm. 

   

9 UND 50 

Raquete para Tênis de Campo, em grafite e tungstênio, 
tecnologia GT, integrados em 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 jogo, empunhaduras variadas, I3 4.3/8 ou I4 4.1/2, 
encordoamento com a corda pro blue. 

   

10 UND 50 

Raquete de Tênis de Campo Infantil, confeccionada em 
alumínio, cabeça: 93 sq. in. / 600cm², encordoada, 
comprimento: 585 mm / 23 in, com grip taille grip, peso 
de 215 g / 7.6 oz e balanço de 275 mm. 

   

11 UND 100 
Raquete para badminton oficial cabeça 100% grafite, 
com NanoMesh + Nanotubos de carbono, com cordas 
de multifilamento, peso máximo 85g. 

   

12 UND 30 
Tubo peteca em pena de ganso, para uso em 
badminton, contendo 12 unidades cada. 

   

13 UND 30 
Tubo peteca em nylon, oficial da IBF para jogos oficiais 
de badminton, contendo 6 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 nós, nivelador 
para ajustar a verticalidade. 

   

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. 

   

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. 

   

PREÇO GLOBAL DO LOTE 06 (soma dos totais de cada item): R$________,_________ 
  
  

LOTE 7 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 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 FIFA, 
e oficial da FPF para o ano corrente. 

   

2 UND 120 

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

   

3 UND 80 

Bola de Voleibol oficial FPV, adulto, 16 gomos, 
confeccionada em microfibra, 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. 

   

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 380 a 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 
Ultra Grip, circunferência entre 54 – 56 cm, peso entre 
325 – 400 g, com selo da CBHb, ano corrente. 

   

8 UND 40 

Bola de Handebol mirim oficial FPHb, tamanho infantil, 
com costura, 32 gomos, sistema especial de aderência, 
confeccionada em PU Ultra Grip, circunferência entre 49 
– 51 cm, peso entre 230 – 270 g, com selo da CBHb, ano 
corrente. 
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9 UND 40 

Bola de Handebol masculino oficial FPHb, tamanho 
adulto, com costura, 32 gomos, sistema especial de 
aderência, confeccionada em PU Ultra Grip, 
circunferência entre 58 – 60 cm, peso entre 425 – 475 g, 
com selo da CBHb, ano corrente. 

   

10 UND 100 

Bola de Futsal oficial adulto, oficial FPFS, sistema 
termotec, confeccionada em PU Ultra 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. 

   

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. 

   

12 UND 30 

Bola Futebol de 5 oficial certificada pela IBSA 
(International Blind Sport Federation) costurada a mão 
com 6 guizos. Confeccionada em microfibra, peso entre 
510-540gr, circunferência entre 60-62cm. 

   

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

   

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. 

   

15 UND 20 

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

   

16 UND 20 

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

   

17 UND 100 
Bola de Borracha nº 10 matrizada, cor vermelho, 
circunferência entre 48 a 50 cm, peso entre 180 a 200 g, 
miolo slip system, removível e lubrificado. 

   

18 UND 100 
Bola de Borracha nº 12 matrizada, cor amarelo, 
circunferência entre 57 a 59 cm, peso entre 250 a 270 g, 
miolo slip system, removível e lubrificado. 

   

19 UND 400 

Bola de Iniciação Nº- 8, matrizada, confeccionada com 
borracha. Tamanho: 40 - 42 cm de diâmetro. Peso: 110 
- 120 g, miolo slip system, removivel e lubrificado cor 
amarelo. 

   

20 UND 400 

Bola de Iniciação Nº- 14, matrizada, confeccionada com 
borracha. Tamanho: 65 - 67 cm de diâmetro. Peso: 350 
- 370 g, miolo slip system, removivel e lubrificado cor 
vermelho. 

   

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

   

22 CX 20 
Bola de Tênis de Mesa, oficial ITTF, 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 ultra, 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. 

   

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos   

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027 

Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 / 9786  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 

 

41 

 

24 UND 30 

Bola de GR Oficial com Glitter 300g, fabricada em 
policloreto vinilico ultra, 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. 

