
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-0ü)
CN PJ 13.922.554/0001-98 - Tel efax: lO7 51 3339-2t5O I 2L28

AUTUAÇÃO

Processo Administrativo No 017 12022
Órgãos lnteressados: PreÍeitura e Fundos Municipais

Aos dois dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois (021Q512022), tendo em vista a
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS,
SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA, sendo o fornecimento
estimado no valor global de R$ 578.&0,75 (quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta
reais e setenta e cinco centavos), autuo as peças que seguem, transformando-o no Processo
Administrativo No O17 12022.

Souto Soares - Ba, 02 de Maio de 2022

Amaury A tista Junior
Pregoeiro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-0ü)
CN PJ 13.922. 554/0001-98 - Tel efax: lO7 Sl 3t39-2L5O I 2L28

Do: Setor de Licitâções
Para: Secretaria Municipal de Administração Geral
Assunto: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA AÍENDER OS FUNDOS
MUNICIPAIS, SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA.
Processo Administrativo No 017 12022.

Senhor Gestor,

Tendo em vista a contratação de empresa para a AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA
ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES/BA, sendo o fornecimento estimado no valor global de R$ 578.640,75 (quinhentos e
setenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), autuo as peças que
seguem, transformando-o no Processo Administrativo No 01712022, solicito despacho e
autorizaçáo para que seja instruído o devido processo de licitaçáo.

Souto Soares -B,a,02 de Maio de 2022

Amaury A Batista Junior
Pregoeiro



ESTADO DA BAHIA
PR"EFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av, José Sampaio, n" 0E, l' ândar, C€nlro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-ü)0
CNPJ: 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

Do: Gabinete do Prêfeito
Para: Departamento de Contabilidade
Assunto: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER OS
MUNICIPAIS, SECRETARIAS E PREFEITURA i,tUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA.
Ref. Processo Administrativo No 01712022.

FUNDOS

Prezados Senhores,

Tendo em vista a contrataçáo de empresa para a AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA
ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES/BA, sendo o Íornecimento estimado no valor global de R$ 578.640,75 (quinhentos e
setenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), solicito inÍormações
quanto à existência de recursos e dotaçáo orçamentária para tanto. Encaminhe-se as devidas
informações ao Setor de Licitaçôes.

Souto Soares - Ba, 03 de Maio de 2022.

q

\-^",il-'Nt T ÇaNf,lr err;J{.
André Luiz Sampaio Cãrdoso

Prefeito unicipal



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MI'NICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, n' 08, l" strdar, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-(X)0
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2r2t

DESPACHO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREMSÃO DE RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitaçáo/Pregoeiro

Sr. Presidente,

Em atenção ao despacho Prefeito Municipal, Sr. André Luiz Sampaio Cardoso, e objetivando a
instrução do presente processo, que tem como finalidade a contratação de empresa para a
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS,
SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA, informamos que existe
dotação orçamentária para cobertura da despesa global estimada em R$ 578.640,75 (quinhentos e
setenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos).

Unidade Orçamentária: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ProJ.Atividade: 2018 -Manutenção das Açóes da Sec. Munic. De Esporte e Lazer
Elemênto Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00

Unidade Orçamentária: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
Proj.Atividade: 20ô2 - Manutenção das Açóes do Fundo Municipal de Educaçâo.
Proj.Atividade: 2067 - Manutenção das Açôes do Ensino Fundamental
Proj.Atividade: 2056 - Manutenção das Agões do Ensino lnÍantil
Elemento Despêsa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fontê: 01, 19

Unidade Orçamentária: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSSTÊNCn SOCIAL
Proj.Atividade: 2087 -Manutenção das Açôes da Secretaria Mun. de Ação Soclal
Proj.Atividade: 2095 - Manutenção do Programa Primeira lnÍância
Proj.Atividade: 2098 - Manutenção das açõês de PSE - Proteçâo Especlal
Proj.Atividade: 2039 - Manutenção das açÕes de proteção social básica
Elemento Despesa: 3390.30,00 - Matêrial de Consumo
Fonte: 00, 29,

Souto Soares - BA, 04 de Maio de 2022

Depa rtem ontabilidadee
L^rk



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av, José Sampaio, ne 08, tr ander, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.99(H)fi1
cNP, 13.922.ss4l0001-98 - Telefax: (075) 3339-21s0 / 2128

Souto Soares/BA, 05 de |í,aio de 2022.

Do: Setor de Licitações
Para: Setor Jurídico
Assunto: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER OS FUNDOS
MUNICIPAIS, SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA,
Ref: Processo Administrativo No 01712022.

Aos cinco dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois (0510512022), tendo em
vista o Processo Administrativo, No 01712022, que solicita a contratação de empresa para a
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS,
SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA, encaminhamos
minuta de Edital para análise e apreciação deste Setor Jurídico.

Certos do pronto atendimento, aguardamos parecer

Amaury A Batistâ Junior
Pregoeiro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUMCIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, n" 08, l" andar, Cetrtro, Souto Soares- Bahia, CE4ó.99G,0ü)
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (0751 3339-2150 I 2128

Souto Soares, 06 de Maio de 2022.

De: Dr. Lucas Tadeu de Oliveira
Para: André Luiz Sampaio Cardoso - Prefeito Municipal
ASSUNTO: PARECER JURÍDICO ANALISE DE EDITAL

A apreciação do Processo Administrativo, cujo objeto é a contratação de empresa para a
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENOER OS FUNOOS MUNICIPAIS,
SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA, conforme especificaçóes e
quantitativos descritos no Termo de Referência do Edital, motivada através do Processo Administrativo
no O1712022, conforme minuta do Edital do Pregão Eletrônico no 01112022.

O presente processo deverá ser observado nos preceitos da Lei 10.520, de 1710712002, DecÍelo
Federal no 10.024 de 20 de setembro de 2019, da Lei no. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores
alterações, e Lei Complementar 123/2006 de 1411212006.

A Secretaria Municipal de Finanças informa sobre a existência de previsão de recursos de ordem
orçamentário-financeira para Íazer face às obrigações deconentes da contratação, esclarecendo que o
pagamento será eÍetuado aÍavés das dotações orçâmentárias:

Unidade Orçamentária: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Proj.Atividade: 2018 -Manutênção das Ações da Sec. Munlc. De Esporte ê Lazer
Elemento Dêspesa: 3390.30.00 - Matêrial de Consumo
Fonte:00

Unidade OrçamentáÍia: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj.Atividade: 2062 - Manutenção da6 AçÕes do Fundo Íúunicipal dê Educação.
Proj.Atividade: 2067 - Manutênção das Açôes do Ensino Fundamental
Proj.Atividade: 2056 - Manutenção das Açóes do Ensino lnfantil
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 01, í9

Unidade Orçamentária: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSSTÊNCn SOCIAL
Proj.Atividade: 2087 -Manutênção das Ações da Secretaria Mun. de Ação Social
PÍoj.Atividade: 2095 - Manutênção do Programa Primêira lnfâncla
Proj.Atividade: 2098 - Manutenção das açóes dê PSE - Protêção Especial
Proj.Atividadê: 2039 - Manutenção das açóes de proteçâo social básica
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00, 29,

Tendo em vista o preço estimado apresentado e características do objeto a ser contratado, admitêse o
processamento da licitação na modalidade: Preoão, sendo mais adequado adotar a modalidade
Pregão Elêtrônico, determinada em função da lei 10.52012002 e Decreto FedeÍal 10.024120í9, diante
da possibilidade de melhor competitividade e facilidade nos tramites legais do processo em questão. O
Edital do Pregão Eletrônico no 01112022 obedece às formalidades legais, portanto, admissÍvel sua
Íealizac!áo .

deu de Oliveira
Assessor Jurídico
OABiBA no 30.358



{
ESTADO DA BAHIA
PR"E,FEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, n" 08, 1" rndâr, Centro, Souto Soâres - Bahia, CEP 46.990"000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

Souto Soares, 09 de Maio de 2022.

Abertura do Processo Pregão Eletrônico no 01112O22
Do: Pregoeiro e Equipe de Apoio.
Para: André Luiz Sampaio Cardoso
MD: Prefeito Municipal de Souto Soares

Senhor Prefeito

Em atenção à solicitação e orçamento, (Processo Administrativo no 0i712022)
expedido pela Secretaria de Administração, em 29 de Abril de 2022, solicitando a
contratação de empresa para a AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA
ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOARES/BA, conforme especificações e quantitativos descritos no Termo
de Referência do Edital, informamos que estamos à disposição para passarmos para a
fase externa deste processo e aplicarmos a modalidade Pregão Eletrônico sob o
númerc 01112022, que o setor Jurídico determina, amparado pelas Leis 8.666/93 e
10.520102 Decreto Federal 10.02412019 e Lei complementar í23106.

Cordialmente,

Amaury A Batista Junior
Pregoeiro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Ssmpâio, n" 08, l" andar, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-(X)0
CNPJ 13.922.554/000í -98 - TeleÍax: (075) 3339-2150 / 2í28

AUTORIZAçÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LÍCITATÓRIO

O Prefeito Municipal e Souto Soares, Estado da Bahia, no uso de suas atribuiçóes
legais, informa que após analisar o pedido para a contratação de empresa para a
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER OS FUNDOS
MUNICIPAIS, SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA,
conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência do Edital,
vem autorizar a deflagração da Licitação, na modalidade pregão eletrônico, devendo o
edital elaborado na forma da lei, conferido pelo jurídico, ser publicado, a fim de que o
Pregoeiro e sua equipe de apoio possam executar suas atribuiçóes, conforme
Legislação especifica em vigor.

Souto Soares - Bahia, 10 de Maio de 2022.

\-Á""L e.ç 4r+cs., Crid§
André Luiz Sámpaio Cardoso

PÍefeito Municipal



DIARIO OFI(IIAL DA L-NIÀO - seçeo g SSN 1677-7069 Ne 89, quintaJ€ka, 12 de maio de 2022

Ávtso D€ HoMotocÁçÀo
ÍoMÂoÂ oa PREços l{r a/2022

tÂO ne 0at/2022 Obiero: aonrãrrçào de em9.É e.a e*<uêo r,6 *NaÍ6 de
êngÊnhrria rêlariv8 à pâyi6.^tação em parôlelêpípêdo eh vias públi6! .o Mu.i.ipiô d!
SoôÉdi^ho-aÁ v.ncedoÍ.. M À EMPiÉÉnDlMtr{tOS flREll, CNPr/MF eb o n0.
31 !25 1t69l0001-2a. .o vàl!, BloÉÉl dê iS 72r 213,50 (*lBê.tor ê eiô!ê um óir duzenró3
ê ünte rés rêaii e .i.qrenla cênrãvo3) rioholo8.do êh: 15/04/2022

v'!5ndo à lrrurr . .4ntuàl @árr !çlo dê êmpr.e erp..i:l:r.d. no Íomcoô.rÍo d.
m.terial de (onruno iMrolcÀMtr'aros ANnBlollcosl p.r. ,!êndêÍ à ede hosprr.la,,
atêâÉo bár{a e dêmait t.diçor .m 5rúde, .ob . r.rronsbilid.dê d. sê.rêtô.ia
Múni.ir.l d.5âúd.. pero p€rlodo dê !? ret... Cm enlrê3.i píot6mãd8, ronfô.m.
cond(õ.r. auânnd.dc. e 6oêcíÊcô.3 @ Édn.l. lerm. d. ielerênoà e reur Â..rG
oÂTA DÂ 5úúo. 26/05/?022, às 1ot, hdjtu d. aárjlD, . rr erhr.dà no ên.,€rêço
êrerrônko w,.lkhrcG<@ob.. qaiiqu., ÉclâEcihúto./qGíioô.ftênlo,
podetão E. fom.li...h6 .tí.rér !,o e'óâir: @pêrpjíey.hoo-con. O a.*ô .o êólrâ1,

das proporrii si atBvê rlo ..d.rêço êEtrônico ww.racita.et.
ê.oh.br e párô a.onpônhamehto .tÉÉ. do porl.l
hhp://ww.iênêiôd.hên . b.tov.ô.,'t...r.rêft ia", "roíral da r..tp.!€ft ia",
"li.nôcão/.drrrro3", "liolicõcí.

Teirêüâ dê Frênàs-BÀ, tl dê nàlo de 2022.
M^Goa oÉ sELEs GUrMÁúÍs

Prca4Ía
PREFEITURA MUNICIPAL OE TREMEDÂI-

Avtso ot lor CIo
,rtclo arf rô l(o tlr t6/roz

O MUN|dPIO DE TREMED ! EJrado d. aãhi., po. eu Preg@iro OÍ(Él e
Equipe d. Àpôio, td.. p,jblko que no di. 24 d. Eio & 2022, àr 09h0omjn, N ..d€têçol
hltpi://Úw]kit.<.éecm.!./, sêrio @bid- popostls relâtúa & Prê8ao alâtô.i.o
No 016/2022 l6do .omo obieto: tlqi!!.o dé pr.ço p.ra tutuB . *ôru.l p.sr.éo .,.
seEiç6 dê lo€ç.o d. Etrúturõ e arÍ.rcntaçõ.s .ní$k.3 É cuhuÉis pãÉ âtêndideílo
.r .Émnd.5 de diEÉs sr.t.na' tod.íão p..ttipár d. lknição, os iniêrgeds qe
ttv.rcm épê.àlirhd* @í6rüÉêr!t r . mání.í.m inler6* .díome detm.É{õ.e
dô Ednãl- Mrk 6dr.6im..nor *.ão lorGidG n.na d sil. dê Li.it.çôês, ha PÍeíeiuó
Mo.idp.l de rr.med.l. o end.r.ço PEça lêo^el Perêir., .t 10, aênvo. no nô,árlo dât
08i00 àe la:oô noÉi de *8!ndâ a ell.Jêi6,.reto rêrirdos. Edn.l .a ÍnrêgE dÊ@ílvel
no .ndeÍ.tô: htqt://tw.rr.@dar.ô..aov.br/di.ri»rÉirv,

Tremêd.l , BA, 11 de óâtô d. 2022.
ÁcÁoo íaÀrÁs oE ouvÉri GoMÉs

PREÍEITURA MUNIcIPAL DE UÂUÁ

8ÍrÀTO Ot ÍtiMO 
^DíIVO

Sc âditivo ao.ortÉ|ô 4a9l8. ,A 299/17 C.í(oíê.oa 0117. Contr r.dà: Eôpr.Êndêr |l
C.nrtruçôeí LÍDÂ - tPP, CNP, 10.501.645/0@1'01. O6iêto: consrruçào de er.ola @m t2
3àlâs @ baaÍo M.l.quaat Í.rmo de C.mprohlsô PÁR 7t79O - FNOa. Pr.ro: 12 mêeee.
v\EêÉi.: 2OlO5l72 a 2olosl23. Ás5ihôtur.: r2l04/21-

PREFEIÍURA MUNICIPAI. DE URANDI

avso ôt LrcrÍ^çÀo
PfiÊGIO ELETTOÍI'CO II' UIO22

O Mú.iclr.o de !ãndi/sA, l..a PÊBao ElêÍônrco de N.' 013/2022, objêtoi
ronrãEção d€ .mp..$ de .qenhan. .Mr p.rà â execuç& d.t obr.s dê @.íruéo de
práçà m povoádo dê Sali..i, no rráidpio de uúda-aÀ A .bênura rêá no diá 26 .t
hàio d. 2022, àr ah {oiro ho..t). o Ednd ê rr.úâa .to3 d..te certrme *éo cubriÉdGno diáÍiÔ oli.i.l do tuni.'pio tnp://wly-lraôdi.ba.Bov.br
ww-portardEompíô5puàli@3.com,Ú. hídneçõa5 s.r.k ãv.Éi do ê-harr

tur.ndi-8A, 10 d. naao .,ê 2022.
coNcErcÀo MÁira Poúc,Àno FÂRrÁs

PREEEITURA MUN'CIPAL DE URUçUCA

Avrso Da crí^rl MttJÍo púürco ll. l/ao22

A PiErElTUf,À MUtlÉPÂL URIJçUaÁ, titãdo dr 8.ôia. rorÉ ,úbli.o euê 6Éni
toniráàndô, mêdiânrê cRtDÉNcrÂMEIrrTo a pant do dia t2l0sl2o22 até o dà
13106/2022. CHÀMAMENÍO P{JBLICO dêrtinado .o CRTOENCAMENÍo Ol PÊSSOAS
runrDrcÀ (Mfl) pÀRÁ Â pREsr^CÁo oa stnúCo! oL TnÁNsponÍt És,corÁr Do nro
TTRi TNI, tM ÁI'NOIM(NIO À NÊCESsIDÁOEs OÁ STCREIARIÂ MIJNIOP,I D€
ÉoucÁC"Ào, aos ÀLUNos MÀnl(uuDos NÂ RroÍ oÍ rrr5rrlo púBuco DÍ unuçucÂ.
lÁ., coM COxollTOR HABTLIIAoO. O Édnal *t.rá á dispotiêo nã sedê dô sêts d.
(i.itádo d. P.êlêt!ó Mú.iclpal de Uruçúa, rito a RÉ P, s/tl - B.jtro E€.ldo Ârgôlô
Gó.! cErr 45630{00 - lJrútu6, 3aâi., Íêl (073) :,219-2ro7, o! .tGvê dô e@il:
li.lt.oourucuGOtm.il..ôD.

Eá ll dê m.io de 2022.
OINCE sAIíANÂ OE UMA

P.esidenre dà CPt

PREfEITURÀ MUNICIPAL OE VALENçÁ

^v6o 
ot ,rortoc (lo

PiaGIo rlEriôNtco t. 25/2022-sip

O Pr€ÊEiro tdE pliblk! &r inlêr6edor . p.oroer.çao .tê .bert{ã d.
sêtião dê lidl.Jãô modalid..h P.!A& tlerôni.o .' 025/2022 (,5IIMÂ DE REGIÍRO OÊ

PREçO), Pro<6o Âdôini5Íâlivo ns \Ll?021. 1i@: Mênor Preío Por Lorê. Oôlêro:
Eventuãl .quinção futu6 e d. lorm p.r.el.d. de matêri.l de infôrBá1i6, ú.5r,o dol .
rs t..êl.rl.r muôicir.i5 dr Pefêirurâ MantiÉl dê v.lê.ça BÀ O à.ô$ituúo d.
Proposta q@ r. êfte@na .té .r 14no06in d. 15/05/2021 fit. p.droarrlã ãté l/th«)oiá
do dia !./05/2022. a5.rtuÍa d.r Prooos!.s qu. {n. no dia 16/05/2022, is 14hooftin, íic.
píoíÉsad. ea6 ó dtt 2./0512022 * 1ah00r,in, Â Dispúr. qu€ *ri. dia 16/05/2022 àt
14h30..iâ, 6o p.úôead. ÉÉ 2alO'l2o22 .e 1,rÀtornin. tnde,<o Er.trôíico:
hnp5://lw.icna@+t@.ú. nr da kn.C. rc rÉtacoê*: 9a6528 td't l . émrà:
Di$onivêl n. plôr.loróa . ^o 

poÍtal dô Prêí.ltuE Munrcip.l de vàlent. .o síio
http!://w*.vdáaba Bov b,/.nê/êdir.i.

valênÊ/8A, 12 dt maio d. 2022.
HU60 0À srLVÂ Âr'rDRAOa

AvEo or u(Ír^çÃo
,raclô ErÍror$ao l(. r9l2mr-$P

O preS@l.o romà pnbl'@ aoe 
'ntc,€sdos 

qúe r r.rl{a6lichaÉoE hodàli.,rde
PÍE8âô Llêúón'@ n'029/2022lslsÍtMÁ 0a iÉG6tro 0a PntçO), Prcae adhinlíràtiÉ nr
l'3l20r2. Íi9o: M.Âor Prêço tb. lteh- Objêto: Co.t6taa& d€ empi€ p.íà o *ntel
ío.Bi@nlo @tên.l pe<laaógto (mpl66tâ' d. i4át ú à lêituã. i*lualo.loe à106
da Éd. de snm municipã|, p.B ãlender àr cêisidãdet dã sEr.riã mu.icip.l d.
.dueÉo d. vabnça-Bê. Âroliim.nto da ftopo3rát: o!,loünir dê 12/052022 até ôs
oghmrnin dr 2al0sfr022. Áô.tuc dá5 P.oroín: 21rcsno2l * ogh([mln. DGrqt :

2ensno» as 09h3oôin lád.rêço Éhrôni.o: http6//M li.ita.o.É.cm br. {s d.
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RÉGrs clt|vYs sÀMPAro BENÍo

pr.í€ito

PREFEITURA MUNICIPAL OE SOUÍO SOARES

$§
É.! fir/2o22 o Õbjero dà presê.tê li(iraÉô é. s.ôlha .,a prepGta maL va.bjoÉ para
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Pr.gdno

PBEFEIÍURA MUNICIPAT DE TANQUINHO
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oi^M^DA Puarg r v2an!
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MOOALIDÂD€: PRÉ6ÀO EL€ÍiÔI'CO NT 012.202' PROCÉ3sO ADMINISIRAÍIVO
iI9 
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ÍrÊi!.s BA, 11 de h.io de 2022. MÂGDÁ O€ sELES GUIMARAIS P.€goêiÉ
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 01 1/2022

PROC. ADMINISTRATIVO N' O17DO22

A PrêÍêituÍa Municipál d€ Souto Soares/BA, public, a licitaçáo na modalidad€ PREGÃO
ELETRÔNlco ^' 011t2022. obj€to: O objêto da presonte licitaçáo é a escolha da proposta mai§

vantâjosa para AOUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. PARA ATENoER OS FUNDOS
MUNiCIPAIS. SECRETARIAS E PRÉFEIÍURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA, CONíOTME

condiçôês, quântidades e exigências e§tâbelecidas no Editâl ê seus anexos Tipo: Menor Preço por

Lote. Julgamento: 2410512022 às 915h. O Edital êstá disponível no site j.,'.-.'. ;.lrcsDrfes ,, 9c! lrr.

lnÍoímaÇôês polo telefon€ (75) 3339-2150. Souto Soares/BA, 1210512022. Amaury Alves Batista
Junior - Pí6go6iro.

Esr6 documonlo Ío, âsshado disrtalmenlê por SERASA ExPenân
32BCDO5i4 7AA96E 1 1 81 F4,44943074431 5

Diório Oficiol do MunicÍpioB@

Prefeitura de Souto Soares
Pregão Eletrônico

Rua Eutacio Vieira Viana I 0 | Centro I Souto Soares-Ba



^
t ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenlda José Sampalo, 08 Contro - Bahia CEP - ,16990{00
CNPJ í 3.922.554000í -98 - Telefax: (0u75) 33:192150 / 2128

EDITAL DO PREGÂO ELETRÔNICO . NO. 01112022

I. REGÊNCIA LEGAL:
Esta licitação obêdêcerá, integralmentê, as dlsposlções das Lêi Fed€ral nos í0.520/2002 s subsidlarlamsntg,
Decreto no 10.024, de 20 de sêtêmbro dê 20í9, no que couberem, as disposiçõês da Lêi Federal n'E.666/í993 ê
suâs alteraçôes, Lei Complementâr no 12312006 e suas alteraçóes.

óRGÃo TNTERESSADo/ sEToR:
PREFEITURA UUNCIPAL DE SOUTO SOARES
FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES
FUNOO MUNtCtpAL DE AçÂO SOCTAL DE SOUTO SOARES

ll

t. MODALIDADE
PREGÀO ELETRÔNICO N' Oí1T2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO:

o17n02.
TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREçO
FORMA DE FORNECIMÊNTO:

ENTREGA PARCELADA
VII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O obiôto da prêsonte licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISICAO DE MATERIAL ESPORIVO,
PARÂ ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E PRÊFEITURA ÍIIUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA,
conforme condições, quantidades ê exigências sstabel6cidas nesiê Edital e seus anexos.