   

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. 

   

PREÇO GLOBAL DO LOTE 07 (soma dos totais de cada item): R$________,_________ 
  
  

LOTE 8 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 UND 20 
Bola Medicine Ball 1 kg com diâmetro de 18cm, 
confeccionada em borracha matrizada, com quick 
câmara de butil, miolo removível e lubrificado. 

   

2 UND 20 
Bola Medicine Boll 2 kg com diametro de 18cm, 
confeccionada em borracha matrizada, com quick 
câmara de butil, miolo removível e lubrificado. 

   

3 UND 20 
Bola Medicine Boll 3 kg com diametro de 20cm, 
confeccionada em borracha matrizada, com quick 
câmara de butil, miolo removível e lubrificado. 

   

4 UND 20 
Bola Medicine Boll 4 kg com diametro de 20cm, 
confeccionada em borracha matrizada, com quick 
câmara de butil, miolo removível e lubrificado. 

   

5 UND 20 
Bola Medicine Boll 5 kg com diametro de 22cm, 
confeccionada em borracha matrizada, com quick 
câmara de butil, miolo removível e lubrificado. 

   

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

   

PREÇO GLOBAL DO LOTE 08 (soma dos totais de cada item): R$________,_________ 
 
 

LOTE 9 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 UND 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 55 cm. 

   

2 UND 50 

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

   

3 UND 50 

Bola GymBall em polietileno resistente a 300 kg, sistema 
anti brust, no minimo 12 sugestões de exercicios 
impressos na bola, acompanha bomba, 2 válvulas, 
bomba sanfonada e adaptadores de bico inclusos, 
tamanho 75 cm. 
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4 UND 50 

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

   

PREÇO GLOBAL DO LOTE 09 (soma dos totais de cada item): R$________,_________ 
  
  

LOTE 10 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 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. 

   

3 UND 5 
Rede de Vôlei de Areia, oficial FPV profissional, 2 faixas 
lona sintética (duas lonas), fio 2,00 mm, polipropileno, 
cor preto, malha 10x10 cm. 

   

4 UND 5 
Rede de Vôlei Sentado (adaptado), 2 faixas lona algodão 
cru dublado medida oficial, (duas lonas), fio 2,00 mm. 
polipropileno, cor preta, malha 10x10 cm. 

   

5 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 3,20 x 2,10m, com fundo superior e inferior com 
1m. 

   

7 PAR 10 
Par de Rede para Aro de Basquetebol, tipo chuá, fio 8 
mm de polipropileno, com alças para fixação nos aros. 

   

8 UND 12 
Rede para transporte de bolas, fio 4mm de 
polipropileno, com fecho. Capacidade mínima de 20 
bolas oficiais 

   

PREÇO GLOBAL DO LOTE 10 (soma dos totais de cada item): R$________,_________ 

 
 

LOTE 11 – EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 CJ 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. 

   

2 PAR 3 

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

   

3 PAR 3 
Antena para Rede de Voleibol, Oficial da FPV, em fibra 
maciça com suporte de rosca (Par). 
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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. 

   

5 JOGO 2 
Fita demarcatória para Vôlei de Areia, em faixa única 
de 16x8 mts, homologada FPV. 

   

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. 

   

7 KIT 3 

Plaquetas para substituição de Voleibol, oficial da 
FPV, confeccionado em MDF de 6 mm, pintada com 
tinta acrílica azul, com cabo em polietileno rígido, 
medindo 20x37 cm, devendo ser numeradas as 
plaquetas e os cabos de 1 A 18 pintados com tinta 
acrílica 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. 

   

8 CJ 2 
Conjunto de campainha para jogos de Voleibol, 
oficial, com kit para equipe local e visitante, modelo 
oficial das competições da FPV. 

   

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. 

   

10 PAR 3 

Poste para Vôlei 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 10 litros cada. 

   

11 PAR 3 

Protetor para poste de Vôlei 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. 