VIII. OBJETO

IX. SITE, DATA E HORÁRIO (BRASILIA-DF)PARA RECEBII\,4ENTO DE PROPOSTAS E INICIO DA SESSÃO PÚBLICA:

Endereço eletrônico: O Prêgão seÍá reallzado em sêssão pública oÍ, ,ine por meio
informaçáo - INTERNET, através do silê 'r./r,'rw.licitacoes-c.com br meúiante a I
dados gerados ou transferidos para o apllcativo ,,licitagões€',; constante da Égina

de rêcursos de tecnologia da
nserção ê monitoramenlo de
eletrônica do Banco do Brasil.

INÍCIO OE ACOLHIMENTO OE PROPOSTAS: 1305/2022 08:OOh
LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 24105/2022 até às Og:3Oh
ÂBERTURA DÂS PROPOSTAS: 2410512022 às Ogt31h
DATA E A HORA DA DISPUTA: 2{./05/2022 às 09:15h
Sêrá sempre considerado o hoárlo de BrasÍliâ (DF) para todas as indicaçóG de têmpo constanlôs neste êdltâ|.

[,4ODO DE DISPUTA:

ABERTO

Xl. \Numero da
Licitaçâo:

937869

Xll - Conduçaõ do Pregáo Eletroônico:
A licitaçáo será consduzida pelo pregoêiro ofílcial o Sr. Amaury Alvês Bati3ta Junior e equip€

dê apoio dêsignados pelo decr€to cP no. 22212022 de í0 de Janêiro de 2022 publicada no DiáÍio
OÍiclal do Munlcí pto

XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL;
Poderão ser obtidas malorss iÍrÍormaçôos sobre €sto Editã|, coín o Progo€iío s sua equlpe de apoio, na sede da
Prêfoiture Municipal de Soúo Soarês, na Av. Josê Sampâío, no 08, Contro, Souto Soaros - BÀ CEp 46.990-{100, das
08:00 à8 í2:00 horas, pêlo Telofone (75) 3339-2í50/2í28 ou por o.mail ii. ii:i.r,).!,lO- so.,los.;i.es. i)â.iô v bri bem como
por consulta ao Dlário Oticial do Municíplo ê no site oficiâl da Prêfeitura , i.r:jll ?.\., !., )o,rinscâ:es iiir.ii! trr.)

A Homologação dêstê Prêgâo seíá divulgada no Dlárlo Oficlal do Munlcípio dê Souto Soares ailo:
http§://www.soutosoares.ba.gov.br, nos Atos Offcias - Edições do Diário offclal, na Homologaçáo supracltada a
empresa vencodora sorá convocâda para a Íormalizaçáo da ãssinatura do lnstrumonto contÍatuat.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avênlda José Sãmpaio, 08 Cêntro - Bahia CEP - 45990-000
CNPJ í 3.922.55I1/OOOí -98 - TelêÍax: (0s75) 33392150 / 2128

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO .N'.01112022

1J. Ô obleto da presente licitação é a êscolha da píoposta mais vantajosa para AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA
E SOUTO SOARÉS/BA, confoÍme

ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS É PRÉFEITURA MUNICIPAL D

condições, quantidade§ e exigências êstabelecidas nê§tê Edital e seus anexos'

í.2. Em caso de diverganda êntre as ãdúcaçoes do ouieto aêscritas no Sisteína ElêtrÔnico de LicitaÉEs do Banco do Brasil

e as ssp€cifcaçôes técnicas constantes no Modáo de Proposta de Preço'Anexo ll, o licitante devsrá obêdecêr a este último'

2-1 . podêrão participar da licitaÉo as êlnpresas interessadas perlencentes ao ramo deatividade relacionad
pelo Banco do Brasil

o ao objeto da licitação
S/A, por mdo do síüo

e que estiverêm previamente cÍedenciadas pera nte o sistema eletrônico Provido

www.licitacoes- e.com. br.

2.2,comorêquisitoparapaftdpaçaon€stêPrêgáo,olicitantedeverámaniÍestar,emcampoprópriodosistemael€trÔnico,que
está cient€ e concorda com es condiçõ€s pÍê;sbs neste edital e seus anexos e que cumpre plenamênte os requisitos de

habilitâÉo definidos no it€ín "HABILITAÇÁO"'

2.3. A dêclaraÉo falsa relativa ao cffirimento dos requlsitos dê hâbilitação e pÍoposta suioitará o licitante às sançóês

previstas nêste edltal.
2.4. Náo podêrão participar deste Pregáo:

2.5. Empiesas cujo objeto sociâl não seja pêítinente e compatível com o obieto destê Pregâo'

2.7. Empresas ou sociedâdes gstrangeirâs que não Íuncionem no paÍs;

2.8. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art 70 da Lei no 10 520/02)ou suspensas temporariamente d€

p"ifJpá, ã" ii"t"ç:o ou impedidas de contrâtar com a Adminiíraçâo Pública (An' 87' lll' da Lei no 8 666/93);

2.9. Émpresas declaÍadas iniuoneas pãrà riãlr ou conr.atar com-a AdministraÉo Pública, enquanto perdurareín os motivos da

prniçuo'ou ae qr" .eja promoüda a ieabilitaçáo perante a própria autoÍidade que aplicou a penalidade;

2_10. Emprêsas êín processo falimentar, eín procêsso concordâtário, em recuperaçâo judicial ou extrajudicial; ,
2.11.EmpÍêsâsdeques§amproprierários,controladorêsoudiÍetoresVerêadores(cÍr.art.54,lldaconstituiçáo);
2..12'EmpÍesasproibidasdecontratarcomoPoderPúbliconostermosdoaít.12daLeino8-429/92(Lêidêlmprobidade
Administrativa).
2.13. Quaisquer inteíêssados que se enquadrern nas vedâçôes prêvistas no artigo f da Lei no 8 666/93'

ã.t+. O aescumprimento dê qualquer co;diÉo de participação aâtrclatá a inabilitaÉo do licitante'

3.1 Na participaçâo de miúo€ínpresas, empresas de pequêno portê ou equiparados, sêrá óoservado o disposto na Lei

CompleínentaÍ no 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49
de pêqueno porte'EPP dar-sê-á nas condições do Estatuto Nacionâl

3.2 O ênq uadramento como microeínpíesa - ME ou ernprêsâ
Lei Compleínentar no 123106.

da Microem pÍesa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela
art. 30 da Lei Complêmentar no 123/06 e não possuireír quaisquer

3.3 Os licitantês quê se enquadrareín nas situações previstas no

çáo eín campo própÍiodo sisteína que cumprem os requisitos
dos impedimêntos do § 40 do artigo cilado' deveráo apÍesêntar declara

porte ou equiparado, êstando aptos a usulruir do tratamento
legais para a qualiÍicaçáo coÍno microeÍnprêsa, empresa dê pequeno

Íavorêcido estabel êcido nos arts.42 a 49 dâ referida Lei Complementar
dêverá sêr anexada ao sisteÍna até a data 6 horáÍio

3.4 Câso ineistente campo próúo no sisteína elêtrônico, ã dêclaraÉo

maÍcados para âbeÍtura das propostas.

3.s A não apÍesenteção da deaaração do ME/EPP impoÍtará na rcnúncia ao tÍâtamênlo conssgrado na Lsi coínplêmsntar

no 12í06.
3.6 A identificação das MSEPP ou equiparados na sessáo pública do pregáo eletrônico só deverá oconer após o encenamento

dos lances, de modo a impedir a possibilidade dê conluio ou ftaude no proc€dimento'

4.1 O licitante deverá estar previamente cÍedênciado no sistema "Pregâo EletÍônico' , no sítio 'r,ww liartacoes-e- conl.br

4.2 O credenciamento Íar-se-á mediante a atÍibuição de chavê de identificaÉo e de senhâ pêssoal e intransÍerível, obtidas junto

ao provêdor do sisteína, onde também deveíá infoírnar-se a Íespeito do seu funcionamenlo e regulamento e receber instruçôes

dêtalhâdas para sua c!ÍÍ6ta utiliu Éo.
4.3 o c.edenciamento junto ao provedor do sisteína implica a responsabilidads legal do licitante ê a presunÉo de sua capacidade

técnica para â realização das transações inerentes ao Pregáo na ÍoÍma êletÍônica'
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4.4 O uso da senha de acesso ao sisteína eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitanto, induindo qualqueÍ transaçáo
eÍetuada diretâmente ou por seu representantê, náo cabendo ao provdoí do sisteína ou a PreÍeifura dê Souto Soares
rssponsâbilidade por eventuais danos deconêntes do uso indeyido da s6nha, ainda que poítercêiros.
4.5 A chave de identifcação e a senha poderão ser utilizadas eÍn qualquer pregão detÍônico, salvo quando cancelada por
solicitação do crêdenciado ou eÍn viÍtude de descrodenciamênto do Cadastro de FomecedoÍes da Prefêitura de Soulo Soares.
4.6 A perda ou a quebra de sigilo deveíão ser comunicadas imediatamônte ao provedor do sist€Ína para imediato bloquôio de
acesso.

5.1. Os licitantes deverão encaminhar (ANEXAR EXC LUSIVAMENTE NO SISTEMA LICIT os dos.rmentos de Habilitâção
exigidos no edital âté a data e hora marcadas para abertura da proposla. quando então, encerrar-sB'á automaticâmente a íase de
recêbimento de Propostas dê PÍeços e DoqJmêntos de Hâbilitaçáo confoÍme (art. 26 do DecÍeto no .10.024, dê 20 de setembro de
2019).
5.1.í. Deverá ser anexado os documentos de Habilitaçáo para cada lote que o Licitantê deseja conconsÍ! sob pêna dê
desclassificaçáo caso o licitantê insirã os dados apenas êln um lote. caso a licitants ancínetê um l;te e seia habilitada os lotes
subsequentes oão necêssariamente necassitara de análisê de habilitação sendo que as documentaçõ€s do lole ârrematado
anteriormente serviram como pâÍâmetro.
5.2. Na habilitaçâo exigir-se-á dos inteÍessados:
5.2.1. A Habilltação Juídica sêrá comprovada mediantê a apÍesentação de:
a) registro crmercial, no caso de emprosa individual, acompanhado de dooJmento dê id€ntiricaÉo com íoto do proprietário;
b) ato constitúivo' estratuto ou conúato social ern vigor, devidamentB roglsbado, eín se ttatando de sociedades comerciais s, no
caso de sociedades por ações, acompanhado dê documentos de êleição de seus administradores; (os documentos em apreço
devêÍão estar acompanhados de todas as alteraçõês ou da consolidaÉo respêctiva).
c) inscÍiçáo do ato constitúivo, no caso de sociedades ciüs, acompanhada de prova de dirêtoíá em exeÍcício; (os documentos êín
apreço d€verão estar acompanhados de todas as alteraçóes ou da consolidaçáo respectiva).
d) d€creto de autorizaçáo, ern se fâtando de emprêsa ou sociedade estrangeire €Ín Íuncionamento no paÍs, e ato de regiíro ou
âutorizâção para Íuncionamento €xpedido pelo órgáo competênte, quando a atividade assim o êxigir. (os documentos qn apreço
dêvêráo estar acompânhados de todas as alterações ou da consolidação r€spectivâ).
5.2.2' A RegulaÍidede Fiscal ê Trabalhista será comprovada mediante a âpresentação dos seguintes Documentos:
a) prova de inscÍiÉo no Cadastro Nacional de pessoa JurÍdica (CNPJ);
b) prova dê Íegularidade para com a Fazênda Estadual e Municipal do doínicÍlio ou sede do licitante;
c) prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicÍlio ou sedê do licitante, na forma da Lei ê com a procuradoria
da Fazenda Nacional, através da certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo indusive as cofihibuiÉes sociais, de
acordo com a PoÍtaria Conjuntiâ RFEYPGFN no. 1.751, de O2l1Ot2O14, sendo este datado dos últimos 1BO (cento e oitenta) dias,
desde que outro prazo náo esteja estipulado nêste documento;
d) provâ de regulâridade relativa ao Fundo de Gârantia poÍ TeÍnpo dê SeMço (FGTS), mêdiante a apresentaçâo do Cêrtificado d6
Regularidade do FTGS/CRF:
e) prova de inêxistência de débitos inadimplidos perante a Jusüça do Trabalho, mediante a apresentação de ceíidáo nogativa dê
Débitos Trabâlhistas (CNOÍ).
5.2'3. A Quallficação Econ&nlco-FlnancêlÍa será comprovada mediante a aprêsentaçáo dos sêguintes Documentos:
a) Cêíidâo Negativa de fâlência, de concordata, de recuperaÉo judicial ou êxtra.iudiciat (Lei no 11.i01, de 9.2.2005), expedida peÍo
dislribuidor dâ sede da eínpresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que estêja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidáo;
b) Balanço patrimonial e demonstraÇóes contábeis do último exercício social, já êxigíveis ê apresentados na Íorma da lei, quô
coinprovem a boa situação financeira da empresa. Esta, conforme o caso, aprêsentará aulenticâdos, publicação do Balanço ou
cópias reprográficas das páginas do livro diário, onde foram transcrilos o Balanço e a DeÍnonsaâção de Resultado, coín 06
respectivos termos de abeduÍa e encerramento, registÍado na Junta ComeÍcial da sede da licitanle, ou no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, todos, obrigâtoriamênte firmados pelo contador habilitado, coín @mprovação afavés da aprêsonteÉo da
Certidáo de Regularidade
Profis§ional (CRP), perante o c.R.c (Conselho R€gional de contabilidade) e dirigent€y'sócio, qualifcados, vedada a suâ subsütuiÉo
por balâncetes ou balanços proüsórios, podendo sêr atua,izâdos por Índices oficiais quando encenado há mais de 3 (três) meses
da data de aprosêntação dâ proposta;
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c) No caso de êmpr€§a constituída no oxercício sociel vigeílte, admite'ss a apresenlâÉo do Balânço ds AbêÍtura devidamentê

r€gistÍâdo ou autBnticado na Junta Com€rcial da sêde ou doínicílio da eínprsa'

d) A boa situaÉo fnanceira do licitânte, ssrá aferida pela observância, dos Índicês apurados pela fórmula abaixo' cuio cálculo

devará ser demonstrado em documênto própÍio, devidamênte assinado poÍ contabilista habilitado' capital social mlnimcy'patrimÔnio

líquido ds lO% do valor estimado da contrataçáo'

0 tLG - lNDlCE DE LIQUIDEZ GERAL >1,00

g) ILG = Ativo Circulante + Rêalizávêl a Longo Prazo

h) Passivo Circulânto + Exigível a LoíEo Prazo

i) lLc - INDICE DE UQUIDEZ CORRENTE >',!'00

i) ILC = Ativo Circulantê

k) Pas§vo Circllante
t) sG - SoLVENCIA GERAL>',l,00

m) SG = Ativo T

n) Passivo Circulante + Exigív

otal
el a Longo Prazô

5.2.4. A qUAUFICAçÃO TÉcNlCA. será coÍnprovâda mediante a.apre§entaçáo dos seguintes Documentos:

a). Atestado (s) de capacioaoe recni;'ãÀ*ião" por p"""o" lurídica, de oiráto público ou privado, coínpatível em câraderisticas

com o objeto licitado, quanao Íor emitioo po' 
"nt" 

p'i'"ào a"u"rá esle seÍ orcÍerenclalmente com Íirma reconhecida de quem o

iioaiJili[0"" *r,tidos por pessoa jurÍdicâ de direito público dêvem. vir. E4I9!9iê!@!!9 âcompanhadas de publicaçâo em

óiaao onoar, ao contrato e/ou eírâto do contrato a que se reÍerê o atestado'

c) Todos os atestados apresentados 
'fr"ião 

"er 
úàro o" oiligência quanto à sua aúenticidade, pelo Pregoeiro' na forma

estabelecida na Lei.

d).osatestadosdeverãoserapresentadosctnslandoasseguintesinfoÍmaçõesdaemitente:papeltimbrado,CNPJ,endereÇo,
datâ de êmissáo, nome e cârgo/funÉo dê quem assina o documento',bem como conler objeto e o periodo da contrataÇão'

e) caso o atestado aprêsentado nao aernosire os er*nentos de identificação exigidos no iteÍn anterior, o licitanto deverá inÍorma-

ú";";;;;;;lJraçáo acostado ao mesmo, para fins de diligência' caso seja nêcessário'

0 Alvará dê Localização e Funcionamento da sede do licitante'

5.2.5. ouando o contrato for executado porfilialda empÍesa, o licitantê devêrá comprovaÍ a rêgulaÍidade fiscâl e trabâlhista da matriz

!.lil'fl *"0"* a6 comprovação da regutaridâde fiscat ê trabathista dos licitantes deveráo ser apresentadâs denlro do prazo de

validadê estabetecido eín lei ou pd;g;;"rp"did;r, ou, na hiÉtese de ausência dê prazo êstabelecido, devêrão estar datadas

dàs útimos 90 dias contâdos da dda da abê ura da sessáo pública'

5.2.7. As ME/Epp d"r.rao 
"pr"r"nú, 

tJa a documentaçáo eÍgida para eÍeito de coÍnprovação de regularidadê fscal' mesmo que

êstâ apÍesento alguma resÚiÉo (ârt' 43 da LC n' 123106)'

s,2.g. Havendo algunla ,u.rriçao na ioip.raçao oã rugúuridade Íiscal, será assegurado o prazo de os(cinco) dias útei§' cujo termo

inicial conesponderá ao momento rn qr" o prop-*1€ foÍ declaÍado o vencedàr do cêrtame, pÍonogáveis poÍ igual periodo' a

critériodeAdministr4,]o'paraaregulâÍizaçãodadooJmêntâção,pagamêntoouparcelamentododébito,eemis§ãodeêventuais
ceÍtidôes nêgativas ou positivas coÁ efeito ãe certidáo negativa (art' 43' §1o' da LC n" 12U06):

5.2.9. A náo-Íegutarioçao O" Oo.rrJ,Lçaã, no pr".o pÃi"to acima, iáplicará decadência do direito à conhataÉo, seín prêjuízo

das sançóes previstas no aÍt. ar o" Lài ;; a.oo6/g3, sendo facultado à Administraçáo convocar os licitantês rêmanescêntes' nos

tsÍmos do iteín "REABERTURA DA sÉasÃo púBLtcA., para a assinaturâ do conlralo' ou revogar a licitaçâo.

obs. É facutdadê da comissão a";;ô;ô;regáam 'eati'ar 
diligências para verificar a fidedignidade dos documentos

apÁentàoos psfa ficitante, conforme pÍevisto no §3o do art' 43 da Lei no 8 666/93

li;115:TrlHi:,iifrÍlil"lii;r"",o no inciso )(xxilr do arr. 7o da consrituiçâo Fêderar, e âo inciso xvil do arl78 da Lei no'

8.66dg3, através da upr"""n,"ç"o ããiãúr"çáo qr" 
"orp.ve 

a inexistência de menor no quadro da empresa. conforme modelo

enr anêxo.
úl oãrtraça" o" 

"frboraÉo 
independeote de proposta' conÍorme modêlo eín anexo'

c) DeclaraÉo de tratamento oirereicúá 
" 

p"no Lnn*i.oto e atendimento às exigências de habilitaÉo' conÍoÍme modelo eÍn

anexo.
d) DedaraÉo de Termo de Compromisso, confoÍme modelo em anexo
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5.3,í. A pessoa que assinar os documento3 sxlgido3 na documerúação complêínentar prevlsta nêsto item doyorá
comprovar quê dstóm poderos para agir 6m nomo do licÍtanto.
5.3.2. Não serão aceilos documentos rasurados ou ilegíveis.
5.3.3. Para fns de habilitâção, serão aceitas certidões expedidas pelos órgáos da adminisfaçáo fiscal, tribdária e trabalhista
emitidas pêla internet, nos termos do art. 35 da Lêi nô 10-52202.
5,3.4. Todos os documsnto3 devêÍão seÍ aprasêntados gm conÍormidadê coír êste odital, caso contrário, o licitante sêrá
inabllitado.

6.1 Até 03 (Três) diâs úteis antes da data fixada para abertura dâ sêssão pública, qualquer pessoa poderá impugnar, o ato
convocatório do pregáo. As impugnações só seÍáo ac€itas quando pÍotocoladas no setor de licitaçôes desta prefeitura.
6.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnaÉo.
6.3 Acolhida a impugnaçáo contra o ato convocatôrio, será definida ê publicada n ova éala paÍa ,ealizaçáo do certame.
6.4 Os pedidos de esclarecimentos referêntes ao processo licitatório dêv€ráo ser ênviâdos ao pregoeiro até 03 Orês) dias úêis
anteriores à data frxada pâra abertura da sessão pública, sxclusivamêntê por meio êlêt[ônico via intêrnet, no endereço indicado no
edital.
6.5 As impugnações e pêdidos de esclarecimentos não suspendeÍn os píazos píevistos no ceÍtame.

7. 1. Os licitantes PODE encaminhar (ANEXAR NO SISTEMA LlCl ES-E) a Proposta de Preços até a dâta e hora
marcadas para abertura da proposta, quando então, encêrrar-se.á autoínaücamente a fâs€ de recebimento de propostas de preços
ê documentos de HabilitaÉo conÍorme (art. 26 do DecÍeto n" 10.024, de 20 dê setêmbro de 2019).
7.2' A píoposta coÍíorme anexo ll do llcitarúê dêvêrá ser insêrlda dlretamentô no slstema, em uma üa dlgltada, êm papel
limbrãdo da êmprêsâ, conlêndo raáo social, CNPJ, endêroço, têlofone de contato, dêscÍlÉo detalhada do objêlo, yator
unltário, valoÍ total (em algeriômos e por gxtenso), marca, náo podendo conteÍ rasuras ou entÍelinha3, devendo ser
asainãda, rubricada em toda3 as páginas, sêndo facultado contor dômais infoÍmaçóes que 3êiam conaidoradas
necessárías para compor e proposta.
7.2.í A proposta descrita no sistema llctleções-e devêráo conter dê3crlÉo do lotê ou conforme proposta ôm anexo.
7.3. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos lotes definidos no Anexo deste Edital.
7.4. Nos preços oÍertados Já deverão estar inclusos os tributos, fretas, taxas, aeguÍos, êncargos soclals, tsabalhlstas e as
dêspêsas dêcorrsntês da exêcução do obrêto. O lmpoío dê Rênda de Pessor JuÍídica - IRPJ - o a Contribuição Social
aobr€ o Lucro LÍquido - CSLL, quê náo podêm sêr Íspassados à Admlnistração, não sêÍão lncluídos na proposta
aprêsentada.
7.5. As propostas têrão validadê de 60 (sêssênta) dlas, contados da data de abortura de sessáo públlca eíaboleclde no
prêâmbulo deste Edital.
7.6. Seráo considerados, para Íins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais aEús a
vírgula, sendo dêsprezadas as d€mais, se houver, também em eventual contrataçáo.
7.7. Decorrido o prazo de validade das pÍopostas, sem convocaÉo para contrataÉo, ficam os licitântes liberados dos
compromissos assumidos.
7.8. Até a abertura da sessão, o licitante podêÍá retirar ou subsütuir a píoposta antêrioÍmônte €ncaminhada.
7.9. Cabe ao lacitante ammpanhar as operações no sisterna eletrônico durante a sessáo públicâ do Pregão, ficando responsável
pelo ônus decoÍrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sist€ma ou dê sua
desconexáo.
7.10. Os documentos de habilitaÇão e proposta de preços deverão ser anexâdos diretamente no sistêrna do licitações-e, ssndo
VEDADA a utilizaÇão de link que direcione aos documêntos ê proposla de preços âlocados eín outro sisteÍna ou ste. A empresa
que se utilizar dessã manobra será DESCLASSIFICADA.