   

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) 

   

13 PAR 1 

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) 

   

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 1,80X1,20 
mt. (Par) 
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15 UND 5 

Plaquetas para jogo de Basquetebol, oficial, 
confeccionada em MDF de 6 mm, pintada com tinta 
acrílico branco, com cabo em polietileno rígido, 
medindo 15x28 cm, numeradas de 1 a 15 com tinta 
acrílico vermelho, setas vermelhas para indicação de 
posse de bola, medindo 12x20 cm, acondicionada em 
caixa apropriada. 

   

16 UND 10 
Suporte para bola de Rúgbi (Tee) para o treino e 
competição, ideal para bolas de tamanho 4 ou 5, 
confeccionado em 100% PU. 

   

17 UND 5 

Contact Pad, confecionado em lona impermeável 
vinílica, costuras reforçadas, preenchido de espuma 
de alta densidade com respiros de segurança, alças 
para encaixe de mãos e braços, medidas do 
equipamento 60 x 40 x 10 cm. 

   

18 UND 5 

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

   

PREÇO GLOBAL DO LOTE 11 (soma dos totais de cada item): R$________,_________ 

 
  

LOTE 12 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 KIT 40 

Tornozeleira para uso em Ginástica 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, 01kg, 2kg, 3kg, 4kg 
e 5kg. 

   

2 UND 100 

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. 

   

3 UND 120 

Ruber Band para Ginástica Localizada, composto de 
dois pegadores em cinta de nylon de alta resistência, 
encapados por luva de borracha resistente, elástico 
cirúrgico de 10 mm, faixa de nylon resistente para 
apoio de pés durante exercícios. 

   

4 UND 100 
Bastão para Ginástica Localizada, confeccionada em 
madeira com 1,20 mt, revestido em PVC colorido com 
ponteira, sem peso. 

   

5 UND 20 

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 
embalagem de transporte transparente. 

   

6 UND 50 

Jump para Ginástica Localizada, com 1 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. 
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7 UND 50 
Tubing Preto Forte Elástico para Exercícios 
confeccionado em látex, medida 1,5m. 

   

8 JOGO 10 

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. 

   

9 JOGO 6 

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 tocá-la. Conjunto 
com 12 unidades na cor amarela 

   

10 UND 10 
Prancha de equilíbrio redonda, confeccionada em 
policloreto vinilico, calibrável. 

   

11 KIT 10 

Kit de anilhas olímpicas, confeccionadas em ferro 
vulcanizadas, com anel de reforço no centro, 
contendo 1 unidade de cada peso de 1kg, 2kg, 3kg, 
4kg, 5kg e 10kg. 

   

12 UND 5 Bulgarian Training Bag couro peso 5kg    

13 UND 5 Bulgarian Training Bag  couro peso 10kg    

14 UND 5 Bulgarian Training Bag  couro peso 15kg    

15 KIT 5 

Kit de kettlebel, confeccionadas em ferro 
vulcanizadas, com anel de reforço no centro, 
contendo 1 unidade de cada peso de 12kg, 14kg, 
16kg, 18kg, 20kg e 24kg. 

   

16 KIT 100 

Kit de Halteres para Ginástica Localizada revestido em 
polipropileno maleável colorido, resistente a 
impacto, sendo cada kit composto de 1 unidade dos 
pesos 1/2 kg, 1kg, 2kg, 3kg, 4kg e 5kg. 

   

17 UND 100 
Banda Elástica de 1,5 mts de comprimento, cor 
laranja extraforte em embalagens individuais. 

   

18 UND 5 
Escada para exercício de coordenação com 8 mts de 
comprimento, confeccionada em tiras de nylon de 
aproximadamente 50 mm de degraus de PVC. 

   

19 UND 10 
Fita Métrica de 50 Mts em fita de aço, caixa aberta, 
com manivela de recolhimento. 

   

20 UND 10 
Cone tipo prato demarcatório, medida aproximada 
de 19 x 5cm, acondicionados em suporte de 
transporte contendo 100 unidades. 

   

21 UND 150 

Cone demarcatório de altura de 23 cm, peso entre 60 
g a 62 g, em polietileno, maleável, colorido, base 
quadrada de 158x158 mm, com 4 furos nas 
extremidades para fixação ao solo. 

   

22 UND 100 

Cone em borracha maleável, nas medidas de 50 cm, 
base 28 x 28 cm, cor laranja e branco, peso de 1,050 
g, faixa refletiva de 250 candelas que atenda a norma 
NBR 15071. 

   

23 UND 100 
Cone plástico, nas medidas 75 cm base 38 x 38 cm, 
cor laranja e branco na faixa refletiva de 250 candelas 
que atenda a norma NBR 15071. 

   

24 UND 5 

Estacas de Treinamento Profissional, para treinos de 
mudança de direção, agilidade, velocidade e técnica de 
drible. Montado em duas partes, sendo uma base de aço 
para ser fixado no solo e o polo em PVC com 
aproximadamente 1,92 de altura e 3cm de diametro. As 
estacas podem ser utilizadas para marcação ou para 
obstáculos, contendo 8 estacas e 1 bolsa de viagem. 
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25 UND 20 

Cinto de tração para uso individual ou em dupla. 
Acompanha acessórios que tornam este 
equipamento versátil e muito prático, permitindo a 
execução de exercícios dos membros superiores e 
inferiores. Contem, cinturão com alma de EVA, 
revestido em nylon e tecido aerado, com ajuste por 
velcro, quatro conjuntos flexíveis (elásticos), com 
protetor/limitador externo que prolonga a vida útil 
do equipamento e proporciona maior segurança. 
Engate rápido por mosquetão de aço, duas manoplas 
com argolas de aço, uma alça de mão/prendedor, 
dois prendedores de canela. 

   

26 UND 10 

Kit Completo Slackline, 20m, composto por 01 bolça 
para transporte em 100% poliéster com fechos 
deslizantes, 02 protetores de arvores 75cm, 01 cinta 
backup, 01 catraca e cinta 100% poliéster trançado 
50mm. (cor amarela) com comprimento da cinta de 
1,70m, 01 cinta 100% poliéster trançado com 20m de 
comprimento e largura 50mm com capacidade de 
carga 3000kgf, com fator de segurança 2:1, e deve 
possuir laudo de rastreabilidade. 

   

27 UND 10 

Fita de suspensão para treinamento de força, com 
cordas em náilon de alta resistência, com 1,70 m de 
comprimento, que suporta 120 kg de carga. 
Prendedor de porta acoplado na fita e prendedor 
para barra fixa. 

   

28 UND 5 

Plataforma Slide Board Plataforma Deslizante Slide 
Board para Treinamento Funcional, composta de 
pista plástica de alta resistência com 3mm de 
espessura e 1m de comprimento, com tratamento 
especial para melhor deslizamento e manutenção, 
sistema duplo de frenagem, ancorado na placa por 
parafusos inoxidáveis, placa de espuma 
antiderrapante na parte inferior para contato com o 
piso, que evita de a pista deslizar  no  solo  durante  os  
exercicios e meias em tecido especial para o 
deslizamento que permite ser calçada com o tênis. 

   

29 UND 10 
Roda Abdominal para exercicios, confeccionada em 
polipropileno e borracha medida 17,8 x 29,5 x 17,8 
cm. 

   

30 UND 3 
Barra para musculação, encaixe modelo olímpico, 
confeccionada em aço carbono especial, medida 
2,20m. 

   

31 UND 3 
Barra para musculação, encaixe modelo olímpico, 
confeccionadoa em aço carbono especial, medida 
2,00m. 

   

32 UND 20 

Tapete para Yoga fabricado de elastômeros 
termoplásticos (TPE), um emborrachado que é 
biodegradável, reciclável e 100% com células 
fechadas que não escorrega e não guarda odores, 
antialérgico, medida 5mm x 61cm x 1,83mt. 

   

33 UND 10 

Disco de equilíbrio e propriocepção, confeccionado 
em policloreto vinilico, inflável e calibrável, 
aproximadamente 33cm de diâmetro com uma das 
superfícies rugosa e a outra com pinos macios. 