8. 1 . A abertura da sessáo pública deste Pregão, conduzida pêlo Pregoêiro, oconerá na data 6 na hoÍa indicadas no preámbulo dêste

8.2. A comunicação entre o Pregodro e os licitarÍes oconerá exclusivamsnte mêdiante troca de mensagens eín caÍnpo próprio do
sisteínâ êletrônico.
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9.1. A sessáo pú

9.1.1. Quando o

blica podeÍá ser reabêrta:

licitantê detentor do lâncê mais vantajoso for inabilitado, üver sua amostra reieitada, nâo assinâr o contrato ou náo

10.1. Aberta a sessão, o Prêgoeiro veriÍicará as propostas apresentadâs e desclassifcârá aquêlas que nâo êstejam €m confoÍmidade

11.1. No modo de disputa abeÍto , de que trata o inciso I do caput do art, 31, a etapa de envio de lances na séssão pública durará
nos últimos dois minulos

dez minúos e, após isso, seíá proffogada automaticamênte pelo sisteÍn â quando houver lancê oÍeÍtado
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rstirar o instumênto equivalente, ou, ainda, quando hower erro nâ aceitaÉo do preço; e

9.1.2. Nas hipóteses de provimênto de recurso que levê à anulaÉo de atos anteriores à rêalizaÉo da sessâo públicâ precedente

ou êm que sêja anulada a própria sessão pública.
g.Z. roáos oi ticltantes rgnanescsntes dêveráo sor convocados para acompanhar a sessáo reabêrta'

9.2.1. O licitantê subsequênte, sendo rêspeitada a ordem de classilicâÉo, ê obseÍvadâs as regras de desêmpate dâ sêção 'DAS

REGRAS GERAIS DE DESEMPAÍE", Seiá cOnvocadO tendo por base o próprio preço que oÍerec6u na sessáo dê lances'

9.2.2. o dirêito de preferência pr"ri$ n" i"çao'oo DtREiTo DE PREFERÊN6;A DAS MI6R6EMPRÉ5AS, EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE Ê EQUIPARADOS" dêvêÉ ser r€calculado levando-se êÍn consideÍaçáo o lancê aprêsentado pêlo licitante

subsequente.
9.2.3.ExiíindoME/EPPouequiparadodontrodonovocritóriodepreferência'prosseguir.se.á,normalmênle,ÍlosleÍmosdaSeçáo
ô;;Iá;rc óÉ PÀCrENENCr,q ONS úTCNOCTUPNCSES, EMPRÉSAS DE PEOUÊNO PORTE E ÉQUIPARAOOS"'

9.3. Finatizado o procedimento pr"ri.io i" Seçáo "Do olRElTo DE PREFERÊN6;A oAs MIçRSEMPRESAS' EMPRESAS DE

pEouENo poRTE E EOUIPARADOS', ou inexistindo direilo de prêíerência dê MSEPP ou equiparado, será realizada a negociaçáo

previsla na Seçâo "DA NEGOCIAÇÃO".
g.4. Dêclarado o vencêdôr, o procedimenlo deverá ser registrado eín ata e abrir-s+á novo prazo recursal, nos termos da seÇâo

'DOSRÉCURSOS,prosseguindo-se,nomalmente,@masdemaisÍasesprevistasnesteEdital'
9.5. A convocação poderá sêr por msio do "chat" ou email, ol dê acordo com a fâse do procedimento licitatório'

coín os Íequisitos €§tabelecido§ no êdital.
.10.2. Oesdassmcação de propog" sàrá 

"€ínpre 
Íurdamentada e rsgistrada no sisteína, com acompanhamento em teínpo real poÍ

todos os paÍtjcipantes.

10.3_ o sistêína ordeoaíá, aúomâticamente, as propostas dassificadas pelo pregoeiro, sêndo que somente estas paíticiparâo da

fase dê lancê.

do poríodo de duraçâo da sessão pública.

11.1.í.AprorrogaÉoautomáticâdaetapadeênviodêlances,d€quetÍataocaput,sêrádedoisminutosêocofferásucêssivamente
sempre que nouvár lances enviados nesse período de pronogaÉo, indusive quando se lrataí de lances inteÍmediários'

.1.1.1.2. Cada um dos lotes do presente Pregeo será objeto de lances em separado. obs: o pregoeiro poderá abÍir 03 lotes ou mais

ao mesmo teínPo Para a disPuta.

11.1.3. O intervalo enlÍe os lances Bnviados pelo m€smo licitante não poderá seÍ infeÍior a cinco (5) s€undos e o inteÍvalo entre

lances náo poderá ser inferioÍ a cinco (5) segundos, sob pena dê desclassifcação da proposta

11..1.4. O intervalo mínimo de diÍerença de valores entre os lances, que incidirá tanto eín Ielação aos lances intermediários quanto

em rdaÉo à poposta que cobrir a mdhor oferta deverá ser R$ 10O,OO (cêm rêâis), sob pena dê desclassmcação da proposta'

11.1.5. Na hipótesê de náO havêr novos lances na foÍma estabelêcida no caput e no § 10, a sessão pública será encerrada

automaticam6nte
1.1 .1.6. Encênada a sessáo pública seÍn pronogação automática pelo sisteínâ, no6 termo§ do disposto no § 1o, o pregoeiÍo poderá,

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reÀício da etapa de envio dê lances, em pÍol da consecuÉo do melhor preço disposto

no parágrafo único do â( 70, mêdiant€ justifcativa.

t t .t.7. ó pregoeiro verificaÉ as propostas aprêsentadas, desclassificando desde logo aquelas que não esteiam em conformidade

com os requiiitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegatidades, ou náo apÍesentem âs especificaçôes e

quantidades 6xigidas no TeÍmo de Referência.

1í.1.8. Também seÍá dssclasaificads a proposta quê identiÍique o licitantê. obs; proposle cadastrada de prêenchimênto de

campos no licitaçôe3-ê
'11.'1.9. A dêsclassificaçáo será sempre fundamentada e registrada no sisleína'

EDITAL DO PREGÂO ELETRÔNICO . NO. O11I2O22
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11 .2. A não desclassificaÉo da proposta náo impede o seu julgamênto dêfinitivo eín sentido contrário, levado a efeito na fas€ de

aceitação.
11 .3. O sistema ordenará automaticamênle as propostas classiíicadas, serdo que somente eslas paíticiparáo da Íase de lances.

1í .4. A troca de mensag€rn ent.e o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamêntê üa sist€ína, que disponibilizará campo própdo.

1 1.5. lniciada a etâpa comp€titiva, os licitantês deverão encaminhar lances exclusivaments por meio de sisteína êlêtrônico, sêndo

imediatamentê informados do seu rêcebimento e do valor consignado no registro.

1 1 ,6. O lance deverá ser oÍertado p€lo valor globâl para o lote.
'1'1.7. Os licitantes poderão oferecer lancês sucessivos, úseÍvando o horário fu(ado para abertura da sessáo e as regras

estabelecidas no Edital. O licitante somente podsrá ofeÍecer lance inferior ao último por êle ofeÍtado e rêgistrado pêlo sistêma.

11 .8. Não seÍão acêitos dois ou mais lances de mesmo valor, prêvalecendo aquêlê quê Íor rêcêbido e registrado om primeiro lugar.

1í .9. Durante o transcurso da sossão pública, os licitantes serão inÍoÍmados, eÍn tsÍnpo real, do vâlor do mônoÍ lance registrado,

vedada a identilicaçáo do licitante.
11.'l O. Caso o licitante não âpresêntê lances, concoÍrerá coln o valor de sua proposta e, nâ hipótesê de dBsistência de apresentar

outros lances, vâleíá o último lancê por sle ofsíado, parâ efeito de ordênaçâo das píopostas.

11.11. O Pregoeiro pod6rá êncaminhar, por mdo do sistema êletrônico, contrapÍoposta ao licitante que apíeseÍltou o lânce mais
vântajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a n€ociação êín mndiçó'€s diversas dás pÍevistas neste
Edital.
1 '1.í2. Também nas hipóteses em que o Pregosiro náo aceitar a proposta e passar à subsêqu€nte, poderá nogociaÍ com o licitante
para que seja obtido Preço melhoÍ.
11.13. A negociaçáo será realizada por mdo do sisteína, podendo ser acompanhada pelos deínais licitantes.
'1 1 .14. Será declarado anernatrante o que apresentaÍ o menor preço para o lote.
11 . 15, EnceÍrada a etapa de lances e depois da verificaÉo de possÍvêl eínpate, o PregoBiro passará ao êxame da proposta final

classiÍicada eín pÍimeiro lugar quanto às especificações do produto, compatibilidâde do preço proposto êín Íêlação ao valorestimado
para a confataçáo, e exequibilidade.
11.16. A indicação do lance vêncedor, a dassiícaçáo dos lances apres€ntados e dsnais iríoÍmaÉes relaüvas à sêssáo pública do
pregão constarão de atâ divulgada no sisteína eleEônico, sem prejuízo das d€ínais formâs de puHicidad€, pÍevistas na l€gislaÉo
pertinente.
11.17. Na fase de disputa o pregoeiro poderá abri mais de um lote por vez para dispúa.

12.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no deconer da etapa dê lances, e o sisteÍna eletrônico peÍmanecer acessível aos

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sêín prejuízo dos atos realizados.
'12.2. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por teÍnpo superior a 10 (dez) minuto§, a ss§sáo do Prêgão sêrá suspensa

automaticamênte e terá reinÍcio somentê após comunicaçáo exprssa aos participantes no "châf do sÍüo www.licitacoês+.com.br.

13.'1. todos os licitantes deyêráo permânecer @neclados até quê o Prêgoeiro possa veriÍicar a oconência do um possívêl eínpate,

pois, caso aconteça, serão tomadas as seguinto§ proúdências:

13.1.1. A ME/Epp ou equiparado considerado eÍnpatado e mais ban dassificado d6verá sor convocado, após o término dos lancês,

para apresentar nova proposta dê preço inferior àquela considerada vencedora do ceÍtame em até 05 (cinco) minutos da

convocaçáo, sob pena de preclusão (Art' 45, inciso ldc § 3", da LC n' 123/06);

13.1.2. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamonte apíes€nte nova proposta de pre@ infeÍior àquela considsrada

vencedora do ceÍlame, desde que eÍn teínpo hábil, e atends as deÍnais exigências previstas nestê Edital, terá adjudicado eÍn seu

favor o objeto licitado (Art. 45, l, da LC n" 123V06).

13.1.3. Náo oconendo conaatação de ME/EPP ou equiparado ne foÍma do subitem anterior, sêÍão convocadas as MSEPP ê

equiparados rernanêscêntes con§derados empalados na ordem dassificatória para o exercício do direito dê oÍeÍtar proposta ds

preço inÍerior àquela considerada vêncêdora do ceítame (Art. 45' ll' da LC no 12906).

13.i. Entende.se por eÍnpate âquelas situações em quê as propostas apresenladas pôlas MEEPP e equiparados sojam iguais ou

até 5% (cinco por cento) superioíes ao lance mais vantajoso (Art. 44' §§ 1'e 2", da LC n" 123/06)

13.3. O critério de empate (5olo) deverá ser aferido segundo o preço obüdo ant€s da n€gociaÉo prevista no iteÍn 'NEGOCIAÇÁO'.
.13.4. Não seráo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalêcendo aquele que for recebido e registrado primdro. No caso de não

haver lances e veriÍicada equivalência dos valores coníantes das propostas dô MSEPP e equiparados que se enconlrem eÍn

situaçáo de empate, será realizado sortêio psra quê se identifique a primeira que poderá apresêntar mdhoÍ oferta.
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13.5. Somentê sê a contratação de MREPP ou equiparado que estêia dentrc do critério de empate falhar é que o obieto licitado

seÍá adjudicado eín favoÍ da pÍoposta oÍiginalmenle vencedora, atendidas as deínais disposições deste Edital (§ l" do ert.45 da LC

no 123Y06).

13.6. O dispoío neste itêín somente seÍá aplicável quando a melhor ofeíta inicial nâo tiver sido apresentada por ME/EPP ou

equiparado (AIt. 45, § 30, da LC no 123/06).

í4.í. Após a êtapa de envio de lances, havêrá a aplicaÉo dos critérios de deseínpãte previstos nos art. 44 e ârt. 45 da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezêmbro de 2006, seguindo da aplicâção do cÍitério êstabelecido no § 2" do aÍt. 3o da Lei n" 8.666'

de í993, sê náo houvêr licitante que atenda á primdra hipótesê.

i4.2. Na hipótese dê peísitir o €mpate, a proposta vencedora será soíeada pelo sisteína eletrônico dentre as pÍopostâs cadastradas.

í4.3. Na hiÉtêsê do sisteÍna eletrônico náo tiver â opÉo de sorteio eletrônico o memso sera feito conforme Art. 45. § 2'da Lei n"

8.666 de 2'l dejunho de 1993.

15.1. Após o enceíramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encamin har mntraproposta diretamento ao licitante que tenha

apre§entado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critéÍio de iulgam
para a conúatação, não se admitindo negociar condiçóes difeíentes das previstas neste Edital.

iS.2. A negociação será realizada por mdo do sisteína, podendo sêr acompânhâdâ pelos demeis licitantes

entoeovâlorestimado

16.'1. Encenada a etapa de lances ê depois de conduída a negociaçáo e verificãÉo de possível eínpate, o Pregoeiro examinará a

proposta ctassificada em primeiro lugar quanto às especificaçôes do produto e compatibilidade do preço em rêlaÉo ao valor

estimado para a contratação.
16.2. O critéÍio de julgamento será o de Menor Prêço poí Lotê.

16.3. Será dssclassificada a proposta fnal que:

16-3.1 Contenha vÍcios ou ilegalidadês;
16.3.2 Não apresentê as especifcaÉes técnicas êxigidas pelo Editalou Termo dê Referência;

16.3.3 Apresentar prêços finais sup€Íiorês âo valoÍ esümado pêla AdministrâÉo previamente à LicitaÉo;

16.3.4 Aprêsentar pÍeços que sejam manifêstamênte inêxequívêis;

16.3.5 Consideram-sê prêços manifestamênte inoxequíveis aquoles que, compÍovadamente, ÍoreÍn insÚcientes para a cobêrtura

dos qJstos decorrentss da contratação pretêndida:

16.4. Não se considera inexêquívd a proposta quãndo so reÍerir a bêns e instalaçôes dê propriedade do pópÍio licitante, paía os

quais ele renunciê à parcela ou à totalidadê da remuneÍaçáo.
16-5. O Prêgoeiro poderá solicitar parecer de lécnicos da Prefêitura Municipal de Souto Soarês para oÍientar sua decisáo. Caso o

ó1960 não possua, no seu quadro de pessoal, pofissionais habilitados para eínilirem paÍecêr técnico, podeÍá sêr formulado por

pessoa física ou jurídica qualmcada.

16.6. Na hipólese do nêcessidade de susp€nsão de sêssáo pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das

propostas, a sessáo pública somente poderá seÍ reiniciada mediante aviso pÍéüo no sisteÍna com, no mínimo, vinte e quatÍo horas

de antecedência, e a ocofrência será registrâda eÍn ata;

16.7. No julgamento das pr@oslas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamenlado, registrado eín ata e acessível â todos os licitantes,

atribuindelhês validade e elicácia para fins de hatilitação e classificação.

17.1. Havendo aceitaçâo da proposta classiÍlcada €m primeiro lugar quânto às êspeciÍicaçôes do beín o compati bilidade do preÇo,

o pregoeiÍo verifcará, como condiçáo préüa ao êxamê da documentaÉo dê hâbilitâÉo, o eventual descumprimento das condiçõ6s

de participação, especiâlmente quanto à eÍstência de sanÉo que impeçâ a participaÉo no certame ou a Íutura contÍataÉo,
mêdianto a consulta Consulta Cmsolidada de Pessos Jurídica
aof .aDrs.tcu. oov-br/)

do Tribunal dê Contâs dâ União Íhttps://cenrdoes-

17,2. A consulta aos cadâstros será realizada em nome da êmpresa licitante e tambóm dê eventual matriz ou flial (cfr- Acórdão TCU

no 1.793y 11) e dô seu sócio majoritário (cÍ. art. '12 da Lêi 
^". 

8.429192, quê prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
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prática de ato de impíobidâde administraliva, a proibição dê contratar com o Poder Público, indusive poí inteÍmódio dê pessoa

jurídica da qual seja sócio majoritário).
17.3. constatada a existência de vedaÉo à participação no csrtame, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado.

17.4. Ainda como condição prévia à habilitaÉo, para os itens ou grupos dê participâÉo exclusiva para MSEPP ou equiparados, ou

na hipótesê dê exerclcio da pre.rogativa de efetuar o lance de desempate previío Lei CompleÍnefltar no '1232006, o Pregosiro
podêrá consultãr o Porlal da Transparência do GoveÍno Federal (www.oortâldahansoarencia.oov.br), nâ seção'Oespesas - Gastos
Direlos do Governo - Favorecido (pessoas Ílsicas, eÍnpresas e outros)", para verificâr se o somatóÍio dos valores das ordons
bancárias rec€bidas pelo licitante detentor da proposta dassmcada sm primdro lugar no exêrcÍcio anlêrioÍ ou @nênte extrapolâ o
faturamento máximo permitido como condição para esse beneÍÍcio.
17.5. Constatada a ocorÍência de qualquer das situações de extrapolamento do llmitê lêgal, o Pregoeiro indêfêrirá a adicâçáo do
tratamento diÍerenciado em favor do licitante, conformê artigo 3', §§ 9", 91A, í0 e 12, da Lei Complernêntar n" 123, de 2006, com
a consequênte inabilitação, sem prejuízo das p6nalidados incidentes.
17.6. Náo ocolrendo inabilitação do que lratam os itens anteriores, o pregoêiro podorá solicitar documentos complgnêntaros à
proposta e à habilitaÉo, quando necessários à confiÍmaÇáo daquêles êxigidos no edilal e já aprêsentâdos por meio do sisteína
eletrônico de acordo com o prazo estabêlecido no it€ín 18.2
17.7. Sê o licitante náo atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro proc€derá na foÍma prevista na Ssçáo'DA REABERTURA
DA SESSÃO PÚBLICN.
17.8. Quando todos os licitantes foreín inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentaÉo
de novos documentos, escoimados das causas r€feridas no ato de inabilitaÉo.

18.1. Os documentos que compôeflr a proposta e a habilitaÉo do licitante melhor classificado somente seráo disponibilizados paÍa
avaliaçao do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio dê lancês.
'18.2. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à conílÍmaÉo daqu6les exigidos no edital
e já apresentados, deverão ser apresentados no prazo máximo dê 3 (três) horas, após solicitação do Pregoeiro.
í8.3. A proposta ajustadâ ao lancs llnâl do licitaÍúe vencedor deverá ser envlada poÍ m6io do siatêmâ wwrrr.licitacoês-
g49E b!, no prazo máximo de 03 (tres) horas, contados da solicitaçáo do PÍ€goalro, êm uma üa dlgltada, em pàpel tlmbrado
da empresa, contendo razão social, CNPJ, endêrêço, telêtone de corúato, dêscrlÉo detalhada do objeto, valoÍ unitário,
valor total (êm algarismos e por extênso), maÍca, dados bâncárlos, não podendo contoÍ râsuÍas ou ontrelinhaa, dêvendo
sêr assinada, rubricada êm todas as páginas,3ob pena do inabilitação,
8.4. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da traduÉo para língua
portuguesâ, efêtuada por Tradutor Juramentãdo.
18.5. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deveráo também ser devidamente @nsularizâdos.

19.í. O pÍeooeiro comunlcará com antecedêncla de 24 horas via chat do sislema elêtrônlco ã data que será Declarado o
VêncedoÍ. Após Dêclarado o VENCEDOR, o Proqoêiro abri!'á prazo. de 10][OEZImjllqFs dujanle o qlal sqalsqqr llsila!Íq
podêrá. de Íorma IMEOIATA ê MOTIVADA. em campo pÍóprio do sistêma elâtrônico. mânifestãr sua lotoncão de rêcorrer.
19.2. Durante o prazo para maniÍêstaÉo da intenção de recorrer, os licilantes interessados poderáo solicitar ao Prego€iro o envio
por meio eletrônico, preÍerencialmente, ou oúro meio hábil, de acordo com os recursos disponívêis no órgáo, os documentos de
habilitaÉo apresentados pelo licitante declarado vêncedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos.

í9.2.í, As razóes do rocuBo dêvêrão ser regiatradas em campo póprio do sbtemâ, dsntro do prazo, Íicendo 03 demais
licltantes, desde logo, lntlmados a apre3entar contÍarrâzõês tambám via siíema, quê começará a corÍer do tómlno do
prazo do racorÍêntê, sêndo-lhes âssêgurado vlsta imedlata dos slêmêntos indi3pônsávols à dofeaa doa aous lÍÍerossas.
'19,3. A falta de maniÍestação imediata ê moüvâda da intênção de interpor recurso, no momenlo da sessão pública dêstê Pregáo,
implica decâdência desse direito, ficando o PrêgoeiÍo autorizâdo â adjudicar o objeto ao licitante vencedoÍ.
19.4. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante âos autos do processo licitatório ou a
qualquer outÍa informaçáo necessária à instrução do recurso.
'19.5. Manitestado o inteÍesse de recorrer, o pregoeiro poderá:

19.5-1. Negar admissibilidade ao recu6o, quando intsrposlo seÍn moüvação ou Íora do prazo ostabelêcido:
19.5.2. Motivadamente. rêcansiderar a decisáo;
19.5.3. Manler a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora,
19.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetívois de aproveitamênto.
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20.1. Não havendo rêcurso, o píegoeiro adiudicará o objêto ao licitante vencêdor e encâm inhará o procedimento à autoridâdê

superioí Para homologaÉo.
20.2. Decididos os recuÍsos e constatada a regularidade dos atos praticado§, a autoíidade compotente homologará o procedimento

licilatório o adjudicará o objeto ao licitaÍ e vencedor.

20.3. A convocaçáo do licitante subsequenle sêrá rêalizâda de âcordo corn as regras prêvistas ro iteÍn "RÊABERTURA DA

SESSÁO PÚBtICA".

21 .t Éômologada a licitação, todos os licitantes que üveram seus preços homologados deverão assin ar o contÍato no selor de

Licitaçoes e Contratos, denlro do pÍazo de72 (setenta e duas) horas, a mntaÍ da data da Publicaçáo da adjudicâÉo, podendo tal

prazo sêr prorrogado, por igual período, quando solicitado durantê o seu transcurso, pele parte, e dêsde que ocoÍra motivo justifcado

e aceito pela AdminisEãÉo.
Zt.i. pára a assin"tura do Conlreto e da AutorizaÉo de Fomecimênto, a eínpresa deveíá reprasentâr-se por:

;i;Uü;;;t"ú" poa"rãr ae aorinúrágo, áevendo apresentar cópia autenücada do conlrato social e suas alteraçÕes que

envolvam sua repre§enlaçáo legâ|, ou;

;i;;;;;;;á;; J; pà"rás 
""É"m-", 

d€vondo apresentar instrumento-público ou particulâr dê mandato, êste último com Íirma

r€conhecida, outoÍgando pooeres aoãgnãtão àa ãa 
"lou 

da conhataçâo, quando não sê tralar de sócio autorizado através do

contrato social.
ãi.ã Àri,lúni. qr" convocada para assinar o contrato ê não faz+lo no pÍazo fixado, eslârá sujeito as sânçÕês prêvistas nesle

edital.