   

PREÇO GLOBAL DO LOTE 12 (soma dos totais de cada item): R$________,_________ 
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LOTE 13 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM UN QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 UND 50 

Troféu de 1º Lugar com 145 cm de altura, com base 
octogonal com 26,5 cm de largura em polímero 
metalizada na cor dourado, estatueta fixa de ramo da 
vitória metalizada na cor dourado. Quatro taças fixas 
na cor dourado sobre a base. Acima destas taças 
quatro colunas em canos na cor dourado escuro fosco 
com suportes metalizados na cor dourado. Uma base 
de madeira octogonal na cor preta adornada com 
quatro estatuetas fixas de águias metalizadas na cor 
dourado. Na parte superior desta base um suporte 
metalizado na cor dourado. Taça fechada na cor 
dourado escuro fosco com 45 cm de largura a partir 
das alças. Estatueta superior intercambiável. 
Plaqueta em latão para gravação. Demais 
componentes metalizados na cor dourado. 

   

2 UND 50 

Troféu de 2º lugar com 133 cm de altura, com base 
octogonal com 26,5 cm de largura em polímero 
metalizada na cor dourado, estatueta fixa de ramo da 
vitória metalizada na cor dourado. Quatro taças fixas 
na cor dourado sobre a base. Acima destas taças 
quatro colunas em canos na cor vermelho fosco com 
suportes metalizados na cor dourado. Uma base de 
madeira octogonal na cor preto adornada com quatro 
estatuetas fixas de águias metalizadas na cor 
dourado. Na parte superior desta base um suporte 
metalizado na cor dourado. Taça fechada na cor 
vermelho fosco com 45 cm de largura a partir das 
alças. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em 
latão para gravação. Demais componentes 
metalizados na cor dourado. 

   

3 UND 50 

Troféu 3º lugar com 124 cm de altura, com base 
octogonal com 26,5 cm de largura em polímero 
metalizada na cor dourado, estatueta fixa de ramo da 
vitória metalizada na cor dourado. Quatro taças fixas 
na cor dourado sobre a base. Acima destas taças 
quatro colunas em canos na cor dourado escuro fosco 
com suportes metalizados na cor dourado. Uma base 
de madeira octogonal na cor preto adornada com 
quatro estatuetas fixas de águias metalizadas na cor 
dourado. Na parte superior desta base um suporte 
metalizado na cor dourado. Taça fechada na cor 
dourado escuro fosco com 45 cm de largura a partir 
das alças. Estatueta superior intercambiável. 
Plaqueta em latão para gravação. Demais 
componentes metalizados na cor dourado. 

   

4 UND 100 

Troféu de participação com 62 cm de altura, com base 
octogonal com 14 cm de largura em polímero na cor 
preto. Na parte superior desta base um suporte 
metalizado na cor dourado e sobre este suporte uma 
coroa com 12 pontas com 15 cm de largura, com uma 
copa interna na cor verde e uma tampa metalizada na 
cor dourado. Sobre esta coroa uma estatueta fixa de 
bola de futebol metalizada na cor dourado. Estatueta 
superior intercambiável. Plaqueta para gravação. 
Demais componentes metalizados na cor dourado. 

   

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos   

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027 

Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 / 9786  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 

 

48 

 

5 UND 850 

Medalha 1º lugar (ouro) retangular fundida em liga 
metálica de zamak, com o tamanho de 50 mm por 60 
mm e centro liso com 35 mm de diâmetro. Com 
bordas raiadas e polidas com a figura de dois ramos e 
uma tocha olímpica em alto relevo.  Espessura de 3 
mm. Metalizada na cor dourado. Suporte para fita 
com 2,5 cm de largura. A medalha pode vir 
acompanhada de fita de cetim nas cores azul, 
vermelho, branco ou verde com 2,5 cm de largura ou 
fita de gorgorão nas cores azul, azul-branco-vermelho 
ou verde-amarelo com 2,5 cm de largura. 

   

6 UND 850 

Medalha 2º lugar (prata) retangular fundida em liga 
metálica de zamak, com o tamanho de 50 mm por 60 
mm e centro liso com 35 mm de diâmetro. Com 
bordas raiadas e polidas com a figura de dois ramos e 
uma tocha olímpica em alto relevo.  Espessura de 3 
mm. Metalizada na cor prata. Suporte para fita com 
2,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada 
de fita de cetim nas cores azul, vermelho, branco ou 
verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas 
cores azul, azul-branco-vermelho ou verde-amarelo 
com 2,5 cm de largura. 

   

7 UND 850 

Medalha 3º lugar (bronze) retangular fundida em liga 
metálica de zamak, com o tamanho de 50 mm por 60 
mm e centro liso com 35 mm de diâmetro. Com 
bordas raiadas e polidas com a figura de dois ramos e 
uma tocha olímpica em alto relevo.  Espessura de 3 
mm. Metalizada na cor bronze. Suporte para fita com 
2,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada 
de fita de cetim nas cores azul, vermelho, branco ou 
verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas 
cores azul, azul-branco-vermelho ou verde-amarelo 
com 2,5 cm de largura. 

   

8 UND 1400 

Medalha de participação, fundida em liga metálica de 
zamak, com o tamanho de 65 mm de diâmetro e 
centro liso com 35 mm de diâmetro com a inscrição 
“Honra ao Mérito” em baixo relevo. Ao redor da 
medalha uma coroa de louros em alto relevo. 
Espessura de 3 mm. Metalizada na cor prata. Suporte 
para fita com 2,5 cm de largura. A medalha pode vir 
acompanhada de fita de cetim nas cores azul, 
vermelho, branco ou verde com 2,5 cm de largura ou 
fita de gorgorão nas cores azul, azul-branco-vermelho 
ou verde-amarelo com 2,5 cm de largura. 

   

PREÇO GLOBAL DO LOTE 13 (soma dos totais de cada item): R$________,_________ 

 

 
PREÇO GLOBAL GERAL (soma dos lotes cotados): R$______________,_______________ 

 

 

OBS.: A empresa vencedora realizará a decomposição dos itens por lote (caso necessário), 

sendo os mesmos analisados pela(o) Pregoeira(o), e, estando em conformidade, o objeto 

será adjudicado. 

 

 

Prazo de validade da proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da 

sessão pública do Pregão.  
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Data, e assinatura do responsável 

 

Dados do responsável pela assinatura da Ata (devidamente comprovado pela documentação 

apresentada no envelope HABILITAÇÃO, Procuração com poderes específicos ou Contrato 

Social). 

NOME:        

ESTADO CIVIL: 

PROFISSÃO:    RG:    CPF: 

ENDEREÇO: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
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ANEXO III 

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 _____________________ (denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ nº _______________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro 

de 2016, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito 

de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial 

nº 090/2018, realizado pela Prefeitura do Município de Jaguariúna. 

 

     _________________, _____, de ________de 2018. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: ______________________________ 

RG nº : ________________________ 

 

 

 

 

Obs.: FORA dos envelopes “PROPOSTAS DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”, junto 

com documentação para credenciamento. 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ nº _______________________________ que não outorga trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

_________________, _____, de ________de 2018. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

MINUTA DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/____ PARA REGISTRAR PREÇOS PARA 

FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. 
 

Pregão Presencial nº 090/2018 

Processo Administrativo nº 9018/2018 
 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede na Rua Alfredo Bueno, 

nº 1235 – Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF nº. 46.410.866/0001-71 neste ato representada 

pela Excelentíssima Secretária de Gabinete Municipal Sra. Maria Emília Peçanha de Oliveira 

Silva, Brasileira, Casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.552.439-9 – SSP/SP, e 

inscrita no CPF/MF sob nº 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, nº 127, 

Jardim Zeni, CEP 13912-464, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante 

denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro lado a Empresa 

__________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, a 

Rua/Av.___________________, nº. ____, Bairro __________, CEP.: ___________, no 

Município de _________, Estado de ____________, representada neste ato por seu 

Procurador(a) Senhor(a) _________________, Nacionalidade, Profissão, portador(a) do RG nº. 