22.i. Os cÍitérios de validade/ügência estáo previstos no Termo de Referência

23.1. Os cÍitérios de revisão e reajustamênto estão Previstos no Termo de Referência

ZJ. Os critérios de pâgamenlo êslão previstos no Termo de Rêferéncia

25.'1. Os critéÍios de ÍiscalizaÉo e prazolf oÍnecim ento/recebimento estâo previstos no Termo de Referência

26.1. Com fundamento no ârtigo 7o da Lei no 10. 52012002 f'caá impedida de licitar e contratar com a administÍacão e será

dêscredenciada no cadastÍo de fomêcedores da CONTRATANTE, pelo prazo dê até 5 (cinco) anos, gâranlida a ampla defesa, sêm

pÍejuízo das multâs previstas nestê edital/contrato e demais cominaçÓes legais a(s) contrâtada(s) que:

a
b

Não celebrar o contrato:
Deixâr de entrêgar documentâção exjgida para o cerlâme;

c
d

Apresenlar documentação falsa;
Ensejar o rstardamento da execução do obieto;

e Não mantiver â proposta;

0 Falhar ou fraudar na êxecuçáo do contratoi

9) Comportar-se de modo inidôneol
h) Cometer fraude fiscal.
àô.à. ConsiAera-se comportamênto inidôneo, êntre outros, â dêclaraçâo íalsa quânto às condições dê paÍticipaçâo' quanio ao

ãnqraoram"r,to como MàEpp ou o conluio entrê os licitantes, em qualquer momento da licitaÉo, mesmo após o encenamento da

fase de lances.
26.3. Sem prejuízo das sançóes previstas no iteín anterior, com fundamento nos aÍtigos 86 e 87 da Lei n" 8.66d93, a licitante

vencedora ficaiá suieita, no éaso de atraso injustificado, assim considêrado pela Administraçáo, inexecuÉo parcial ou inexecuÉo

iãiJ o" ãOrig"çã.,'sern pÍêjuÍzo das rêsponsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes

pênalidades:
| - Advertência seínpre que foíem constatadas infrâÉes leves.
ll - Multa, na Íorma prêüsta no instrumênto convocatório ou no contrato;
iif - .""É""á" t*nporária de paÍticipaÉo eÍn licitação e impedimânto de contratar com a Mministração, W pruzo não superior a

2 (dois) anos;
fV - d*farágão de inidonêidade para licitar ou contratar com a AdministraÉo Pública enquanlo perdurarem os motivos

àeterminantes da punição ou âté que seja promovida â reabilitação perante a própria autoridâde que âplicou a penalidadê, que sêrá
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concedida seÍnpre que o conúatado ressarcir a Adminislração pelos prejuízos resultante§ e apos deconido o prazo da sanÉo
aplicada.
2b.3.í. As sanções previstas nos incisos l, lll e lV deste artigo poderáo ser aplicadas juntamonte com a do inciso ll, Íaq.lltada a

defêsa préüa do interessado, no respectivo procêsso, no prazo dê 5 (cinco) dias útêis.
26.4. lnexecução contrâtual, indusive por atraso injustifcado na €xêcução do contrato, sujeitará o contratado à multra de mora, qu6

será graduada de acordo mm a graüdade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - l0-% (dez por cênto) sobre o vãlor do contrato, eín caso d€ recusa do adjudicâtário eÍn assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias

mnidos, contados da data de sua convocaçáo;
ll - O,3olo (três décimos por cento) ao dia, até o trigásimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento náo realizado;

lll - O,7olo (sete decimos por cento) sobre o valor da paíe do Íornecimento náo reálizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

26.5. A AàministraÉo se reseÍva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer mulla porvêntura

imposta em viÍtude.do descumprimento das condições est puladas no contrato ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

26.6. As multas pÍevistas neste item não têm caráler compensatório e o seu pâgamento não eximirá o Contratado da

responsabilidade por peÍdas e danos decorrentes das infrações comeüdas.
2ô.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sançôes, serão assegurados à lic.itante venc€dora o conlraditório e a ampla deíesa.

27.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensêjará a sua rêscisáo, com as conseq üências contratuais ê as prôvistas na Lêi

Federal n." 8.666/93 e 10.520102.
27.2. O Contratante poderá rescindir administÍativamonte o Contrato nas hipóteses previslas os incisos I a Xll, XVll ê Xvlll do art.

78 da Lei n." 8.66d93.
27.4. Nas hipótesês de rescisão com base nos incisos I a Xl e XVlll do art. 78 da Lei n.o 8.666/93 nâo cabe a Contrâtado direito a

quâlquer indenizaÉo,
ãiS. O Contrato ioderá ser cancelado, garanüda prévia e ampla deÍesa, no prazo dê 05 (dnco) dias uteis, a contar da data do

recebimento da notiricação, ern quando:

a) o FoÍnecedor não cumpÍir as exigências contidas no Editali
bi o Fornecedor, injustifiódamente, deixar de firmar o ContÍato decoÍente do Prêgão EletÍônim;
ci o fomecàor Oei causâ à rescisáo administrativa do Contrato, deconente do Prêgão, por um dos motivos dencádos nos incisos

I â Vlll do art. 78 da Lei n.o 8.666/93.

28.1. A licitação podêrá ser revogada ou anulada nos têrmos do arl. 49 da Lei n." 8.666/93.

29.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentâçáo das píopostas , poderá o Pregoeiro, se necessário, modiÍicâr este

Edital, hipótese em que deverá proceder à diYulgaçáo, reabrindo'se o prazo inicialmente êstabelecido, exceto quando,

inquestionavelmentê, a alteraçáo náo aÍetar a ÍormulaÉo das propostas'

29.2. Os encargos de nâtureza tributáÍias, sociais e para fiscais são de excl usiva responsabilidade da eÍnpresa contrâtada.

29.3. Éfacultada o Pregoeiro ou a autoridâde superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclãrecer

ou a compleínentar a instrução do processo licitatório, indusive â juntada posterior de documeí\tos , no prazo máximo de 03 (lrês)

dias úteis, cujo contêúdo retrate situação Íática ou jurÍdica já existente na data da apresentação da proposta, sendo quê os eÍros

materiais inelevantes serão objeto de sanêamento, modiante ato motivâdo do Pregoeiro

29.4. A apresontação da proposta imdica para a licitan te ã observância dos preceitos legais e rogulamentares €m ügor, b€m como

a integral e incondicionâl aceitaÉo de todos os têÍmos e condições deste Edital, sêndo responsávêl pela Íidelidade e legitimidade

das informaçÕes e dos documentos apresentados eÍn qualq ueÍ fase da licitaÇáo.

29.5. O Pregoêiro poderá em qualquer fase da licitação, suspendeÍ os trabalhos , devendo promover o registro da suspensão e a

convocação para a continuidade dos trabalh6.
áó.0.-o ?r.óo.iro, no interesse da Administração, poderá relovar falhas meramente íormais constantês da documeotação e

õiópoga, OeIOe que náo compíometam a lisura do procedimênto ou co-ntraÍisn a legislaçáo pêrtinente. 
_

ãs.í. Éãiu qrãi",irur questóes judiciãii o,tr"á* oã presente Edital, fica eleito o Fbro da Comarca de Soúo Soares, Estado da

Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais priülegiado que seja'
ãs.á. ôí"á;" ;i".* seraó uiririjãi'pãio pióeiro,-com observáncia da legislaçáo €ín úgor, considerando a§ disposições das

Leis Federais no. 10.520/02 e 8.666/93.

l.Termo de Referência
ll.Modelo dê proposta de Preços;
lll.Minuta do Contrato
lV.Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;'V.tnúOeto 

Oe Oectarafuo de Pleno Conhecimento e Atendimênto às EÍgênciâs de Habilitação.

Vl.Modelo de DeclaraÉo de Micro Empresa e Empresa de Pequeno PoÍte

Vll.Modelo de Declaração de ElaboÍaÉo lndependenle de Proposta

Vlll.Modelo dê Declaração de Termo de Compromisso
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Souto Soares/BA, 12 de maio de 2022.

Andrê Luis Sampaio Cardoso
Prêfêito Municipal

Amaury Alves Batista Junior
Pregoeiro
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ANEXO I . TERMO DE REFERÊNCIA

í. OBJETO.
t. t . O oOieto da presente licitaÉo é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA

ATENDÉR OS FUNDOS i,4UNICIPAIS, SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA, CONfOTME

condiÇôes, quantidades e exigências estabelecidas neste Editâl e seus anexos.

2. JUSn cATtvAs.

a populâÉo do município uma mslhor qualidade de vida.
Z.i.i. I áquisiçao de material esportivo pela sec. de Educâção é justificâda pela necessidâdê de manter as alividades esporlivas

nas escolas dá rede Municipal de ensino. A ocupaÉo do aluno com exercícios físicos, jogos e coÍnpetiçõ€s contÍibui para que o

mesmo consiga conheceÍ e dominar mdhor o póprio corpo, introduzirá comportamentos saudáveis, auÍlia no desenvolvimenlo da

inteligência, a'iitudes e valores, estimula as rêlâÉes com as outras cÍianças, evita â gvasão escolar ê contribui com â formaçáo do

caráter do aluno.
2.1.2. A Secrêtaria de Açâo Social Íealiza alravés dos seus programas e projetos realiza divorsas atiüdad€s e ações voltadas para

â integração, corpo, moíimento, saúdê ê bem estar na sede e zona rural dests municÍtÍo. A exemdo, as âtiüdades realizadas no

Servifr Oi Conúvênciâ e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que atende crianças e adolescentes, adulto§ e mdhor idade, a do

Éioleio tnfancia pÍotegida (PlP) quê executa açóes eÍn diversas comunidades. Para a manutençáo ê execução dos serviços, é

imprescindÍvel Oisponúitiàr materiais esportivos diversos para atender ial demanda e alcançar os objetivos previstos nos

planejamentos das atiüdades.
â.2 e aquisiçáo será realizada mediante licitaçâo na Modâlidade de Pr€gão ÊleÍÔnico do tipo Menor Preço por Lote, com lotes

compostos frr itens de caracierísticas seínelhántes, conÍorme condições propostas no Edital e neste_TeÍmo de Rêferôncia.

Z.g. n escoitra da modalidade de Pregão Eletrônico para â realizaÉo dêste procosso licitatório justifica-se pela maior rapidez em

iuà execução e pela possibilidade de;ê obter preços mais vantajosos pela AdministraÉo, pêla possibilidade quê têm os licitantes

de reduzir preços durante o próprio processo de escolha.
2.3. para àni de formação e avaliação pelo fomecêdoÍ, sogue planilh6s com descÍlção do3 PÍodutoa.

2. 1 . A presente aquisiÇão justificâ-sê pela necessid
Secretaria de EspoÍte e Lazer, oferecendo o mínimo
esportivas no dêcoÍrer do ano. Vale ressaltar que, p

âde de utilização de materiais esportivos nos campeonatos ol!ânizados pela

de estrutura necessária, uma vêz que a me$na rêaliza vários eventos e âções
rojetos esportivos estimulam o desonvolvimento cullural, além dê proporcionar

LOTE 1

tTEi4 QUANT UND VLR UNITARIO VLR. TOTAL

1 Medalha zamac, eÍn fundiÉo, 70 mm Por 70 mm de

diâmetro. vâzada, com molde exclusivo para o
campeonato municipal de Souto Soares, com área

circular de 30mm para ser personalizada e Íesinada
com logomarca dos jogos destacando as
especiÍicâções das modalidades, gênêro e categoria
conforme quantidade solicitada, ammpanhada de fita
acetinada de 35mm de largura, 100% poliéster digital
personalizada 02lados com a logo da PreÍeitura, da
Secrêtaria de Esportes ê dosjogos nas cores verde
claro, amarela, lâranja ê verde limão, com efeito
dégrãdé digital, com comprimento de 80cm. As
medalhas devêrão ser atendidas em ouro, pratâ e
bronze na quantidade solicitada por modâlidade,

ero e ria.

800 UNIDADE R$ 10,50 R$ 8.400,00

2 Medalha injetada, dourada, em
número '1, personalizada, com

formato de numeral,
o tamanho de 55 mm

por 40 mm dê diâmetro e centro para peÍsonalização

com descrição do evento eÍn formato de logomarca e

a logo da Prefeitura de Souto Soares, no tamanho de
28mh, resinada em alto relevo, acompanhada de Íita
acetinada 'l OO% poliést8r digital pêrsonalizada 02

lados com a logo da PreÍeitura e da Secretaria nas
cores verde claro, amarela, laranja e verde limão,
com eÍeito degradé digital. com comprimento de

80cm e largura de 20cm. com arlê e criação a s€r

desenvolvida poÍ evento pela eÍnpresa Íornecedora.
(Atender em qualquer quantidade solicitada e logo
por evento)

600 UNIDADE R$ 8,22 Rs 4.932,00
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3 Mêdalha injetâda, prata, eín formato de numeÍal,
número 2, pêrsonalizada, coín o tâmânho dê 55 mm
por 40 mm de diàmdro e centro para personalizaÉo
com dêscÍiçáo do evento eÍn formato de logomarca e
a logo da Prefeitura dê Souto Soares, no tamanho de
28mm, resinada em alto relêvo, acompanhada de fita
acetinada '100% poliéster digital personalizada 02
lados com a logo da Prefeitura e da SecrêtaÍia nas
mrês verde daro, amarele, laranja e verde limâo,
com efeito dégradé digitâ|, com comprimento de
80cÍn e largura de 20cm, com arte e criaÉo a ser
desenvolvida por evento pela êínpresâ fornêcedora.
(Atêndêr em qualqueÍ quantidadê solicitâda ê logo
Por evento)

600 UNIDADE R$ 8,57 R$ s.142,00

4 Medalha injetada, Bronze, êín formato dê numeral,
número 3, personalizada, coÍn o tamanho de 55 mm
por 40 mm de diámetro e centro para personalizaçáo
com descriçáo do evento ern formato de logomâÍca e
a logo da Prefeitura de Souto Soares, no tamanho de
28mm, resinada eín alto relevo, ammpanhada de fita
acetinada 100% po{ióster digitâl pesonalizade 02
lados coín a logo da PreÍeilura e da Secretaria nas
cores verde claro, amârêla, laranja e verde limáo,
com efeito dégradé digital, com comprimento de
80cm s largura de 20cm. com ane s criaÉo a ser
desênvolvida por evento pela eínpresa fornecedora.
(Atênder êín qualqueÍ quantidade solicitada e logo
por evento)

600 UNIDADE Rs 8,43 R$ 5.058,00

5 Medalha redonda tundide e, liga metálica de z.amac,
lado êsqueÍdo vazado ê lado direito com dois frisos,
metalizada nas cores ouÍo, prata e bronze, com o
tamanho de 40mm de diâmetro e cêntro de2smm dê
diâmetro clm grâveçáo eÍn baixo relevo dê tocha o
"Honra ao méÍito", que também permite a colocação
de adesivo de 25mm dê diâmstm, também conta com
um centro de 25mm na parte traseira. Possui
espêssurâ máximâ de 2,3mm. Peso aproximado dê
'12 gramas. Suporte pârâ íita de 1smm de largura,
acompanhada dê lta de cetim, nas cores: Azul,
veÍmelha ou verde. Modelo de Íita com 1,5
centímêfos de largura por 80cm de compÍimênto.

200 UNIDADE R$ 6,75 R$ 1.350,00

6 Medalha fundida êín liga metálica de zamac, com o
tamanho de 60 mm diâmetro e centÍo para adesivo
com 50 mm de diâmetro. Espossura máxima de 2,7
mm. Metalizada na coí dourada. Com descÍiÉo do
evento em formato de logomarca e a logo da
PreÍêitura de Souto Soâres,no tamanho de 50mm,
resinada eÍn alto rêlevo, acompanhada dê fita
acetinada 100% poliéster digitâl personalizada 02
lados com a logo da Prefeitura, da Secrêtariâ ê do
êvento nas coÍes verde daro, amarêla, larania e
veÍdê limão, com efeito dégradé digital, com
compÍimento de 80crn ê largura de 20cÍn, com aÍte e
criaÉo a ser dêsênvolvida por evento pêla erÍlpresa
fornecedora. (atender êm qualquêr quantidade
solicitada e logo por evento)

200 UNIDADE R$ 10,95 R$ 2.190,00
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7 Medãlha fundida em liga metálica de zamac, com o
tamanho de 60 mm diâmeÍo e cêntro para adesivo
com 50 mm de diâmetro. Espessura máxima de 2,7
mm. Metalizada na cor prata. Com descriçáo do
evento em formato de logomarca e a logo da
PreÍeitura de Souto Soares,no tamanho de 50mm,
resinada eÍn alto rêlevo, acompanhada de Íita
acetinada 100% poliéster digital personalizada 02
lados com a logo da Prefeitura, da SecretaÍia e do
evento nas @res veÍde claro, amarela, larânia e
verde limâo, com efeito dégradé digital, com
comprimênto de 80cÍn e largura de 20cÍn, com ârte e
criação a ser desenvolüdâ por evento pela empresa
fornecedora. (atender em qualquer quantidade
solicitada e logo por evsnto)

150 UNIDADE R$ 10,27 RS 1.540,s0

I Medalha fundida êrn liga metálica de zamac, com o
tamanho de ô0 mm diàmetro e cêntro para adesivo
com 50 mm de diâmetro, Espessurâ máxima de 2,7
mm. Metâlizada na cor bronze. Com descrição do
evento em formato de logomarca e a logo da
Prefeitura de Souto Soares, no tamanho de 50mm,
resinada em alto relevo, acompanhada de Íita
acetinada 100% poliéster digital personalizada 02
lados com a logo da Prefeitura, da Secretaria e do
evento nas @res verde daro, amarela, laranja e
verde limão, com efeito dégradé digilal, com
comprimento de 80crn e lârgura de 20cÍn, com arte e
criação a ser desenvolvida por êvento pelâ êrnpresa
Íornecedora. (atender êm qualquer quantidade
solicitadâ e loqo por evênto)

150 UNIDADE RS 10,43 R$ 1.5e4,50

I Placâ de MDF retangular m€dindo 18 cm por 07,50
cm e com 9 mm de espessura na cor pretâ. Sobre
esta placa um suporte fabricado em polímeÍo,
metalizado a alto vácuo e pintado na cor dourado.
Sobre este suporte uma estatueta de lwa de goleiro,
medindo 18,50 cín de altura, Íabrlcada eín polímero
metalizado a alto vácuo, pintada na cor dourado.
Ainda sobre esta placa um aplique em acÍílico
êspelhado em formato retangular, dobÍado, com
altura d€ 7,50 cm. Altura totâl da - 2'l qn

45 UNIDADE R§ í00,48 R$ 4.521,60

10 Troféu com altura de 13 cm, basê quâdrada com 7,50
cm de largura eín polímero nâ cor pÍeta. SupoÍt€ eÍn
polímero metalizado na cor dourada. Estatusta fixa de
bola de Íutebol na cor dourada. O troféu deverá ür
com a Írente da base porsonalizada com aplicação
resinada êÍn alto relevo e com a dêscrição do ev€nto
e logo da PreÍeitura de Souto Soares.

40 UNIDADE R$ 49,67 R$ 1.986,80

11 Troíéu mm altura de 55 cm. basê oiiavada com 14,50

cm de largura eín polímeÍo na cor preta. Sobre esta
base uma taça em polÍmero com detâlhes com 21,0
cÍn de largura em as alçâs metalizada na cor
dourada. com uma tampa metalizada na cor dourada.
Estatueta superior de Íutebol feÍninino. O tÍoféu
dêvêrá vir com a frente da base personalizada com
aplicaÉo resinada ern alto relevo e com â descÍiÉo
do evento e logo da Prefeitura de Souto Soares.

25 UNIDADE RS 95,43 R$ 2.385,75
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12 Troféu com 75 cm de altura, com base oclogo nal com
'13,10 cÍn de largurâ eín polímeÍo na cor preto. Cone
em polímêro me{alizado na coÍ douÍado, sobrê este
cone outro cone eflt polímêro com frisos metalizados
na coÍ veÍmelho aceünado com 31 cm de largura a
partir das alçâs. Alça ê tampa em polímero
metalizâda na cor dourada, sobre esta tampa uma
coroa e{Íl polímeÍo com 12 pontas com 13,3 cm de
largura metaliza da na cor dourado e umâ copa
interna eín polímero mêtalizada na cor vermelho
acetinado com tampa €m polímêro m€dalizada nâ cor
dourado. Estãtueta superior de futebol feíninino. O
trofáu deveÍá vir com a Írente da base peÍsonalizada
coín aplicaÉo resinada eín alto relevo e com a
descriçáo do evento e logo da Prefeitura de Souto
Soares.

UNIDADE Rs 209,00 R$ 4.'180,00

Troíéu com altura de 1 14 cín, base octogonâl com
26,5 cÍÍl de largura em polímeÍo na cor prêta, um
estágio com basê dê madeira, taça em polímero
metalizada na cor verde acetinado com 39 cÍn de
largura a partir das alças. Tampa da taça e alças em
polÍmero metalizado na cor dourada. Qualro colunas
corTposta por mmponentes eÍn polímero m€dalizâdo
na cor dourada e @nes sr polímero mêtalizados na
cor v€Íde acetinado. Uma estatueta de honra ao
mérito (deusa da Vitória) fixa na base e quatro águias
Íixas no estágio eÍn base de madeira. Êstatueta
intercambiável. O troféu deverá vir com a Írentê da
base personalizada com adicâÉo resinada em alto
relêvo e com a descriÉo do êvênto ê logo da
Prefeitura de Souto Soares.

5 UNIDADE RS 903,27 R$ 4.516,35

't4 Troféu com altura de 129 cm, base octogonal com
26,5 cÍn de largura eín polÍmem na cor preta, um
estágio co.n base de medêira, taça eín polímero
metalizada na cor verde ac€linâdo com 46 crn de
largura a partir das alças. Tampa da taça e alças eín
polÍmero metalizâdo na cor dourada. QuatÍo colunas
coínposta poÍ componentes sn polímero máalizado
na cor dourada e cones eÍn polÍmero metalizados na
cor verde acêtinado. Uma estatueta de honra ao
márito (deusa da Mtória) Íixa na base e quatro águias
fixas no estágio eÍn base de madeira. Estatueta
inteÍcambiável. O troféu deveÍá vir com a frente da
base pêrsonalizada com ãplicaÉo resinadâ em alto
relêvo ê coín a descÍição do evento e logo da
Prefeitura de Soúo Soares.

5 UNIDADE R$ 809,24 R$ 4.046,20

15 Troféu medindo 38cÍn, com basê octogonal com 10
crn dê largura eín polímero na cor preta, taçâ fechada
metalizada na cor dourâda com detalhes texturizados
e 12 crn de lârgurâ a partir dâs alças. Tampa
metalizada na cor dourada, sobre essa taça umâ
coroâ com '12 pontas e dentro dessa coÍoa uma fguízl
de bola de fúebol metalizada na cor pÍata com
gomos pintados na cor preta. Eslatueta
intercambiável Plaqueta paÍa qravacão

50 UNIDADE RS 62,01 R$ 3.100,50

to Troíéu medindo 41cÍn aproximado, com base
octogonal com 10 cm de largura em polímero na cor
preta, taça fechada metalizada na coÍ dourada com
dêtalhes teliturizados e 12 cm de largura a partir das
alças. Tampa metalizada na coÍ dourada, sobre essâ
taÇa uma coroa @m 12 pontas e dentÍo dessa @roa

50 UNIDADE R$ 77,83 R$ 3.891,50
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uma figura de bola de futêbol metrlizada na cor prala
com gomos pinlados na cor preta. Estatueta
intercambiável. Pl eta

00 RS 4.300,0050 UNIDADE17 TroÍéu medindo 46cÍn aproximado, com base
octogonal com 10 cm d€ largura em polÍmero na cor
preta, taça fechada metalizada na cor dourada com
detalhes texturizados e 12 cm de largura a pãrtir das
alças. Tampa metâlizâda na cor dourada, sobÍe essa
taça uma coroa @m 12 pontas e dentro dessa coroa
uma figura de bola de futebol metalizada na coÍ prata

com gomos pintados na cor preta. Estatueta
intercambiável. Pla eta la

RS 1.265,00UNIDADE 126,5018 Troféu mm altura dê 49 cm, basê quadrada com 7,50
cm de largura eín polímeÍo na cor preta. Supoíe eÍn
polímefo metalizado na coÍ dourada. Estatueta íixa de
bola de futebol na cor dourâda. O troÍéu deverá viÍ
com a frente da base personalizada com aplicação
resinada em alto relevo e com a descrição do evento

o dâ Prefeiturâ desouto Soares.e
813,35UNIDADE 162,675Troféu com altura de 49 cm, base

cÍn de largura ern polÍmero na cor pr6ta. Sobre ssta
base um suporte e um cone com detalhes na paÍte
superior em polímero metalizado na cor dourada com
uma tampa metalizada na coÍ dourada, Sobre esta
tampa uma bola lapidada em polímeÍo metalizada na

cor verde intercalada por um anel eín polímeío
metalizado na cor dourada com 9,70 cm de largura.
Estalueta superior de handebol. O troíéu devêrá vir
com a fente da base personaliza dâ com aplicaçáo
Íesinada em alto relevo e com a descriÉo do evento

o da PreÍeitura de de Soúo Soares..

quadrada com 7,50

el

19

R$ 1.230,00R$ 123,0010 UNIDADE20 TroÍéu com altura de 40 cm, base oitava
cm de largura em polÍmêro na cor prêta. Sobre esta
base uma taça em polímero com detalhês com 15,5

cÍn de largura ern âs alças metalizada na cor
dourada, coín uma tampa metalizada na cor dourada.
Estatueta supeÍioÍ dê basquetebol. O troÍéu deverá
vir corn a frente da base peEonalizada com aplicaÉo
resinada €Ín allo rêlêvo e com a descriÉo do evênto

da Prefeitura de Souto Soare§..

da com 10,10

el R$ '1.083,30'108,33UNIDADE10Íóféu mm aitura de 40 cm, bâse oitavada com
crn de largura an polÍmero na cor preta. Sobre êsta
base uma taça eÍn polímero com detalhes com 15,5

cm de largura em as alças metalizada na cor
douÍada, com uma tampa m€talizâda na cor dourada.
Estatueta superior de Salto. O trcÍéu deverá vir com a
frente da base personalizada com adicação resinada
em alto relevo e com a descÍiçáo do evênto e logo da

Prefeitura de Souto Soares..