__________ e inscrito(a) no CPF/MF sob nº _______________, residente e domiciliado(a) à 

Rua _______________, nº ___, Bairro ____________, CEP.: __________, no Município de 

___________, Estado de ____________, doravante denominada DETENTORA, têm entre si 

justo e acertado  REGISTRAR OS PREÇOS do objeto abaixo especificado, decorrente da 

Licitação Pregão Presencial para Registro de Preços n° 090/2018, com fundamento na Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, 

as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e pela Lei Complementar nº 

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, e Lei 

Complementar nº 155, de 10 de outubro de 2016 (Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas), 

e Decreto Municipal nº 2.622/2007, mediante as cláusulas a seguir especificadas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Registro de Preços para fornecimento eventual e parcelado de materiais esportivos, 

conforme especificações e quantitativos descritos abaixo e em Anexo I, parte integrante do 

Edital: 

Lote __: ___________ - itens:____,____,____; Marca:________; 

 

1.2 Todos os materiais, no que couber, deverão seguir as especificações oficiais de cada 

modalidade, estabelecidas pelas respectivas Federações e Confederações, para que possam 

atender ao fim a que se destinam. 

 

1.3. Os materiais 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, para que sejam trocados assim que os defeitos forem detectados. 
 

1.4. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste Registro 

de Preços correrão por conta da rubrica orçamentária:  

nº 10.01.27.812.0023.2.023.339030.01 – Ficha 206 – Recurso Próprio 
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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 Fornecimento, juntamente com o respectivo empenho 

orçamentário, a ser emitida pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. 

 

2.1.1. A(s) ordem(ns) de Fornecimento 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 Empenho 

orçamentário, a Detentora da ATA deverá fornecer o item registrado em até 07 (sete) dias, 

entregando no Almoxarifado esportivo da SEJEL – Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, 

localizado no Ginásio Municipal de Esportes Dr. Caio Pompeu de Toledo “Azulão”, situado na 

Rua Amazonas nº 866, Vila 7 de Setembro, Jaguariúna-SP com o Sr. Marcelo ou Janaína, de 

segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, mediante prévio contato pelo telefone (19) 

3867-4240. 

 

1.3.1.3 Para os itens, no que couber, 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 ônus 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 classificação e os 

quantitativos de contratação definidos; 
 

b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro 

de Preços, no prazo de 05(cinco) dias; 
 

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 

para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

 

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização 

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; 
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g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na 

presente Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA QUINTA -  DAS OBRIGAÇÕES 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 conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro de 

Preços;  

 

e) entregar o item solicitado no respectivo endereço, conforme descrito no ítem 2.1.2.  

 

f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de 

Preços;  

 

g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de 

habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  

 

h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente Ata de Registro de Preços;  

 

i) ressarcir os eventuais prejuízos 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. O(s) preço(s) unitário(s) e global(is) por Lote(s) para o fornecimento do objeto constante 

em Cláusula 1.1 é (são) de: LOTE __: com preço total de R$_____(_____), composto pelo 

Item __, preço unitário R$ ______ (____________) e total de R$ ______ (_______________); 

, apresentado(s) como lance final pela CONTRATADA, devidamente aprovado(s) pela 

CONTRATANTE, totalizando o preço global de R$ ______ (_________). 

 

6.2 O(s) preço(s) referido(s) acima é(são) final(is) e irreajustável(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 Eletrônica 

(NF-e), a qual será atestada e rubricada pelo responsável da Secretaria de Juventude, Esporte e 

Lazer, bem como pelo fiscal responsável. 

 

7.2 Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o número do Pregão, o número da 

Ata de Registro de Preços e o número do empenho orçamentário correspondente. 
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7.2.1 A Nota Fiscal eletrônica (NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes endereços 

eletrônicos: marcelo.sejel@jaguariuna.sp.gov.br com cópia para 

janaina.sejel@jaguariuna.sp.gov.br 

 

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 30º (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da 

Nota Fiscal Eletrônica. 