10,'1021

1.233,30UNIDAOE 't23,3310

da Prefeitura de Souto Soares.

cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta
base umátaça em polímero com delalhes com 15,5
cm de lârgura em as alças mêtaliza da na cor
dourada, com uma tampa metalizada na cor dourada.
Estatueta superior dê mnida. O troÍéu deverá vir com
a frente da base personalizada com aplicâÉo
resinada em alto relevo e com a descriÉo do evento

base oitavada com 10,'10Troféu com altura de 40 cm,

e

22

68.730,65
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LOTE 2

ITEM QUANT UND VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

1
Corda de pular, com dimensão de 270cm x 0,5cm, em

material PVC flexível e pegãdor em PVC rígido, com

tamanho regulável até 2,70, e com alças anatômicas.

345 UNIDADE

R5 26,32 Rs 9.080,40

2 Antena para voleiboloficiel, confêccionada em fibra
de carbono.

4 PAR R9 1s8,33 Rs 633,32

3
Apito mesário esportivo, produzido em metal

cromado, com design composto, na cor prata.
10 UNIDADE Rs 33,6s Rs 336,s0

4

Apito profissional, em plástico resistente 100% ABs

dê alto impacto, utilizado em condições climáti€as
sêcas ou molhadas, com 115 decibéis, com suporte
dedal e com bico revestido de silicone.

20 UNIDADE

R5 135,60 Rs 2.712,OO

5

Apito profissional, com cordão de pescoço, para

árbitro de futebol, medindo aproximadamente
2,Ox4,oxz,2cm, com bocal de silicone, material
plástico AgS atóxico.

28 UNIDADE

Rs e4,33 Rs 2.647,24

6

Apito com coÍdão de pescoço para uso de árbitro,
confeccionado em plástico, tamanho oficial, com
esfera de plástico impermeável em sua parte interior,
contendo em sua parte anterior um orifício onde seÍá
inserida uma argola de metal para fixação do cordão

20 U N IDADE

Rs 14,67 Rs 293,40

7 Aro duplo oficial para tabela de basket espessura 5/8 18 U N IDADE Rs 393,33 Rs 7.079,94

8

Bomba de ar, em plástico para Inflar bola, com
mangueira dupla ação e acompanha 02 agulhas, infla
nos dois sentidos - ao empurrar e ao puxar.

L72 U N IDADE Rs s8,e4 Rs 6.601,28

9
Bombâ de ar, em plástico rígido para inÍlâr bola com
agulha.

20 UNIDADE Rs 34,60 Rs 692,00

10
Cronometro eletrônico, proÍissional, com funções de
tempo total, relógio, alârme, despertador, com
cordão de pescoço.

40 UNIDADE
R5 49,s1 R5 1.980,40

),1 Cartâo para juiz de Futebol de Campo (amarelo e
vermelho)

58 UNIDADE Rs 13,67 Rs 797,86

12

Placar de mesa, 31 pontos e 7 sets, composição Dê

PVC rígido, cor preto, com sistema articulado para
facilitâr o ransporte, com dimensão de 21x 39 x 19

cm

UNIDADE

Rs 274,OL R5 1.370,0s
13 130 UNIDADE Rs 36,00 Rs 4.680,00
1,4 360 UNIDADE Rs 1s,08 R5 s.428,80
15 Cone - prato demarcatório 310 UNIDADE Rs 9,43 R5 2.923,30

16

Balde massagista proÍissional, 28 liÚos,
confeccionada em poliéster resinado, com bolso
interno, acompanhada de isopor e duas garrâfas
pládicas. Tamanho de 40cm larguÍa x 32cm de altura
ê 22cm de píofundidade.

26 UNIDADÊ

Rs t27,77 Rs 3.322,02

77
Escade egilidade pera treino funcional, com 4,5m de
comprimento, dobrável, possuindo g degraus
âjustáveis, composição de nylon e varetâs de pvc.

39 UNIDADE
Rs 125,66 R5 4.9OO,74
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18
corda de pular individual, nylon, 2,5m com cabo de

madeira
500 UNIDADE Rs L8,67 Rs 9.335,00

Rs 1.632,40220 UNIDADE Rs 7 ,4219 Bambolê plástico 60 cm

Rs 1.832,00
200 UNIDADE Rs 9,1620 Bambolê Composição: Plástico Diâmetro, 63cm

Diâmetro do tubo: 17mm

Rs 6.189,90

U N IDADE

Rs 206,33

302L

Dado Numérico - Dado feito de espuma dê alta

densidade, cada lado possui um número, revestido
em bagumbrilhante.,Dimensôes: 30 cm x 30

cm.Mãterial: espumâ, bagum,Medidas do produto: (C

x A x L) 30 x 30 x 30 cm,Medidas da embalagem: (C x

A x L) 30 x 30 x 30 cm, Peso aproximado do produto:

0,500 kilos.

Rs 692,64
8

Rs 86,s8
22

saco de bola pâra guardâr material esportivo em

nylon, com tela e alça para carregar, medindo 6ocm

x45cm, com ca acidade de 10 a 12 bolas

R$ 145,67 Rs 2.913,4020 PAR,? Bandeiras para auxiliar de arbitro medindo 35cm x

com cabo emborrachado43cm

Rs 65,80 Rs 1,s79,2024 UNIDADE24
Bermudas térmicas em poliéster, tâmanho de 36 ao

46

Rs 3.6s9,40Rs 721,98
30 KIT25

Uniforme de arbitro de futebol, contendo camisa

esportiva com dois bolsos, bermuda com bolsos e

meião profissional liso

R5 3.157 ,20R5 78,93

40 UNIDADE26

Camisa de goleiro manga longa em tecido macio, Ne 1

ou 12 nas costas, 100% poliéster, com punho

retilíneo, com proteção de espuma nos cotovelos em

todos os tamãnhos P, M, G e 6G.

Rs s.448,96Rs 82,56

66 PAR

Cotoveleira goleiro futsal pró perfoÍmance,

composição do tecido 83% poliéster, 17%

elâstodieno, composição interna 100% EVA, atender

de acordo com a solicitação de tamanhos: P, M, G e

GG.

Rs 8.392,68RS Lto,43

76 PAR28

Joelheira Boleiro Premium, composição do tecido 83%

poliéster e 17% elastodieno, composição interna:

1OO% EVA. Atender de acordo com a solicitação de

tamanhos; P, M, G e GG

Rs L.ZL7 ,88
PAR

R5 3s,82
3429

caneleira goleiro em polipropileno e interna e EVA,

composição: placa externa de polipropileno com

revestimento de EVA cor reto . tamanho:P M,G.

Rs s.954,40Rs L24,O5

48 PAR30

Luva de goleiro futsal, com palma em látex super

macio, punho elástico e cinta, confeccionada em

costura reta, €omposição têxtil. Dorso: 100%

poliéster, Palma: 1oo% poliéster. Atender de acordo

com a solicita o de tamânho: P, M e G

Rs 4.915,80

PAR

Rs 136,ss

36

Luvas goleiro futebol, conÍeccionada com palma em

látex 5intético de 2,5mm e dorso com tecido mesh

free, revestido com PVC em alta frequência, com

costura reta/flat, com punho com elástico na

munhequeira e cinta com ajuste em velcro Atender

de acordo com a solicitação de tamanho: P, M e G

31
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32

Placâr eletrônico marcador de pontos futebol, vôlei,
futsal, basquete, desenvolvido para quadras, ginásios

e qualquer esporte coletivo que precise de marcação

de escore, tempo e set/faltas com sirene. Displays

de alto brilho, controlado através de botoeira de
comando sem fio. Dígitos com 5,8cm de altura

1 UNIDADE

relho ui 58cmx32cmx5cm Rs 1.0s3,33 Rs 1.0s3,33

LOTE 3

R§ 1.s9s,s2
18 KIT

@88Rs
33

Kit Frescobol, com 02 raquetes frescobol em madeira

meciça crua e cabo de borracha e 01 bola de borracha

com ar pressuÍizado.

Rs 2.2s5,40
21 KIT Rs LO7,4O

34 Kit bastão de revezamento com 08 unidadesem
alumínio e pintura metálica, cores diversas

105 KIT

Rs 86,75 Rs 9.108,75

35

Kitcom 08 petecas coloridas, - Tamanho: 20 cm
(aprox); Diametro: 5 cm (aprox.,- Categoria: Crianças

e Adultos; Quântidade de penas:4.- gase: Borracha e

EVA; Cores: Branca e Colorida, Peso por Unidader 44
gramas

R5 L26.4O2,t1

Coletê duple fâce para tÍeinamento, com elástico
lateral inferior. Confeccionado em tecido poliéster,

numerado dos dois lados (atender êm qualquer
quantidade, nas cores: vermelho/azul;
amarelo/verde; azul celeste/verde cana;
amarelo/azul royal; laranja/preto)

UNIDADE Rs 30,rro Rs 9.120,00

2 Colete para treinamento, com eláíico lateral
inferior. Confeccionado em tecido poliéster,
(atender em qualquer quantidade, em cores
variadas)

200 U NIDADE Rs t7,3O Rs 3.460,00

3 Calça de goleiro adulto, poliéster, na cor preta,
frisos brancos, acolchoada na posição dosjoelhos e

na parte superior das laterais. Tamanhos: p, m, g e
gE.

20 U N IDADE Rs 104,1s Rs 2.083,00

4 Calca de goleiro infantil, com tecnologia dry soft,
1OO% poliéster, respirável e com rápida
evaporação do suor, Na cor preta com detalhe de
vivofriso branco na5 laterais e na altura do joelho,
devendo possuir espumas nâs laterais do quadril e
nos joelhos para proteger em movimentos de alto
impacto. Atender de acordo com a solicitaÉo de
tãmanhos: p, m e g infantil.

10 U N IDADE Rs 72,33 Rs 723,30

5 Meião de futebol profissional, com elástico no
tornozelo e elástico especial na borda superior,
molde do calcanhar, pé atoalhado. Composição:
66% poliamida, 77% al$odão, L7% elastodieno e
6% poliéster. Tamanho 39 a 44.

100 PAR Rs 20,67 Rs 2.067,00
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6 Câmisa de áÍbitro oficial, confeccionada em
materiâl dry microfibra, na cor verde limão, com

tecnologia de proteção UV (ultravioleta), mangas

raglan verde limão com detalhe preto, com 02

bolsos internos com detalhe preto na borda e Íriso
preto na altura no peito e sobre os bolsos.

20 UNIDADE Rs s9,33 Rs 1.186,60

1 Camisã com composição Microfibra, gola redonda,

com punho, detalhes na lateral, confeccionada
através de sublimação total nâ frente, costas e

mangas de acordo com o modelo encaminhado em

conformidade com a logo do evento desenvolvido
pela Secretaria, incluindo os serviços de criação e

ane e atender em qualquer modelo, cor, tamanhos
eq uantidades mínimas de 06 por evento,

200 UN IDADE Rs 52,66 Rs 10.532,00

8 Chuteirâ cabedal em 100pcto couro legitimo
natural, curtido, espessura 12' a 14', amaciado,

com 13 travas redondâs, sendo as trâvas frontais
possuindo 10 mm de altura e as travas traseiras

com 12 mm, em tpu, costurada, sola tpu marÍim,
solado blaqueado (costurado), forrada com

espuma densidade 23, reforço extra na amarração
(cadarço), contra- forte termo formado (que não
quebra), acolchoada no seu interior, palmilha

moldada em eva. Reforço no calcanhar. Atender do

35 ao 44, conforme numeração solicitado.

100 PAR R5 !7s,67 Rs 77.567,00

9 Uniforme de futebol feminino, no modelo baby

look com 20 camisas no tecido, tecido poliéster,

confeccionada conforme o modelo enviado na

solicitação, com gola V e coíura ÍeÍorçada,

mangas com punho, desenvolvido com técnica em

sublimação total, podendo ter faixas nas lateral e

listas nos ombros, com números na frente e nas

costas, com a logo da prefeitura de Souto Soares

nâs costas ou na frente. 20 shorts de iogo
feminino, em poliéster, com cordão e elástico na

cintura, atender em qualquer tamanho e cores

solicitada.20 meiões de futebol profissionã1, com

elástico no tornozelo.

25 JOGO Rs 1.182,s3 Rs 29.563,2s

10 Uniforme de futebol com 22 camisas, incluindo 2

de camisa de goleiro, 22 shorts, incluindo 2 shorts

de goleiro, 22 meiões incluindo 2 de goleiro.As

camisas em poliéster, com desinS e produção com

sublimação total, com numeração nas costas, com

logo da pÍefeitura, com as cores as cores e

modelos definidos pelas equipes participantes do

evento, com tamanhos variados: P, M, G e GG.

Shorts de jogo em poliéster, com cordão e elástico

na cintura, atender em qualquer tamanho e cores

solicitado. Meiôes de futebol profissional, com

elástico no tornozelo e elástico especial na borda

5U rior, molde do calcanhar atoalhado

20 U NIDADE R5 1.261,00 Rs 2s.22O,0O
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composição:66% poliemida, 17% algodão, 11%

elastodieno e 6% éster, em tâmanhos 35 a 44.

11 Uniforme de futsal com 12 camisas, incluindo 2 de

camisa de goleiÍo, 12 shorts, incluindo 2 shorts de
goleiro, 12 meiões incluindo 2 de goleiro. As

camisas em poliéster, com design e produção com

sublimação total, com numeração nas costas, com

logo da prefeitura, com as cores as cores e

modelos definidos pelas equipes participantes do
evento, com tamanhos variados: P, M, G e GG,

Shorts de.iogo em poliéster, com cordão e elástico

ne cintura, atender em qualquer tamanho e cores

solicitado. Meiôes de futebol profissional, com
elástico no tornozelo e elástico especial na borda

superior, molde do calcanhar, pé atoalhado.

Composição: 66% poliamida, L?% algodáo,77'Á

elâstodieno e 6% pol iéster, em tamanhos 35 a 44,

30 UN IDADE Rs 1.249,67 Rs 37.490,70

72 Uniforme de vôlei com 16 camisas e 16 shorts. As

camisas em poliéster, com design e produção com

sublimação total, com numeração nas costas, com
logo da prefeitura, com as cores as cores e

modelos definidos pelas equipes participantes do
evento, com tamanhos variados: P, M, G e GG.

Shorts de jogo em poliéster, com cordão e elástico
ne cintura, atender em qualquer tamanho e cores
solicitado. Meiões de futebol profissionel, com
elástico no tornozelo e elástico espêcial na borda
superior, molde do calcanhar, pé atoalhado.
Composição: 66% poliemida, 77% algodáo, 7L%

êlastodieno e 6% poliéster, em tamânhos 35 a 44.

5 UNIDAOE Rs 7.347,77 R5 6.73s,ss

13 Uniforme de basquete com 16 camisas e 16 shorts
As camisas em polié5têr, com design e produção

com sublimação total, com numeração nas coías,
com logo da prefeitura, com as cores as cores e

modelos definidos pelas equipes participantes do
evento, com tamanhos variados: P, M, G e GG.

Shorts de jogo em poliéster, com cordão e elástico
na cintura, atender em qualquer tamanho e cores
solicitado. Meiões de futebol profissional, com
elástico no tornozelo e elástico especial na borda
superior, molde do câlcanhar, pé atoalhãdo.
Composição: 66% p oliamida, 77o/o algodão, 71yo

elastodieno e 6% poliéster, em tamanhos 35 a 44.

2 U N IDADE R5 1.360,00 Rs 2.720,OO

14 Tênis Futsal, desenvolvido com lona superior,
detalhes em raspa na biqueira e arco laminado,
fechamento com cadarço. Com palmilha interna,
plana em ÊVA, com forro de tecido em poliéster,

sola em borracha e cano baixo. Pesando 4/89 (o
peso varia de acordo com a numerâção). Atender
de acordo com a solicitação do tamanho: do 35 ao
44.

100 PAR Rs 726,67
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LOTE 4

1 Rede de Futebol de campo, tamanho oficial, em

nylon, fio de 2mm.

22 PAR Rs 1.269,00 Rs 27.918,00

Rede de Futebol de Campo, tamanho oficiel,
malha colmeia, seda, fio de 4mm.

10 PAR Rs 536,s0 Rs 5.365,00

3 Rede de Futebolde Campo, oficial, nylon, fio de

6mm.
4 PAR Rs 646,ss Rs 2.s86,20

4 Rede de voleibol, oficial, reforçada, 04 lonas,

emborrachada, flo 04, seda.

2 UNIDADE Rs 344,00 Rs 688,00

5 Rede de voleibol, oÍicial, fio 01, sintética, 03

lonas

49 UNIDADE Rs gs,oo Rs 4.6s5,00

6 Rede de futebol society, malha colmeia, seda,

fio 4.0 mm - 6,00 x 2,20

13 PAR RS 433 ,33 Rs s.633,29

7 Rede de basquete, chuá seda branca 5 PAR Rs 4s,67 Rs 228,3s

8 Rede de Futsal, fio 02, nylon. 27 PAR Rs 783,67 R5 4.959,09

9 Rede de Futsal, fio 04, nylon. 20 PAR Rs 340,00 Rs 6.800,00

10 Rede de Futsal, malha colmeiâ, seda, fio 06 10 PAR Rs 498,33 Rs 4.983,30

11 Rede de proteção, malha 10 x 10 (mt2) fio 02

mm, nylon. (Atender no tamanho solicitado pelo

município)

2000 METROS RS 9,60 Rs 19.200,00

l2 Bola de Futebol de Campo oficial, com 68 cm a

70 cm de circunferência, pesândo entre 410 e

450 gramas, costurada a mão, confeccionada

em PU, 32 gomos, câmara airbili§ e miolo
removível,

150 UNIDADE Rs 733,17 Rs 1e.97s,so

Bola futebol campo, termotech pro prl, medindo
68 a 69,5cm, peso 410, a 4409, com material PU,

câmara butil, com miolo removível,

confeccionada em microfibra importada.

50 U N IDADE Rs 75L,67 Rs 7.s83,s0

14 Bola íutebol campo, medindo 60 a 69,5cm,
pesando 410 â 445g, em microfibrâ, costurada,

câmara de butil, miolo removível.

62 U N IDADE Rs 135,37 Rs 8.392,94

15 Bola futebol de 5, oficial, costurada a mão,

Micropower, com 32 8omos,62 cm a 64 cm de

circunferência, pesando entre 510 e 540
ramaS

10 UNIDADE Rs 11s,63 Rs 1.1s6,30

16

coi m miolo removível e lubrificado.

5 U N IDADE Rs 41s,0O Rs 2.O7,,OO

77 Bola de voleibol oficial, 18 gomos, com 65 cm a

57 cm de circunferência, pesando entre 260 e

280 contendo em sua interior câmara 6D com

10 UNIDADE Rs 20L,67 Rs 2.016,70
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Bola de voleibol oficial, microfibra, com selo de

aprovada pela FIVB, 18 gomos, termotec, com

65 cm a 67 cm de circunferência, pesando entre
250 e 2809, câmara 6d, processo de duplâ



^
t ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avênlda José Sampaio, 08 Centro - Bahia CEP - /16990-000

CNPJ 13.922.554/000148 - Telefax: (0xx75) 33392í50 / 2í28

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO . N', O11I2OZ2

3.'1. CoÍn base em inÍoÍmações obtidas pelo setor de compras da pÍefeitura de Soúo Soares, para a média do preço dos produtos
a ser adiquirido com basê nos orçamentos Íeito com potenciais fornêcedores e no Banco d€ Preços, verificou-se que o valor total
êstimado dos produtos, objeto do presente Edital é dê âté R$ 578.6,40,75 (quinhentos e setenta e oito mil, seiscenlos e quarenta
reais e setenta e cinco centavos) com base na médiã de preços.

seis discos, confeccionada com tecnologia ultra
fusion/pu., miolo removível e lubrificado.

18 Bola de voleibol oficial, material em PVC, com
65 cm â 67 cm de circunferência, pesando

aproximadamente 280 g, (Valvula removÍvel e

auto-lubriÍicada) e miolo Slip System.

UNIDADE Rs 163,48 Rs s.231,36

19 Bola de voleibol oficial, 18 gomos, com 65 cm a

67 cm de circunferência, pesando entre 260 e

280 g, contendo em seu interior câmara airbility,
matrizada, confeccionada em pvc/pu., miolo
removível e lubrificado.

40 UNIDADE Rs 86,33 Rs 3.4s3,2O

20 Bola de Basquete Oficial, conÍeccionada em
borracha, miolo removível, tamanho 74 â 78cm
e pêso 600 a 6508.

UNIDADE Rs 82,89 Rs 4-ss8,9s

Bola de Basquete oficial, confeccionada em
Microfibra, 8 gomos, com peso de 510 - 5679,

circunferência de 72 - 74 cm e com selo da
NBB.

UNIDADE R5 367,67 R9 8.318,41

22 Bolâ de Futsal Oficial, 32 gomos, costureda, com
62 a 64 cm de circunferência, pesando entre 400
e 440 gramas, miolo removível, câmara airbility.

200 UNIDADE R5 722,50 Rs 24.s00,00

23 Bola de FutsalOficial, com 51 cm a 63 cm de
circunferência, confeccionada em Micíoline,
costurada a mão, câmara látex e miolo
removível.

290 UN IDADE Rs 21.097,s0

24 Bola de Futsal profissional, confeccionada em
PU, com 61cm a 63 cm de circunferênciâ,
pesando entre 410 e 440 gramas, câmara de
butyl e miolo removível.

100 UNIDADE Rs 163,63 Rs 16.363,00

25 Bola de handebol oficial, h2l, com 54 cm e 56 cm

de circunferência, pesando entre 325 e 400 g,

costurada a mão, confeccionada em pvc, miolo
removível e lubrifi cado.

UNIDAOE Rs t27,07 Rs 7.264,20

26 UNIDADE Rs 707,67 Rs 3.230,10

21 Bola iniciação ne 10 - borracha ,matrizada, com
48 cm â 50 cm de circunferência, pesando entre
180 e 2O0 I

100 UNIDADE Rs 37,67 Rs 3.767,00

28 10 UNIDADE Rs 3?,33 Rs 373,30

R5 222.373,19
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Bola de handebol oficial, h1l, com 49 cm a 51cm
de circunferência, pesando entre 230 e 270 g,

costurada a mão, confeccionada em PVC, miolo
removível e lubrificado.

Bola de feltro infantil n'8 Materlal: Pelúcia,
Altura x Largura: 25 cm x 25 cm, coloridas.
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4. DO PRAZO DE ENTREGA
4.1. O praza máximo para a entrega do(s) objeto(s) não poderá(ão) ser superior(es) a '10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da "Ordern de Compra" emitida pelo setor responsável.