 

7.6 Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações 

contratuais principais ou acessórias por parte da DETENTORA, incidirá correção monetária sobre 

o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado. Como 

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

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 sua justificativa; 
 

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; 

 

8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. 
 

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 inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado a 

partir da última publicação.   
 

8.6. A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 

antecedência de 90 (noventa) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 

nesta Ata de Registro de Preços, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
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8.7. A Administração, poderá, a seu critério, convocar, pela ordem, as demais licitantes 

classificadas, nos termos do edital para assumirem o objeto da Ata de Registro de Preços, desde 

que concordem com o fornecimento nas condições propostas pela detentora. 
 

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES: 

9.1. Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial da Ata 

Registro de Preços, a Detentora poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer 

as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos arts. 86 e 87 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02: 

 

9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as 

quais tenha a Detentora concorrido diretamente; 

 

9.1.2. multa, nas seguintes situações: 

9.1.2.1. de 1% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso na sua retirada, até o 10º 

(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 Fornecimento, por dia de atraso no fornecimento, até o 

10º (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% (trinta por cento) do valor do lote, em caso de inexecução total do fornecimento 

ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será efetivado o 

cancelamento da Ata. 

 

9.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

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

 

9.3. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na 

hipótese de praticar atos fraudulentos na execução da Ata, comportar-se de modo inidôneo 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 declaração de 

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 9.1.2. 

 

9.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo 

a DETENTORA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao ÓRGÃO 

GERENCIADOR. 
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9.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de 

caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou 

de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou 

impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO: 

10.1 A inexecução total ou parcial desta Ata, além de ocasionar a aplicação das penalidades 

anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos 

motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93. 

 

10.2 A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas 

no art. 79, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no 

que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes 

do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às 

normas do trabalho, previstas  na Legislação Federal (Portaria n° 3214, de 08-07-1978, do 

Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas 

por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR ou rescisão contratual com a aplicação das sanções 

cabíveis. 

 

11.2 A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao ÓRGÃO 

GERENCIADOR ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na entrega do 

objeto contratado, isentando o ÓRGÃO GERENCIADOR de toda e qualquer reclamação que 

possa surgir em decorrência dos mesmos. 

 

11.3 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer 

tempo a entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já entregues. 
 

11.4 O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto entregue 

que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização, 

os quais serão repostos pela DETENTORA, às suas expensas, sem nenhum ônus para o 

ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 

11.5 A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sem o que nenhum 

pagamento será efetuado.  
 

11.6 Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da Lei nº 8.666/93, que 

regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TOLERÂNCIA: 

12.1 Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo que por omissões, a 

inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições desta Ata de Registro de 

Preços e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar 

ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se 

nenhuma tolerância houvesse ocorrido.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ANTICORRUPÇÃO: 

13.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 

que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de forma a ele não relacionada, o que deve ser 

observado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal nº 12.846/2013, 

regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto nº 3655/2017. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VALOR TOTAL ESTIMADO: 

14.1 Dá-se à presente Ata de Registro de Preços, o preço global estimado de R$ ___________ 

(________), para todos os efeitos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA: 

15.1 Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de sua 

assinatura. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

16.1 Na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo de 

Ciência e Notificação, conforme Anexo VI, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo  

perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO: 

17.1 Elegem as partes  o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde serão 

propostas as ações oriundas de direitos e obrigações desta Ata de Registro de Preços, 

renunciando expressamente a qualquer outro, por  mais privilegiado que seja. 
 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, 

assinam a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um 

só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. 

 

      Jaguariúna, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

______________________________________ 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

 

______________________________________  

DETENTORA  

 

 

Testemunhas: _______________________     ___________________________ 
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ANEXO VI 

 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 

Ata de Registro de Preços n° _____/_____. 

Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de materiais esportivos: itens __, ___ e ____. 

Órgão Gerenciador: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

Detentora: _____________________________________ 

 

Na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e DETENTORA respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para 

fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos 

os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso 

interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 

recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 

a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais  

 

                                                                        Jaguariúna, __ de ________ de _____. 

 

 

 

___________________________________________ 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

 

 

___________________________________________ 

DETENTORA  
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