5. DO FORNECIiIENTO/ RECEBIMEI{TO DO§ PRODUTOS
5.1. A ticitante se responsabilizará pela entrega e oÍeÍecimento do ob.ieto, em perfeitas condições novos e sem avaÍias, êm suas
respectivas embalagens oíginais com todos os manuais ou orientaçáo de uso e obêdecendo às espôcificaçóes constantês neste
instrumento convocatório.
5.2. O objeto solicitado deverá ser entregue conforme a programação enviadê e mediante a ordem de compras/fornecimento do

Setor de Compras nos seguintes locais e horáriosl
a) Prefeitura Municipal de Souto Soares/Ba Av. José Sampaio no 08, Centro, Souto SoaÍes/BA - CEP: 46.990-000, hoÍários de
Funcionamento das 08:00h as 12:00h e 14r00h as 17:00h horario de Brasilia.
5.3. Verificada a desconformidade de algum objeto, a licitante vencedora deverá promover a substituiÉo do mesmo, no prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
5.4. Náo será considerado entrega realizada para produtos que tenham sido d€volvidos por náo atendeÍ as especifcações deflnidas
no Termo de Referencia, ou quantidades a mênor ou a maior do que a solicitada.
5.5. No momento da entÍega dos produtos conÍorme cÍonogÍamâ a vencedora deverá Íornecer a Nota Fiscal dos itens enlregues
na totalidade do pedido, que após a conÍeÍência, por no mÍnimo 01 (um) servidor, encaminhará as Notas Fiscais para o setor
responsável pêlos pagamentos.
a) A Secretaria solicitante terá o prazo máximo de 03 (tres) dias para processar a conferência do que foi enlrêgue, lavrando o termo
de recêbimento definitivo ou notiÍlcando a contratada para substituiÉo do objeto êntregue êm desacordo com as especificâÉes.
b) O recebimento proüsório ou definitivo náo exclui a responsabilidade da contratada pela perfeitâ execução do contrato, Íicando a

mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verifcarom Yícios, defeitos ou

incorreções.

6. DO PRECO. REVISÃO E REÀ'USTE
6.1. Os preços são fixos e ineajustáveis.
6.2. Fica re;sakada a possibilidade de rovisão do preço oíertado, dentro do pÍincípio da teoÍia do equilÍbrio econômico-financeiro
do contrato, coníorme previsto no art.65 da Lei N'8.666/93.

assinatura, com eflcácia após a publicação do seu eírato7.í. O contrato terá validade de 12 (doze) meses, contados da dâta da sua
no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado mediante acordo êntre as pârtes e nos termos da Lei 8.666i93.

8. DO PAGAMENTO E ORIGEIII DOS RECURSOS
@iadaserãoefetuadosatraVésdeordembancáriaoucÍéditoeÍnconlacorente'noprazonâo
superior a 30 (tínta) dias, após a apresentação da Nota Fiscâl devidamente âtestada.
8.i - Em havendo aiguma pendência impediüva do pagamento, o prazo fluirá a partjr de sua regulaízação por parte da contratada.

8.3 - As notas íiscaislfaturas que apresentarem inconeçôes serão devolvidas à ContÍatada e seu vencimento omíêrá após a dâta

de sua apresentâção válida.
8.4- A Empresa liaitante vencedora do presente ceÍtâme Iica obÍigada a emitir Nota Flscal Eletrônlca, para pagamento do objeto

desta licitâção, sendo enviadâ juntamente com todas as provas de regularidade parâ com as Fazendas Federal, Estadual e

Municipal, beín como para com o FGTS e JustiÉ do Trabalho.

8.5- Constatando-se a situaÉo de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificaçáo, por escrito, para que, no píazo

de 5 (cjnco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresenie sua defesa. O píazo poderá ser prorrogado umâ

vez, por igual período, a critério da contratante.

8.6- persistindo a iÍregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à Íescisão cont.atual nos autos do processo

administrativo conespondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

8.7- As despesas decorrentês da execução dos serviços contratado3, correrão à conta de recursos constantês de dotaçõês
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a sabêr.

Unidade Orçamentárta: OZO7.O1 - SECREÍARIA MUNICIPAL DE ÉSPORTE E LAZER
Prol.Atividacfe: 2018 -Manutençêo das Ações da Sec Munic- De Esporle e Lazer
Etemento Despesa: 3390.30.00 - Maleial de Consumo
Fonte:00

unidade Orçamentária: o2O1.O2 - FIINDO MUNICIPAL DE EDUCAçÁO
ProJ.Atividade: 2062 - ManLÍençào das Ações do Fundo Munhipalde Educação.
Proj.Atividade 2067 - Manlrtençáo das Açóês do Ens,i?o Fundamental
ProJ.Atividade: 2056 - ManLtenção das Ações do Ensino lnfantil

Í
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Elemênto Despesa: 3390.30.00 - Material de consumo
Fonle: 01,19

atnldade Oryamentárla: 0206.02 - FI,NN MllN,ctPAL DE AsssTÉircr/4 socrÂL
Proj.Ativtdede: 2087 4anutençáo das Açõos da Secreteria Mun. de Ação Social
Prol.Ativlctade: 2095 - Manutenção do Programa Pimeira lnfância
Ptol.Atlvidade: 2NO - ManLúençtu das ações de PSE - Protoçâo Especial
Pro!.Àtlvldade: 2039 - Mandenção das ações de proteçâo social básica
Elamento Des,€sa: 3390.30.00 - Mateial de consumo
Fonte: 00, 29,

9. DAS OBRIGACÔES DA COI{TRATAT'À
@a-obrigaçoesconStantesnoEdital,seusanexosesUapropoSta,asSUmindommo
exclusivamente seus os riscos e as despesas deconentes da boa e peífeitâ execuÉo do objeto e, ainda;

9.2. Efêtuar a entregâ do objeto em perfêitâs condiçÕes, conforme especiílcâções, prazo e local constântes no Edital e seus anexos,
acompanhado da réspectiva notâ Íiscal, nâ qual constaráo âs indicaçôes rêferentes a: marca, fabricantê, modelo, pÍocedência e
prazo de garanüâ ou validade.
9.3. Os píodúos devem estaÍ acompanhados, ainda, quando foÍ o caso, do manual do usuário, com uma versáo em português e da

relaçáo da rede de assistência técnica autorizada.
9.4. Resrcnsabilizar-se pelos vícios e danos decoÍrentes do objeto, de acordo com os artjgos 12,13, 14 e 17 a 27, do Código de
Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078, dê 1990).
9.5. Substituir, ÍeparaÍ ou conigir, às suas expensas, no prazo íxado neste Termo de Referência, o objeto com avarjas ou defeitos.
9.6. Comunicar a Contratante, no prazo máximo dê 24 (vinte e quâtro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a dêvida comprovaÉo.
9.7. Mantêr, durante toda a execuçáo do contrato, ern compatibilidade com as obrigações âssumidas, todas as condiçõês dê
hâbilitação e qualificação exigidâs na licitaÉo.
9.8. lndicâÍ preposto para rêpresentá-la durante a execução do contrato.
9.9. Lançar na Nota Fiscal as especificaÉes dos bêns entregues de modo idêntico âqueles constantes da Nota de Empenho.
9.10. ExeculaÍ as entregas dos produtos coníorme especificaçôes e de sua proposta, com a alocâçáo dos empregados necessários
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os produtos, na qualidade e quantidadê necêssárias para
execuÉo deste Têrmo de ReÍerência e em sua proposta.
9.1'1. Fornecer o produto, conformê espêcificações do Termo de Refemecia do Edital.
9.12. Nc com todas as despesas decorrentês de transporte e êntrega do objeto fornecido, sem ônus adicional a PÍefeitura
Municipal de Soúo Soares.
9.13. Arcar com todas âs dgspêsas de mleta, tÍansporte e devoluçáo dos itens fornecidos nos casos de necessidade de manutenção
dou calibraÉo dentro do prazo de garantia.
9.í4. Forneceí somente peçâ novâ e de primeiro uso originais do fabricante, conÍorme o ódigo constante na especiÍicação.
9.15. Manter as condiçóes dê habilitaÉo ê qualiÍicaÉo exigidas no editâ|, em conÍormidade com a Lei 8.666/1993.
9.16. Responder por todas âs despesas dirêtas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execuçáo crntratual, indusive
as obrigações relativas a salários, previdênc.ja social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo
obrigaioriam€ntê pelo Íiel cumprimento das leis trabalhistas e especíílcas de acidentes do trabalho e legislação mnelata, aplicáveis
ao pessoal empregado para execuçào contratual.
9.17. Náo tÍansferiÍ â ouúeín, por qualquer forma nem parcialmente as obÍigaçôes.

íC DAS OBRIGACôES DA COiITRATAI{ÍE
10.1. Solicitar a execuÉo do objêto à conüâtadâ através da emissão de OrdeÍn de Fomecimento.
10.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao plêno cumprimento dâs obrigaÇões decorrentês do objeto
confatual, consoantê estabelece a Lei FedeÍal no 8.666/1993 ê suas altêrâçóes posteriores.
10.3. Fiscalizar a execuÉo do objeto contratual atÍavés de sua unidade competente, podendo, em decoÍréncia, solicitar providências
da confâtâda, que âtendeíá ou justifcará de imediato-
10.4. Notifcar a contratada de qualquer inegularidade dêcor[ênte da exêcuçao do objeto contratual.
10.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condiçôes estabelecidas neste Termo.
10.6. Aplicar as penalidades previstas eÍn lei e neste instrumento-

í't . DA FTSCALTZACÃO
11.1. A fiscalizaÇão fica a cârgo do servidor Rodrigo l4eira Andrade, inscrito no CPF de n.o 035.303.545-97, portador da Matricula
de n.o 571, para exercer as atribuiçôes de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo i,llunicipal, conforme Decreto
l\4unicipal de n.o í72, de 26 de agosto de 2021, publicado eÍn 26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do lüunicípio.

t2. DA§ DISPOSICÓES GERAIS
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'12.'1. Dúvidas acercâ das disposiçóes contidas neste TeÍmo de ReÍeÍência podeÍão seÍ esclarecidas por intermédio do coÍreio
eletrôni@: lc|lacaocpl@soutosoares.ba.oov.br
12.2. O pÍesente documento segue assinado pelos seguintes re6ponsávêis, integrantes da Equipe da Secjetadas de EducaÉo,
AÉo Social e Esporte e Lazer.

Diego Sampaio Braz
Diretor dê Esportês

Ângela Pereira Gusmão
Sec. de AÉo Social

zaira Barbosa de Souza Andrade
Sôc. dê EducaÉo
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREçO
PREGÃO ELETRÔNICO . N'. 01I2O22

A
PREFEITURÂ [IUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Planilha orçamentária segue acima no Anexo I (Termo de Referência)

de de 2022

Obtervagão importante: ao prê€ncher êsle anexo assumlmos o compromisso pêrante o Pregoêlro que estamos dê acordo
com o Edital e seus Anêxos.

Observações:
O valor global da proposta deverá contemplar Íodos os tributos, encargos socrais, financeiros e trabalhistas,
taxas, fiete e quàisgueÍ outos ônus que poruentuta possam recair sobre a execução do obieto da presenta

licitaçáo.

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNP
NON,IE DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

DA LICITDAD

condi@es, quântidâdes e exigências êstabêlecidas neste Edital e seus anexos.

a:
I\,4ATERI

smah da alstaescole alicita propoad presente ÇãoP EI êtrônicoao par objetoEJETOo reg
OS F NU SDOPARA ET NDERL SE RTIVOPOcAo D Eo SIUAQvan taj Pata

conformeAL DE USO o ES/BA,SOARTl\,lU N c PRAARIAS E E TUPREFM Ptcr SECRETAIUN
PREGÃO

ELETRÔNICO N"
011t2022

OADÔS OA EMPRESA

soclAL
ESTADUALINSCRIN J

ENOER
EMAILFAXONET L

VALIDADE DA PROPOSTA DÉ PR 60 SESSENTA DIAS
CONTA;AGENCIA:
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ANEXO III

o Estado da Bahia, inscrito no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas,
sob o no. ................ ...,...., localizado à Avenlda José Sampaio, no 08, 'lo Andar, C€ntro, Souto Soâr€§-Ba, neste
ato reprêsentado pelo SecretáÍio (a) Municipal de EducaÉo, o senhor.......,............. brasileiro, inscÍito no CPF -
Cadastro de Pessoas FÍsicas sob o no .........,....... e portador do Rg residênte e domiciliado
na.._.......... Centro, nesta Cidade, doravente dênominado CONTRATANTE, e a empresa,

inscÍita no CNPJ sob N'.... com sede na

, denominada simplesmênte CONTRATADA firmam
neste ato, o presente contÍato Ref€rênte Pregão El€trônico no 011/2022, na Íorma e condiçóes que se segu€m:

CúUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
1.1. O ob.ieto da presênte licitaçao é a escolha da propostâ mais vantajosa para AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA
ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL OE SOUTO SOARES/BA, CONfOÍME

condiÉes, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. Constitui objeto desle contralo a aquisição conÍoíme discriÉo abaixo discriminado(s):
LOTE xx

IÍEM oEscRtçÁoIMATERIAL MARCÂ UND QTT VALOR UN|TÂRIO VALOR TOTAL

Ou ansxaÍ cópia da proposta vêncêdoÍa no colúrato.

CúUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUçÃO.
2.1. Este contralo obedecêrá, integralmente, as disposições da Lei Federal no 6.666/í993 e suas alteraÉes, Lei Federal no

10.52012002.

cúusuLA TERCEIRA - PRAZO/FORNEGIMENTO/REGEBIMENTO DO OBJETO.
3.1. O prazo máximo para â entrega do(s) objeto(s) náo poderá(ão) ser superio(es) a 10 (dez) dias coÍidos, a mrúar da dáa de

recebimento da "Ordern de Compra" eínitida pslo setor rosponsável.
3.2. A licitante se rêsponsabilizará pela entrega e oferêcimento do objeto, eÍn perÍeitas condiÉes novos I sem aYarias, em suâs

respectivas eÍnbalagens originais com todos os manuais ou orientaÉo de uso e obgdecendo às espêciÍicaçô€s constantâ§ nêsle
instrumento convocatório
3.3. O objeto solicitado deverá ssÍ êntregue conforme a pÍogramagão onviada e medianls a ordeín de @Ínprâs/foínecimênto do

Setor de Compras nos seguintes locais s horários:
a) preÍeitura üunicipal dã Souto Soares/Ba Av. José Sampaio no 08, Centro, Souto Soaresy'BA - CEP: 46.99G'000, horáÍios de

Funcionamento das 08:OOh a§ 12:00h e 14:00h âs 17:00h horado de Brasilia.
3.4. Verificada a desconÍormidad€ de algum objeto, â licitante vencedora deverá promover a substituiÉo do mesmo, no prazo

máximo de 05 (cinc!) dias úêis, su.ieiiando-sê às pênalidades preüstas nêste edital.
3.5. Não seÍá considerado entrega iealizada para prodúos que tenham sido devolüdos poí náo atendor as esp€cificaçóes dôÍinidas

no Termo de ReÍerencia, ou quantidades a monor ou a maior do que a solicitada.
3.6. No momento da entrega dos produtos @rÍorme cronograma a vencedora devorá fornecer a Nota Fiscal dos itens entÍegues

na totalidade do pedido, qúe após a conÍerência, por no mÍnimo 01 (um) seMdor, encaminhará as Notas Fiscais para o sêtor

responsável pelos pagamentos,
a1 Â Secretaria solicitánte terá o prazo máximo de 03 (tr€s) dias para procêssaÍ â conÍerência do quo foi enfegus, lawando o teÍmo

de recebimento definiüvo ou notificando a contratada para substituição do obieto entregue em de§acoído com as especificaçõs.
b) O recebimento proüsóÍio ou deíinitivo náo axclui a responsabilidade da contratada pela peÍfaita execuçáo do contrato, ficando a

mesma obrigada a substituir, no todo ou em parle, o otieto do contrato, se a qualquer leÍnpo se vêrificarern vÍcios, defoitos ou

incorreções.

CLÁUSULA QUARTA - UGÊNCIA
4.1. Este contrato terá validade de 12 (doze) meses, conlados da data da suâ assinalura, com efiécia após a publicaÉo do sêu

extrato no Diário Oficial do MunicÍpio, podendo ser pronogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - PREçO, REVISÃO E REÀ'USTE
S.t- O vator jtoOat para o Íómecimento oíâ contratado importa êm R$..........-.......... ........ resultante das

quanüdades ónstantes da ftoposta de Preço vencedora, objeto do Edilal de Prsgão ff- O1'U2O22.

5.2. Os preços sào Ílxos e irreajustáveis.
S.3. Fid rásatuada a possibilidade de revisão do píe@ oíertado, dentro do princípio da teoria do equilíbrio econôÍnim-financeiro
do conlrato, conÍorme previsto no art.65 da Lei N'8.666/93
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CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAi'ENTO E ORIGEM DOS RÉCURSOS
6.1 - Os pagamentos d€vidos à contratada seráo eÍetuados através de ordeÍn bancária ou cÍédito eÍn conta coÍrente, no prazo nâo

superioÍ a 30 (trinta) dias, após â âpresêntação da Nota Fiscal devidamêntê atestada.
6.2 - Em havendo alguma pendência imp€ditiva do pagamento, o píazo fluirá a partiÍ dê sua regularizaÉo por parte da contratada.
6.3 - As notas fiscâislfaturas que apresenter€ín incorÍeçôes seráo devdvidas à Contratada e s6u vencimento ocorrerá após a data
de sua apresontaÉo válida.
6.4- A Empresâ licitanlê venc€dorâ do prêsêntê cêrtam€ jlca obrigada a emitir Note Flscal Eletrônicâ, pâra pagamento do objeto

desta licitaÉo, sêndo êítviada juntâmêntê coan todas as provas ds regularidâde para com as Fazendas Fedêral, Estadual e

Municipal, b€m como para com o FGTS e Justiça do Trabalho.

6.$ Constatândo€e a situação de irregularidade da contratada, sêrá proüdenciada sua notificaÉo, por escrilo, para que, no prazo

de 5 (cinco) dias úeis, r€gularize sua situação ou, no mêsmo prazo, âprgsente sua defesa. O prazo poderá ser prorogado uma

vez, por igual perÍodo, a critério da contratante.
6.6- Persistindo a inegulaÍidade, â confatante devêrá adotâr as medidas necessáias à rescisáo contratual nos autos do processo

administrativo coÍrespondenle, essogureda à conbâtada a ampla dofesa.

6,7- As dospêsa3 dêcoÍrêÍÍo3 dâ oxocução dos sêÍviços contralados, coÍÍôrão à conta de recur3os constantes de dotaçõos
consignada3 no Orçamento Munlcipal para o exêrcÍcio @rÍêÍlts, a saber.

oRGÁo. 03 - *--rr.*ffi
UNTDADE:**ffi
ÁçÂo.. 

-

FOlrTE:ffi

cúUsuLA SETIMA - UREÍTOS E OBRIGAçÔES DAS PARTES CONTRATANTES
7.1 .DA CONTRATADA:
7.1.í- A CONTRATADA deverá foínecer o obieto desta licjtaÉo de acoÍdo a necessidade dâ CONTRATANTE.
7.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramênte responsável por todas as obrigaçôes ê compromissos mntraídos com
terceiros, para a execuçáo destê Contrato, beín coíno, pelos encargos fabalhistas, previdenciários, Íiscais, securitários, coÍnerciais
e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de sdidariêdade.
7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos dânos ou prejuízos causados à CONTRÂTANTE ou â terceiros,
dêcorrsntês de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execuçáo do objeto deste Contrato, diretam€nte, por seus
prepostos s/ou empregâdos, não êxcluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompânhamento fêito pêla
CONTRATANTE ou por seus prepostos.
7.1.4 - - A CONTRATADA assumirá a responsabilidâde total pela execuçáo do fomecimento objeto deste Contrato.
7.1.5 - A CONTRATADA obÍiga-sê a manter sstoquês suficientes pârâ âtendeÍ as necessidades do objeto contido no Edital, quê é
parte integrentê dêstê Conlrato.
7. 1.6 - Reconhecer os direitos da adminisfação, eín caso de rescisáo administrâtiva preüsta no Aíigo 77 da Lei 8.66d93;
7.1.7 - A CONTRATADA obriga-sê a manter, durante toda execuçáo do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes por eles
assumidâs todâs as mndiÇões de habilitação ê qualifcaÉo exigida na Licitação.
7.1.8 - A CONTRATADA ícará obrigada a aceitar, nas msmas condiçõês contratuais, aséscimos ou suprêssôes qu€ se fizerem
no objelo, de até 25% (vinte ê cinco por cento) do valor inicial atualizado do mnúato, na Íormâ prevista na Lei Federal n. 8.666/93.

7.2 . DA CONTRÂTANTE:
7.2.1 - Pagü conforme estabelêcido na Cláusula Quarta, as obrigações fnanceiras deconentes do presênte Contrato, na
integralidade dos sêus têrmos;
7 .2.2 - AfÊc.alizaçáo do Íom€cimênto sêrá poÍ pessoal designado pela CONTRATANTE.
7.2.3 - PúeÍá afisc,Jzaçáo ordenar a suspensão lotal ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 3ô (tjnta e
sêis) horas, as reclamações que fzer, seÍn prêjuízo de oúras sançôes que possam se aplicar a CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - PENAUDADE
8.'1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, a licitante vencedora ficará sujêita, no caso de atraso injustificado,
assim considerado pela AdministraÉo, inexêcuçâo parcial ou inexecução total da obrigaçâo, seín prejuízo das responsabilidades
civil e criminal, assegurada a prévia e ampla deÍesa, às seguintês penalidades:
| - Advertência seínpre que foreÍn constâtadas infraçõês leves.
ll - Multa, na Íorma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
lll - suspensão teínporária de paíticipaÉo eÍn licitaçáo ê impedimento de conlraiar com a AdministÍaÉo, pot p.azo não supeÍior a
2 (dois) anos;
lV - DêclaÍâção dê inidonsidadô para licitar ou @ntratar com â Administraçáo Pública enquanto peÍdurareín os motivos
detêrminantes da punição ou até que seja promovida a reâbilitação perante a própria aúoridade que aplicou a penalidade, que será
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concedida sempre que o conlratado ressarcir a Administraçáo pelos p.ejuízos resultantes e após decoÍrido o prazo da sanção
aplicada.
8.2. As sanções previstas nos incisos l, lll o lV deste artigo podoráo ser aplicadas iuntamente com a do inciso ll, facultãda a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias útêis.
8.3. lnexecução contratual, inclusive por atraso iniustilicado na execuçáo do conirato, sujêitará o contratado à multa dg mora, quê

sêrá graduada de acordo com a graüdad€ da infraÉo, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 104/u (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de rêcusa do adjudicâtário eÍn assinar o contÍato, dontIo de 10 (dez) dias
coÍidos, contados da data de sua convocação;
ll - 0,370 (três décimos por cento) ao dia, até o figésimo dia de atraso, sobre o valoÍ da partg do forn€cimenlo náo realizado;
lll - 0,7% (sete décimos por c€nto) sobre o valoí da parte do fornecim6nto não realizado, por câda dia subseqüente ao trigésimo.
8.4. A Administração se reserva ao direito dê descontaÍ do pagamento devido à mntratada o valor de qualquer multa porventura

imposta eín üÍtude do descumprimenlo das condiçóês esüpulâdas no contrato ou âinda, quando foí o caso, cobrada.iudicialmente.
8.5. As multas previstas neste iteÍn não têm caÍáler compensatóÍio e o sêu pagamento não sximirá o Contratdo da respon§âbilidade
por perdas e danos deconentes das inÍrações cometidas,
8.6. Êm qualqueÍ hipótêse de aplicação dê sanções, serão assêgurados à licitant€ vencsdora o contÍaditório s â amda defesa

crÁusuLA NoNÂ - DA TNEXECUçÃO É DA RESCISÃO
9.1 - A CONTRATANTE poderá reacindir, unilateralmente, este Contrato, indepêndentê de interpelaçâo judicial ou eírajudicial,
sempre que o@rreí por parte da CONTRATADA:
9.'1.í - O não cumprimento, ou cumpÍimento lnegular, de cláusulas contraluais, especifcaÉes ou prazos;

9.1.2 - A lentidáo do seu cumprimênto, levando a CONTRATANTE a compíovar a impos§bilidade da entrêga dos produtoG

adquiridos, nos prazos e condiçóes estipulâdos;
9.1.3 - O atraso injustiÍicado no início da sntrega;
9.1.4 - A paralisação da entrega dos prodúos, seín justa cãusa e pÍévia comunicação à CONTRATANTE;
9.í.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, â associaÉo da CONTRATADA com outÍeÍn, a cessão ou

transferência, totãl ou parcial, b€ín como a fusão, cisáo ou incorporação seín a próvia autoÍizaÉo por escrito da CONTRATANTE;
9.'1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das dêteíminaÉes rêgulares dâ FiscâlizaÉo da CONTRATANTE, bem coíno dos
seus superiores;
9.1.7 - O cometimeírto reiterado de Íaltas na execução dos serviços, anotadas nâ forma do parágÍâÍo primdÍo do artigo 67 da Lêi

número 8666/93 de 21106/93;
9.1.8 - A dêcrêtaÇão de Íalência, insolvênciâ ou concordata da CONTRATADA:
9.1.8.1 - No caso de concordata é Íacultado à CoNTRATANTÉ manter o confato, com a CoNTRATADA assumindo ou não o
controle das atividades que julgar nec€ssárias, a sau exclusivo juízo, d6 íorma a pêrmitir a condusáo da entrêga dos produtos ssn
preruízo à AdministraÉo;
9.1.9 - A dissduçáo da CONTRATADA;
9.1 .10 - A alteraçáo social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que pre.iudique a execuÉo do contrato;

9.1.11 - Oconendo a rescisáo nos termos do itern acima citado, acarretaÍá para a CONTRATADA, as conseqüências contidas no

aíigo 80 da Lei No 8666/93 de 21l0d93, s€Ín prejuízo de outÍas sançõês previstas na citada Lei.

9.2 - A rescisão contratual poderá também oconer dâs seguintes formas:
9.2.1 - Detêrminada por âto unilateral e êscrito da CONTRATANTE, nos casos acima enum€Íados nos itens do 9.í.'l a 9.'1.10, ou

oulros conlidos na Lei No. 8666/93 de 21106/93;
9.2.2 - Ànigável, por acordo êntre as parles CONTRATANTES, desde que haja conveniência pâra a CONTRATANTE:
g.2.2.t - À resciÀáo amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorizaÉo escÍita e fundamentada da aúoridadê
competente da CONTRATANTE:
9.2.á.2 - euando a rescisão ocorrer, sern culpa da CONTRATADA, será ressaÍcido a este os prejuÍzos regulaÍmente comprovados
que houveÍ sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garanüa "se houver;
b) Pagamentos deúdos pela execuçáo do contrato âté a data da rescisão;
9.2.3 - Judicial, nos termos da legislaçáo em ügor.

cLÁusuLA DECTMA - CONDIçÔES GERAIS
.10.1 - Serão de propriedade áxdusiva da CONTRATANTE, os rêlatórios, planos estatÍsücos e quaisquer ouÚos documentos

elaborados pela CONTRATADA, referenta ao objeto executado por ela;
iO.2 - A CONTRATANTE ressrvâ-se o dirgito dé suspender lemporariamente â ôxecuÉo deste Contrato, quando n€cessáÍio por

conveniênciâ dos serviços ou da Administração, rêspeitados os limites lêgais e os direitos assegurado§ à CONTRATADA;

ió.g - tnt"gr". o preáente Contrato, indeóendentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a Proposta dê Preços da

CONTRATADA;
10.4 - Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma paÍcial ou, ainda, sub-Íogar este Contrato:
,10.5 - Este contrato ê regido pela Lei n". 8.666/93, a fm de dirimir alguma dúvida eín casos omissos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCAUZAçÃO DO CONTRATO:
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'11.1 Este contrato será fiscalizâdo pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscÍito no CPF de n." 035.303.54t97, poÍtador da
Malricula dê n.o 571, paÍa êxêrcer as atribuiçóes dê GestoÍ de Contratos Adminiírativos do Poder Executivo Municipal, conforme
Dêffeto Municipal de n.o '172, de 26 ds agosto de 2021, publicado eín 26 de âgosto de 2021 no Diário OÍicial do Município
11.2. A prêsença da Ílscalização não atenua, neíÍr êlide as r6ponsabilidâdos da CONTRATADA

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DA PUBLICAçÂO
12.1. O pÍ€sentê ContÍato será publicado sob foÍma de extrato eín Diário Oficial do Municirrio, no prazo de 10 (dêz) dias a partlr da

data de sua assinalura.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FORO
'13.1 - As partes signatáÍias dêstê Contrato elegem o Foro da Comarca de Souto $arês, do Estado da Bahia, com renúncia expressa
a quâlquer outro, poí mais priülêgiado que seja. E por estarem.iustas e contratadas, assinam o prêssnte Contrato, ern 02 (duas)
vias de igualt€or e único efêito, na presênça das testernunhas abâixo

Souto Soarês Ba, ............. de ...................... de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADO

Testemunhâs

,1 2

RG N" RG N"
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av€nlda José Sâmpaio, 08 Cantro - Eahia CEP - /t5990-000
cNPJ í 3.922.55rU0001-98 - TeleÍar (0u75) 33392150 / 2128

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO .N". 01112022

Modalidadê ds Licitação - PREGÃO ELEÍRÔNICO Número 011/2022

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAçÃO DE PROTEçÃO AO TRABALHO DO MENOR

Oêclaramos, sob as penas dâ lei, eín atendimento ao quanto pÍevisto no inciso )«Xlll do ârL iÔ da ConstituiÉo Fsderal, para os

Íins do disposto Lêi 8.666/93, qus não €ínpregamos menor dê l8 anos eÍn trabalho noturno, pedgco ou insâlubre,

( ) neín menor de í6 anos.

( ) nem menor de 16 anos, salvo nâ condiçáo de aprendiz, s partir de 14 anos.

de de 2022.

RAZAO SOCIAL / CNPJ i CARIMBO DE CNPJ
NOI\,lE DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenlda José Sampaio, 08 Cêntro - Bahla CEP -,16990400
cNPJ í3.922.55/U000í.98 - Tolefax: (0§75) 33392í50 / 2í28

EDÍTAL DO PREGÂO ELETRÔNICO .NO. 0'1112022

ANEXO V . MODELO DE OECLARAçÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXGÊNCIA§ DE
HABILITAÇAO.

Dêclaramos sob as pênas da lei, especiâlmêflte êÍn face do quânto disposto na Lei FedeÍal n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno

@nhecimento e atêndimênto às exigências de habilitaÉo, cientes dâs sanÉes factíveis de seÍem aplicadas.

-de

de 2022.

SOCIAL / CNPJ / CARIIúBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

Número 01 1/2022
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I ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida Josá Sampaio, 0E centro - Bâhia CEP - 46990-000
CNPJ 13.922.55/U000í -98 - Têlêfax: (0175) 33:192150 / 2128

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO .N'.01112022

Modalidade de Licitâção - PREGÃo ELETRÔNICO Númerc 01112022

ANEXO VI - MODELO DE DECLÂRAçÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUEI{O PORTE

Em cumprimento ao lnstrumento Convocalório acima identiflcâdo, declaramos para os fins da parls final do inciso Vll do aíigo 4"
da Lei Federal n. 10.520/02, termos conhecimênlo de todas âs informações e das condições paÉ o cumprimento das obrigaÉes
objeto da licitação, e ainda:

Para os Ílns do tratamento diÍeÍenciado e favorecido de que cogita a Lei ComdeÍnentar no '12906, alteÍada pêla Lei Compleínontar
n' 147, de 07 de Agosto de 2014, declaramos:

( ) Que não possuímos a condiçáo de micíosnprcsa, nstl a de eÍnpresa dB pequeno portg.

( ) Oue ôstamos ênquadÍados , na dala designada para o inÍcio da sessáo pública , na condição dê micÍoempÍ€sa e que não estamos
incursos nas vedaçóês ã quê se reporta § 40 do art . 30 da Lei Complêmêntar no í2306.

( ) Que estamos enquadrados , na dala designada para o início da sessão pública , na condiçáo de pequeno porte ô que náo estamos
incuísos nas vedaçôes a que se reporta § 40 do art . 3'da Lêi CompleÍnenta[ no l23il06.

( ) paÍa os eíeitos do § 1o do art.43 da Lei complêmentar no 123/06, alterada pela Lei CompleÍnênlat 147f2O14, haveÍ restriçâo na

ómprovafro da nossa regulaÍidade llscal e trabalhista, a crija regularizaÉo píocsderemos no píazo de 5 (cinco) dias úteis, curo
termo inicial conêspondeÍá âo momento da dêdaração do vencêdor do certame, prorrogávois por igual perÍodo, a critório da

Administração Pública , cientes do que a não-r€gularização da documeniaÉo , no prazo previsto imdicará decadência do direito à

contratação, sêín prêiuízo das sançôês previías nã Lei Fêderal 8.666/93, especialmente a dêfinida no aú 86 .

de de 2022

RAZÂO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avênida Jo36 Sampâio, 08 Cêntro - Bahia CEP - 46990-000
CNPJ 13.922.55/t/0001-98 - Telefax: (0u75) 33392150 / 2í 28

EOITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO . NO, O'I1/2022

Modalidade dê Licitaçáo - PREGÃO ELETRôN|co Númêro 011/2022

ANEXO VII. MODELO DE DECLARAçÃO DE ELABORAçÃO INDEPENOÊNTE DE PROPOSTA

(ldêntificaÉo completa do represêntaÍÍe da licitantê), como reprêaêntante dovidamonte constiluído de (ldentificaçáo

completa da llcltade) dorávante donominado (Llcltanfê) para fins de paÍticipaÉo no ceítamê licitatório acimâ idêntificado,

dêclaÍo, sob eB pênas da lel, sín ospocial o aÉ.299 do 6digo Penãl Bras:lêaro, que:

de de 2022.

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

Página 36 dê 37

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elâborada de maneira indepênd€nte por mim e o conteúdo da propostâ

náo fcli, no todo ou êín parte, direta ou indirê{amentê, informâdo, disoJtido ou recebido dê qualquer oúro participântê potencial ou

de fato dêsta licilaçâo, por qualquer meio ou por qualquêr pessoa;

2. a intenção dê aprêsentar a pÍoposta daborâda para participar dêsta licitaÉo não foi informada, discutida ou recebida dê
qualquer oúro participante potencial ou de Íato desta licitação, por quâlquer meio ou por qualquêr pessoâ;

3. que não tentei, por qualquer mdo ou por qualquef pessoa, inlluir na dêcisão de qualquer outrc participante potencial ou de

fato desta licitaçáo quanto I participar ou náo dela;

4. que o conlsido da proposta apresentada para padicipar desta licitação não será, no todo ou êm parle, direta ou indiretamênte,

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potêncial ou de fato desta licitação antes da adjudicação doobjeto;

5. que o conleúdo da proposta apresentada para paÍticipar desta licitaÉo úo Íoi, no todo ou em parte, diÍela ou indiretamente,

inícrmado, discúido ou recebido de qualquer integrante do órgáo licitante antes da abertura oflciâl das propostas; e

6. que estou plenamente ciente do teor e da e)densáo desta declaíação e que detenho plenos poderes e informações para Íirmá-

la.



^
t ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenidâ Josó Sampaio, 08 Centro - Bahia CEP - 4ô990-000
CNPJ í 3.922.554,/000í -98 - Telefax: (0u75) 33392150 / 2128

EDITAL DO PREGÂO ELETRÔNICO .NO, O'I1I2O2?

Modalidade de Licitaçâo - PREGÃo ELEÍRôNlcO NúmeÍo 01'112022

ANEXO VIII - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa (raáo social) inscrita no

CNPJ se compromete a entregar os produtos, nas quantidade e qualidade solicitadas no

MUNTCíP|O DE SOUTO SOARES, nos locais deteminados, no pÍãzo máximo de até 10 (dez) dias úteis aÉs o rocebimBnto da

Ord€ín de Fornecimento eÍnitida.

de de 2022

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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RICARDO MARQUES ALVES . ME

CNPJ:'16.0ó!.lrt!rlxloí{e. lE ô51.052100.114

RUA IAESTRO POf,FI'üO TAVARES, 
"ICAMEÂRÀ SÁO Ro(lUÉ SP, TEL 1I 
'719{IiI'I47IE{n.il:

LOTE 2
IÍEM U-N OTDE DESCRTÇÁO MARCA VÂLOR UNIT. ÍOTAL

1 UNIDADE 345
Cordô depulaí, com dimensãode 270cm r0,5cm, êm mateÍial

PVC flêxível€ pet.dorem PVC ígido, com
r,mà.hô rdulávêl âté 2 70. ê com.lcõ õnatómicis, PANGUE

Rt 16,00 R3 5.520,00

2
anteía paÊ volêibol ofidal, coííêcoonâdâ êm llbra de carbono.

PANGUE RT 70,00 Rt 260,00

3
UNIDADE 10 Ápito mêsáíiô êspontuo, produzido êrn mÊtâlcrom.do, com

desiln comoorto, nâ cor oÍatã. PANGUE RI 21,00 RI 210,00

1 UNIDADE 20

Apito rÍofissonal, êm plástico r!§iíêntê 10üx A8s dê àho

lmpactq utiliado «n coidiçõcs .limáticâs
rlcas o(l molhãd:r, com 1Ú dêdbát,.om §uportê dêdâl ê coln
hi.. ra.+i,l^,1, <ili.m. FOX 40

R3 25,20 R3 í)4.00

5 UNIDAOE 2A

Apllo píofissional, com coídão d! P.scoço. Parâ áóltro d.
futáol, m€di.do âDroximâdamêntê 2,0x4,0x2,2cm, con bocal

n,4di6 ÂÂ(nÁri6 FOX 40

RI 49,00 RI 't.372,00

6

Apito com cordào d€ p6cDço Parà uto de áibino,

conf.cdo.edo êtn pláíico, tamanho offciâ|, (.õ e5feí. dê

plá6tico impeÍíêávêl .m sua p.nê lnt.íioí, codtendo êm suâ

pen..ntêrioí um oriflcio ondê ieíá lnleÍida uma âr&ladê
POKEB

R3 11,20 R! 221,00

7 UNIDADE 18 aro duplo ofdàlpa..tabela dê bâsk.t e5pes5uE 5/8 PANGUE Rl 350,00 R5 6.300,00

8
UNIDADE 112 8omb. d. ar, eln olá6tico pa.. i.f.Í bole, coín m.ngu.ira duPlã

.do . .compânhe 02 à8Jlhas, iõílâ
MA6USSY

R! 23,80 R' 2.665,50

I UNIDAOE 2A Eomb.deaí, êm pláíico.hidô p.ra lnflarbola€om â3úlhà.
MAGUSsY R3 23,80 R3 478,00

10
UNIDADÊ 40 Croôomctro €letrônlco, píofrision.l, corrl funções dr têmpo

totâ|, rdógio, .1..mê, dc.pêítãdoí, co.n
VOLLO

R$ 28,00 R3 í.120,00

'11 UNIDADE 58 CÍtáo parà iui. d. Fú€bolde CâmPo l.marelo ê veÍnêlho)
PANGUE

R' 7,00 RI «)6,00

12 UNIDADE 5

Pi.cir dê m€§a, 31 pootos ê 7 s€t , comPosiÉo Dê B/C rÍtido,
cor pÍêto, corn ristê,nâ âniorlàdo P.ra í.cilitâr o t.antPorte,

.|ih..<,^ í.,11tc Y 1q 6 VOLLO
R3 2:22,* Rt 1.112,81)

13 UNIDAOE 130 PANGIJE RI í2,60 R$ 1.638,00

11 UNIDAOE 360 Conê - tàma.ho 23cm. PANGUE R' 1,20 R3 't.5í2,00

15 UNIDADE 310 Cone - prãto dêmàrtâtório. PANGUE R$ 2,56 Rt 824,60

15 UNIOADE

8.ldÊ mais.dn. pronsrioíC, 28 litros, confêcdon.d. .í
p.lla.'t.. rEiôrdq .sn bolso intêíno, .companhedâ & isopoí e

duâs !âÍràfas pláíi!â6. Íamãnho d. 4&Jn líguíã I 32.m d.

HUO

Rl E 1,00 R' 2.í 8,1,00

17
UNIDAOE 39 E rad.a8ilidàde pàl. treinotuncional, com4,5m dê

cooDriôento, dobrável, possLrindo 9 dêsraus ajuíávcit,
ô^dÉ^ iâ ávlM. v:.,ri( 

'1. 
Àv. SLÂDE

Rt ,ts,00 RI í.911,00

18 UNIDAOE sm Coída d€ pular iídividual, nylo.,2,5m com (abo demâdeira
PANGUE

RI 6,00 R3 3.000,00

í9 U NIDADE 8âmbolê pláíico 60 cm PANGUE RI 2,60 R' 572,00

20 UNIDADE 200 Bambolê Cômpo6léo: Plártico Dlâm.tro, 63cm Oiámêtío do
PANGUÉ

R9 2,66 RI 532.00

21 30

O.do iluménco - O.do fÊito dê êápuma de alt. dêísidâdê, câda

ledo possui úm núm.ro, rêvêstido.m

b.6umbrilhânt!.,Dimlnsõe5: 30 cm r 30 c'n. Material: espuma,

bqum,Medidas do produto: (c, ar L) 30 x 30 x 30 on,Mêdidas
dâ êmbâIãtêm:(C r Ax L) 30 r 30 r 30 cm, Pêso ãp.otlm.do do

Rt í'12,00 R! 3.360,00

22 UNIDADE 8

s.co de bole paíe 3uàídaÍ m.ten.l €tpoítivo en .Ylon, corn telá

e.lça pàrâ caí.g.., medindo 6ocm íl5cm, com cãpa.idâd.de
PANGUE

R' 16,00 R' 't2E.00

23
20 8ândeirds para .uxiliir de ârb,tro medindo 35cíÍt )( 43cm, co.n

PANGUE
R3 100,4) R' 2.0r0,00

21 UNIDAOÉ 24 S.mudastérmicas eo poliéíer, tama.hode 35 ao 46 (ANGA Rt 42,00 RI í,008,00

25
KIT 30 Uniformê d. âôilro dG fúêbol, coít.ndo cãmisá êrponiv. com

dols bolsos, b.mudâ com bokos ê mêiao Profissid.llato- RI 9í,00 2.730,00R!

I

UNIDAD€

26

220

UNIOAD€



26 UNIDAD€ 40

Caml!â de lohno mantã lontâ êm lêddo mâ.io, I!. 1 ou Íl ne§

.ostõ, 1q)96 pollaíêí, com punho ÍetllÍnêo, com protêÉo dê

espuma nos cotov.lo. .m
RI ,19,00 R5 1.960,00

27 66

cotovêlena tolêno futsâl pró 9€íorÍn.ncg EompotiÉo do

tecido 839{ potán.í, 1716 êlastodieno, .omporÉo intêÍnâ

rm% EVA, ât!nd.. dê ecoÍdo com à solldtàÉo dê tamànhoi: P,
PROGNE

R3 42,00 R' 2.772,00

76

lo€lh€ir.golêlro Prêmlum, co.nposição do t.odo 83% poliénêí

e 17* eiãíodi€no, cornpo5iÉo int!ínà |

1@96 EVA. AtêídêÍ d..coÍdo coín a tolicitàçlo d€ temrnhosi P,
PROGNE

R, a2,00 RI 3.í92,00

29
34 Cãnêhira toleiro Gm polipropil.flo e iot.rn. e EVÁ" .omPosiÉo:

pla(. exter.. de polipíoíl.no com r6reíim.nto d! Eva .or:
â.í. r:hinhÂ 9 MG PROGN€

Rt 28,00 R5 952,00

30 48

!llv. d. tolct.o íutsâ|, coín p.lln. êm lát.r !{lP.í m.cio, punho

llástico . dnta, conf.ccioír.dâ rm co6turà rán coínpo6iÉo

taatil. DoÍso: 100%

poliéíú, Pâlmà: rc(tx poliésr€r. AtêndêÍ d€ ãco.do conr à
PRO6NE

R3 ,.5,00 R5 2.160,00

31 36

Lwas golêiro fúêbol, co.fe.cioíâdâ com P.lma.m látêr
sintético dê 2,5mm ê dono com têcido mêth íÍeq rêveítdo
.om PvC erí âhâ ftêquanci., com coíura í.t./R.t, coín gunho

.om €láíiconâ munhequ€iraê cinta com àjust. em v.laÍo.

PROGNE

R3 a2,00 R' 1.612,00

32 UNIOAOE 1

Plaí.l.trônlco íaícadoí (h po.nos tnebol, vôld, irt l,

h.rqü.te, dê!ênvolúdo pir. qüâdras, !iná616 a qu.lquaí

.6poít. colátvo quê pÍê.ls! d! rnaÍcaçao dG ...oí., tanpo c
çt/"àhas coín sirênc. olsplrys &.ho bíllho, (múd.do
rtr.vê & botocir. d! cú.íaôdo r.m ffo. DíCto6 coin SEdn d.

RUBIX

R3 1-í90,00 RI 1.190.00

KIT 18 xit trls.oàol, com 02 r.qu€tes it.coôd .tn maddra madçi
tÍu. ê cabo d. boír*h. € 01 bola dê boÍÍxhe com .r

PAN6UE

R3 25,00 R3 150.00

34 KIT 2t l« baílo de revêzâmÉnto com 08 uôid.dêsêm alumí.io ê

ointure mêtálica. cores div€rt.5

PISTA ECÂMPO RI 77,OO R3 1.6í7,00

35 XIT 105

Krcom B p.!.cas cobndâs, - Tâm..ho: 20 cln làPíor);
oiâmGtro: 5 crn (apro(,- CõtÊtoíiâ: Criânçrs . Adtrltos;

Quâotidade de p€n.s: it.- 8.5!: Eoíraàâ ê

EVA; Coí€s: 8. ca e Coloíidã, Pelo Poí Unid.d.: 44 tramâ5

BORA

Rt 1t,00 RI 4.095.00

TOÍÂL Rt 61.500,m

SAO ROQUE 2! DE MAIO DE 2022

0rr

Rr ít1

RlcrÍdo lrl.,qu.t Alvs!
RG. 2a.05ia.637-9

CPF. 27E.§,r9.428{t
Sóclo. proprloúilo

E

I



RICARDO MARQUES ALVES . ME

CNPJ: 16,0t!.3!tl00o t{t LE a5ll.067.'100.!'l a

RUA f,AÊSTRO PORFIRIO TAVARES, 
',TIcÂxBARÂ SÃO ROOUE, SP, ÍEL l'l 471!a690/ /1712-'1701

E.ír!.lt Eglsgllspg&g@ssljllgo
LOTE .I

MARCA VALOR UNIT. TOÍALlTE U.N. OTDE DESCRTçÃO

Rl a6.000,00

MASTTR

RI 45,00í

UNIO 800 M€dah. zâmac, €m nrndlçáo, 70 mm por 70 mm do dLmrtÍo.
vâzádâ, com mol(l3 oxctilivo pâr. o c.mP.on.lo munlclP.l d€
Souio soaÍEs, com ársá clurb. d€ 3omm plrá aar pa6onaEadá
s Íesinâdâ com logomsí.. do! logos dáataoando â!
êspsc{icãçõ6s d&t modâldâdâ!, 0ân.rc . c.bgorlà conlbma
qulnüd€ds soldtádâ, âcomp.nhld! d. lí. .c.ttld. & 35ínm
dó lár!uÍâ, iODr poltkbÍdlgilâl poÍ!ôír.lts d.02Ldo! c.mr
bgo d! PrEEiurÍ6, dô SâcÍalirh d. Etporba a doa logoa naa
corar vêdo cbro, lmarÊb, LÍanla a vôrít lnao. aom .llilo
.légrida diqibl, com compÍtn nio ô 60.Ín. A! môd.h..
{bwrao r€Í âbírdr.lr! 6m orrm, pí.ta ê konzê na qumttLd!
solctrdâ poí modald.tl€,
cênêít . cat8loÍb.

MASTER

RI t6,00 Rt 2í.a00,00

Medalâ hjsbda, (buradâ, âm íomab d. numêÍá|. núm.m 1 .
pêísoíralzrd., com o iámrnho d. 55 mm Por rl0 ínm da dlâmoto
s csnto páÍâ pê6oíâ&a!ao com d*cíiçao do avaírto.m
lbÍmâto d.loloín€Íca 6 a lo!6 d. Pr.í.h,m d. Soutô Soaúa, no
l,rm!úo d,! 2&nm, Élbarh am Jb Í!Lyo, acompanhada da í1,
acolhsds ,0016 polátbr dlglirl p.'tolldEld. 02 Ldo. com .
logo d! PÍBf6iürrá ô dá SâcÍatiíi! n.r coíB! vârdâ clro, !maÍôh,
LÍ!Íi. s vêrdê lmáo, cDín sr.ib dágrrdá dlolLl, com
compÍlíênto d€ Socln s lâÍlurê dâ 2ocrYr, com .ít . cítç& .
sêr d,s§onvolviiis por 6v€nto pâh .mpr€.! íomêcádora. (A!ôndor

am quehuêr quânüdad! lokit dá . lôlo por.v.nlo)

2

UNIO 600

Ra 2l,c00,00

MÂsTER

RT 36,00

600 Mêdâh. hFtsda, pÍ3ta,6m Íom.b d. nom&al. númarc 2,
p.ÍEonsEzádâ, com o trmanho dô 55 mm 9or a0 mm d. dllm.to
. c.nto par. pêÉonâltsaçao com d.t.íi(Io do cvaílo am
hÍmâto dâ lolom.rE ô á loCo d. Pmí.nuÍ! d. Souto SoaÍla, no
tlmsúo de 28mm, Íêrhrda .m íto íÉl6vo, lcomplnhld! d.
ft .cêhads too% polóíú dlglrl p.rton.aad. 02 bdo. com
r lolo rls PÍEbtur' s dâ s..í!t .lt nal coícr vaÍdt cbío,
iÍrâÍlli, bíania s von ê tnâo, .om !Í!ilo dógÍldá d{llt l, com
coínplin.nb d€ 8o.rn . hour. d. 20sn, com ..nt . .ri.ç'ao I
s€Í d,s!€nvolvidâ por awnt p€h 6mpr6!a lbmacadorâ. (ÁlôÍú€í
6ín qr.lquêr quanüad3 $Llbd. . lo0o

UNIO

Rl 36,00 R3 2t.800,00

MASÍEÀ

ucoallr nietadaSônzr, a.Ír Í!flÍÉb da numcral, núír.í! 3,
psíEoítâE dâ. com o tsm.nho d. 55 mm por trc mm d. dbmlto
o aÉnto prra p.Í8oo.EaÇao aom dn.tléo do avaílto am
íoÍmsto ds lolomaÍca ô ô lolo d. Píüí.|tuí! de Soub Sort., no
tlmsnho de 28mm, Í!!h.d!.m Cb i.hvo, .comP!nh.d. dô tX.
acêthâdâ 100% poiástsr dlgltál pêrton.liu.d. 02 ládo. com .
logo ds PÍ!ftinÍE 6 (lâ Sâcísttíi. n.s coío. vôrdâ .bÍo. .mâGh.
hr.nj. ê vêíü6 lmáo, com 6Í6110 dáqr.da dl!il,.l, com
compítnmlo ds Eocrn 6 hrguíE do 20cÍn, com aío a crbÉo I
t6r &3ênvoMdâ poÍ €v6nto pâb âmpr.n íoÍÍLcâdora. (Alcnd€r

om Siâhuor quantiirêdo .oüdtrdâ . lo0o por.vdto)

I

UNIO 600

I

I

;

I



i

I

5

UNID 200 M€d.ã. Íodondá tuídldâ ê,Iga m.ú|c. d. am.c. Ldo
.lquâído var.do o hdo diBito com dok íÍtoa. motâlzâdâ nas
coíÉ3 oum. prâüâ ê brcnzê, com oirmrnho d.ll{)mm d6
dlrmatD o c6nto dê25mín do dBm.to com grlv!çto.m b€Lxo

r.Lw ô bcn€ o 'tlonÍE so máíilô', quo tâmbóm pôÍÍnllô â
coloc!Éo d! ld€liro d€ z5lnm ó6 dlâm.t!, llmxm conl,ã com
un c.írt! da 25mm nâ pâÍb ras6kâ. Poui arP.tnJr' márina
& 2,3mm. Pô3o âpíoriÍ,l8do dâ í2 Cran... Suport! p.raítã d€
lsmm d. b!ur., aco.npíhâllá d. frt d! c.üD. nlt coÍ!t: Áal.
v.Ímâà. ou v€nÍê. Mods5 rl€ ftr com 1.5
E nllmdro! d. hQuÍa por EOcÍn d6 compÍiícnto.

MASÍER

Rt u,00 RI d800,00

6

UNID 200 lilodehâ ftrldlí,t em há m€táltá d€ zlmlc, com o t.m8nho d€
ôo mm di!n.!o € cêntD pa.a ádêsho com 50 mm dr dl&nêlr!.
Eap.3rura má,üna dê 2,7 mm. M.bÍzâdâ n6 cor dourada, Com
d.t .hao do wêntD .m ÍoÍmato & logomâíaa o â logo da
Pr.Í6tur. de Souto Soáíês,no [âmsnho d.50mm,.gsirad! 6m
.lto Í!bvo, .compânhsda d6 fla .caüfl.d. 100% polôíor dbitâl
p.Ílonãk dã 02|âdos @m â 1096 dâ Pí.Í.ltull, d! s«Íst Íi8.
do .v.nio nlt col€5 v€rdô claÍo, ámarâlâ. bEniâ . vêftl(9 lnáo,
com !í€no dÔgradá ([gtd, com comprin.nlo d! 6&ín . bÍluÍa
d. 20cn, com rrê e cÍbÉo . sar lb!ônvolvld. po. .wíL pêb
ünpÍ!t! íómecltbÍE. (ãbnd6í ôm quâhua. q{mt56d.
roll.d. € lolo poÍ €vêíio)

MÀSTfR

Rt 46,00 Rl 9.000,00

7

UNID 150 ti.Ldúra ltÍdlda êm t6 m.üIc. d€ r!Ínac, com o tamanho d€
m mm dllralo ! c.ntD p.ra adalko com 50 mm & dLanoto.
Eap..tur. m&iÍ. d€ 2,7 Ím. MôLE da na cor prrtr. Co.ll
darãiCo do.v.nto €m furmalo & boomlrq a a lo0o !h
PírbhÍ. d. Souto Soaío3,no trmmho d. 50mm, Élhrda am
álto Í.Lvo. .compánhada d. [t! acsü|âd. 100* polórbr dlgitâl
p.rton.tlld! 02 hdor coín . logo dâ PÍ!ícliur., d. S.crllatu .
do .vonlo na. corÊs vêÍdê dâm, âm.r.L, br8nF 3 v€Ítl€ tnáo.
com sí6ilo dágrâdé digíá|, com comprin€nlo dê 80cín € l5Í!urâ
(h 20crn. com 3rtâ e cÍbção a 36l d6.ânvoMd. por âvênlo pêh
.mpÍ!.! Íom€cadorE. (abfld€Í €m qurhü.Í qumtdrd.
toldlÀr! . bgo por âv€nto)

MÂSTER

i

I

:

RI tl6,00 R§ 8.750,00

I

UNIO 45 líad*E nJldd! €m tÉ mêt& dc zrnlc, com o bmlnho d3
0O rxn da.n üo . cêrúD p.ra .d€livo cdn 50 mm da dllm€t!.
E!p.!tlr! mâin€ d€ 2,7 mm. Mottts d! m cor brcnz!. Com
ó.!(íiéo do sv€nb €m ÍoÍm.lo .h looom.í.. . .loCo ds
Píll.tuÍ. d. Souto SoárÉs, nô bmanho d! í)rnm. É!h.dâ êm
Clo rôhvo. âcompánhada ds filâ acohâd. 10096 poléttaí dlgitll
p.ronslz.ds 02 hdos côm â logo da PÍ.í!(urâ. dâ $cfttâd€ á

do .vlnto nss cor.r vêÍd€ dám, ,m!r!k, l€..n1â . v.Ído lnáo,
com .Íêlio dógÉdá dlgnd. com compún.nto d.80.rn . bí!ur3
d. 20.rÍ1, com ârL s crbÉo . .êr d.t€nvolví. por êvônto pâb

bm6crdo.e. (âEndor €m qu.lquôÍ quenüdôd. .oklrd. . hqo

MASTER

Rt $,00 R§ 2.025,00

UNID 40 F,Lc. dô MDF ltrrnodaÍ m€dhdo 18 qn poí 07,50 .íÍr . com 9
mm ê ..p.t!lra ná coa píêi.. sobí! ..ür pbê um aupoíb
t bít do cm pdÍmoíD, m€{r&8do ! âlo váqlo r plrtado Ít coí
douÍróo. Sobís slb luport6 um 6.trú.i, d. !vâ d, gohiú,
m.dhdo l8,5o on d6 dt Ía, Í.bdc.da €m pollmâÍo mctalztdo t
alo úoro, phi.d. n! coÍ doura<h,
Â,rdr .obí! ..tr pLcá um 4lqu!.ft âcÍlco
arplhâdo êíí lbÍmâto Írd gdrr, dobtâdo, com alluÍa dr ?,50
dn. Âltr.. tot l d. plâc€ - 21 6n.

VITORIA

R3 43,67 R' {.986,80

10

UNID 25 rrotau conr rn:rr ae i3 cm, b.5€ qu.dr.d. com 7,50 .ín d.
LÍlulr âm po[mêÍo ns coÍ pÍatá. SupoÍi. .m Pollm.Ío
m.r.ardo n cordoúadâ. E t tust!íEd.bobd.tut bol n.
c.r .louãds. O loÉu devârá vi com ! í10.16 da b..â
p6Éoodlâd! com apbâÉo í.:rh.(la .m .lto r.Lvo . €om a
(Ltc.i(ao do âv.nlD . lolD de PÍ€íâhr. d! Souto Soár3 .

vtToRtÂ

Rt 420,00 Rt í0.500,00

I

I



11

UNID 20 Írcíau coIn *xB dô 55.rn, b.ra olbvld. com ta,50 .llr da
hÍguÍ..m polmorc n cor pllt . Sobír Gttâ b€!€ un. t ç. .m
pôllmclo côm dât hê. com 21.0.rt| rL Lí!ur. €m âr.kt.
m.i.lz!d. n. cor douÍ.d., com urna it.npâ mêitIz.d! n. cor
doüílds. Eltúlals sup6íi6í d. íÍ.bol Í.mlnho. O lÍsÉu dâvârá
ú com r ltrít6 dá bâs€ pellonlk d. com apicáÉô íorhrdr
om 3[o Íllsvo s com 3 dascdÉo do ovênlo ê bgo d. Ptd.ltlí.
d. Souro So€85.

VITORIÂ

R' 1 .020,00

I
I

Rt 20.00,00

12

UNIO 20 ÍÍoíóu coín 75 cÍn de !1I!, com bâ!. octo{píál com 1 3.t 0 cín
dâ bÍWl! .ín polirÍl€ío m coa pí3t0. Cono êm polím.ro
m!Lt!!do n! cor Úr,ádo. aoi.! .aL con outo coí. €m
pollmlro com Íisos mêtâlzrdor m cor vcnn€Ilo acath&lo com
31 dn dô LÍluÍâ â páni d.! .h.r. AlÇ. € t..npâ êm polim.ro
mrürlzrdâ nâ cor dourada. 3obíe e3lâ tampa uma coÍo€ am
polim€ro com 12 ponlâs com 13,3 €.n do laÍluÍa metrluid. nâ
coí doúado ê umâ copa irt ma ôm polím6m mêiãlzâda n. coí
vem.ào âc.th8do com tsÍpa om polímêro m€tâIz.da n! cor
(bursdo. E.bt ât sup€Íbr d. tut bol Í!ínhho. O ttíbu d.v.á
vi com . Íí!ni! da ba.a p€ítoítal2ada com âplc.Éo íalhldl
6ín .lo ÉLw r côm . dê..rlç.o do .v.nto s logo dâ Pílí.lú.r

VITORIA

Rt 1.020,00 R, 20.,Ú00,00

UNIO 5 Tmíá! com altur. ds 11a ãn, b.t octoqonalcom 28,5 dn do
LlpuÉ am polím6m m cor pr.ta, um arÉgio com bâ§. d.
m.d.lÍ!, tsf, §m polímorc m.tdE d6 n! cor vâÍdê tc.h.do
com 39 .ín d. hryur€ â p.Íth d.. .k.!. Tampa d. taçe 6 álç..
.m tollm.,o m€ta&!Ílo na coí do!í!d.. Quato cobnâr
coínpcta por conponanba .m Polln€Ío mêtá&ado ru cor
Ílourada a coÍrâa dr Iollm.ío mata0üdor n. coí v.,ü.
âc.h.do, umâ €.taúob d. honr..o méríb (dêu$ da Mtóú)
lLa na blt ! quatD águL! lb(.t no attágio €m baaê da
m!d.lÍ!. Ê.t t €b inôrcámbilv.l. O ffiu dev3É vi com .
írüt d. bá!ê pêl.oísk d. côm .plc.çaoJt.hâda .m .lto
nr.vo . com ! dâ§cÍiro do áv.nto. logo dâ Pr6fôilrr. d. Soub

vtToRlÂ

R! ,(500,00 Rl 22.500,00

UNIO 5 Tí§íáu coín aüft dê 1 29 .rn, b.t odogoml com 26,5 cÍn d.
lrDúa .m polÍmêÍo na cor plal.. um aatáglo coíí ba!. d€
mld.tl, bç!.m polÍmârc m.[ltdr n coíyôídô acohado
com a8 crn d. b0ur. r prü d.. .lç.t. Ismpa d. bF . .lç..
.Ín pollmaí! m6tâlzrdo m coí dourada. Ouato collnla
compo r poí compon6íriaa .m 9olkn.ío mallEádo na cor
rtour.da a cono! 6m polÍm.rc mltalErdo! nâ coí vsd.
ác.h|.do. Um! slbtl6l,i d. honr. !o mâíÍo (d6u3â da \4ód.)
t(. na bsrô o qü.lro áluLr lt(.a no ottaglo.m ba3€ dô
m!d.&!. E.t tl3b ftêíEámbláv.|. O t!íáu d8véé vi coíÍr !
ÍÍlnb d. b.!ô pêr..m3&.d. c.m rpÍceçao Í§shad. .n .to
ELvo 6 com â dês.ÍiíÉo do âv6ílo c bgo d. PÍafeiüÍt ó,â Sooto

VITORIA

R' /t 200,00 i$ 2í,000,00

t5

UNID 50 Tíd§u m.dhdo 3acrn. cofi b.t ocbgonalcom í0.rítl.
|DUr! .íÍ pollm6ro m cor píüa. taça lbciadâ mdahrdl nâ coa

dour.d. coín d.tane! búrü.do.. 12 cín d. brgúre. p.í!Í
dlr .lç.!. Ílmpâ mêt &!d! coí douôdâ, lobíl .!tt ttça
un! coros com 12 poot ! € danÚo d.$. coíoo unâ llcÚa da
boL da ívlrôol írÉ !&!dô ôa coí DÍ.tâ coín goíro§ phtadot n.

h!.rc.ínbÚv.l Pbquêt Pâr! gllv.çto
vtroitÂ

Rt 300,00 Rl í5.000,00

í6

UNID 50 Íroíau rncotroo ttqn aÊormroô, com bâ3€ octogonslcúm 10

.Ín & bílura oín polÍmaÍo n! coÍ prlt , t ça bdlâda maLL.dl
ns cor douEds com doütlr.t t ôrLrdor 6 í2 cín ô Lrgull a
p!Íü d.r âlç... Tâínp! m.&!da na cor doürEda, 3oüía raaa

façá um. cô.o! coín 12 poírt t a danto d6s3â coíD! umã R8ulô

dê bola de futêbol mêtâ llrada nà cor prata com 8omos
plntados na coí píeta. Éstatueta

lnte.aamblávê1. Plaqueta pare 8r.vação
VITORIA

R3 360,00 Rl ll.0oo,00

14

I
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I

I



I

VITORIA

Rt 360,00 Ra í8.000,00a7

UNID 50 Ímltu medhdo 4€arn 6píoún!do, coíll bat ocbgoítl cofi l0
crn & bÍ!üÍ!.m pollm€lD na cor pnt , l,rF tâôtd. m.t.lz.dâ
n coí dflrld! c!.n d€tlh€s t!x!rts!(b! a Í 2 dn dc bagura !
pani (la! alF!. Tanlpa m€tâ&lda na coí dourrdâ, robít clrt
t çê umâ comr.om 12 pontss. d.nio dôssa coÍoa um6 ígsrE
dâ bolâ d€ tubbol m.trlzada na coÍ prâlâ com gomoa plnl.do!
na coÍ prÉts. Eltltrela
ht8ÉârnbÉv€|. PLqu6t pâÍã grâvâçáo

VITORIA

Rt G30,00 6,300,00R'18

UNIO 10 TrcÍóu com *rÍ. d.,tg crn. b353 qu.dr.d, com 7,5o ãí dr
Lrgura em pollm.ro n cor píEt . Suporb.ín polím.rc
maüahado na coÍ dou6dâ. E8irtu tl ft(! d. bots d. fulabol nâ
cor douÉdã. O toÍtu d.vârá vi com ! ÍÍlnt6 da balo
D.non&âd. co.n +lcaÇão r.liradâ ôm .ào Íd.vo. com .

. logo dâ PÉí.trr! d.Soüto So.í!3.

RI 630,00 3.,t60,00RT

UNID 5 ÍÍoíéu êom altura da 49 crn, bâss qlJadrad€ com 7,50 cín dâ
l6Íguíá êm polímüo nr coÍ pÍBüa, SobÍ6 ô31â baso um 3upoí€ s
um cona com d€l|h6! nâ pâÍiê lup.rior !m Pollm.ro m6üâlzldo
ne coÍ doolsÔ com uín tamp. môt E dâ nâ cordour.d..
SobÍE sstâ bmp. unu boaâ hpidâd..m pollmlío m.lCtsld8 n3
coí v!.rb hbrE Ld. poí un 8n.l .rn pollmêm m6táIzado n coÍ
&uradr com 9,70.rí rb bí!uE. E3tltJôt- supôíloa da hid.bol
O tróu d.y!rá l,' con a lhoíto & bara p.í.ondtslda cofi
aplcaçáo íoalnrda am arb rd6vo a @m â d..cÍiÉo do evonto
. lo0ô dâ PÍ€í.|tuÍ! d. d. Soulo So.o...

vtÍoRtA

l9

vtÍoRtA

RI 5rO,00 R' 5100,00

UNID 10 Íí.íó! com âhir. d. ito cln, bs§. oiLwd. com 10,10 círl d.
LrolÍ. êm polím.ro na c.r pr3ta. SoDí6 6dâ bâlê umr l!ç. 3m
pollm3m com dstáh63 com 15.5 cÍn d. hrgura êm a! lhâs
môtâlzádá nâ cor douÍ.da, com un! Lmpa malakada na cor
doulâd!. Eltrtr.t tup.Íixd€ bltqucbboL O toíóu d.v.d yr
com r t€írb d. Dara paaloír&dr com aplcaéo
Ílrhada.m alb íravo a cam a dcrcriÉo do 3v.Íto a beo de
Píüílihrf. d€ Souto So6ía!..

vlÍoRta

R3 5í0,00 5.í00,00R3

UNID 10 Ííoíóo com .|tur. d.,t0 crn, brlo on v.da com 10,10 dn dô
bOUía êm poímcm n cor Ê!t . Sobía aatá bá!6 uma EF .m
polh6Ío com d.iah.. co.n t5,5 crn da lârgula 6m âa alF.
m.irlrâdâ fl! c!í Ôúrda, com ufir t.mpt mâlt&!d. n! coÍ
doulltb. Etffird. lup€Íbí (b Srlo. O ffiu dswnt Yi com ã
ÍEnb d. b.3€ paÍronaÍlada com lplc.çâo r€{liradr am axo
írLvo. com ! d.!cíiç!o do 6vênto a lolo d. Prsí.hrra d. Soub

Rt 5a0,00 5.to0,00RS

ÍroÍóu com .&rr! d. a0 dr, b€r6 oiLv.d. com 10.1 0 .Ín do
LÍlura âm potlm!Ío n cor pr.t . SoDíl orta bâl. uífl! t ça 3m
pollm.ro com d.üiàa! cofi 15,5 cm d. laÍEura €m .! ahar
mâtâ&6dâ na cor dou.da, com ume t-mpâ m6t lzlda na coa

dour.da. E3lltudl. aupoiloÍ d€ coíÍldr. O ffiu d€v€ÍÚ yk com a

füb dã ba!€ paaronâ&árlâ com âpfcaçlo

'Úúâdâ 
êm dto ílbw â com 3 dar.r1çao do 8v€nlo a loCb dâ

Pl!ÍBíura d3 Souto Sôllr3!..
VITORIA

22

UNID i0

TOTAL R3 296.5í1,80

LOTE 2
ITEM U.N. OTDE oEscRrçÀo }IARCA VALOR UN]T. TOÍAL

í UNIDADE
Corde de pulâí, com dlmênsãodê 270cm x 0,5cm, am matêíal
PVC íeívele plgrdoÍ €m PvC íí!rdo, com

â.^mrl.r.,.rÂ i.â. PÂN6UE
R' 72,N Rl 2,0.82.0,00

2
4 Antêna par. volalbol ofidal, coírílcdoôadá êrn fibra da

PÂNGU E
í.2/t8,00

3
UNIDADE 10 apito m€sáÍio lrponivo, pÍodurdo am metalcromado, aom

d.{rn .ômoôrtô ôá.ôí ôrátá. PÂN6UE $f 96,00 Rt 960,00

4 UNIDÂDE 20

aDlto profrslonal, !m pláíico rel|'taÍt! llx»í aBs da alto

lmp.ctq utillódo.m condiçõ€s dlmállcâs

rlcãs ou molhadat com 115 dlclbéla, com suporta dldal ê co{
FOX 40

Rt r0t,00 RI 2.r80,00

5 UNIDADE 28

Apito profissional, com cordSo dê pêscoço, par. árbltro dê

íiJtebol, medhdo ôprorimadam.nt. 2,0xdo(2,2cn, com bocal

da sillconê, mitríl.l
FOX 40

R3 210,00 R3 5.880,00

I

I

20

21

345

Rt ; slaool nl

í



6 UNIOAOE 20

Aplto êom coídao dê pescoço pârt slo dr áôltaq
confaacloiado !m pláílcD, tamanho oicial, com !tí!ra da

pláttlco lmDarmêável êm sua parta lítado., contendo am lua
prnr.nt.ÍloÍ um oííclo ond. 3.ra lns.Íld. ums.ryolr d.

PO(ER

RI ia,0o RI 050,00

7 UNIDADE 18 aío dúplo ofcialp.r3 tôbela d. bãsk"t espessur.5/8 PANGUE R, í.500,00 Rt 27.000,00

8
UNIDADÉ 772 8omb. d€.r, êm pláílcopara lnítr bola, com môígu.lía

dupla.çlo. acompanha 02 .Sulhat infla
MAGUSSY

Rt í02,00 Rt t1*u,00

9 UN!DAOE 20 Boíbe dê.r, êm pláltico rítUo peíâ iífaí bola com a3tllhâ
MAGUSSY

Rl í0400 RT 2.0,O,0O

í0
UNIDADE 40 CÍonomclro .letÍônico, profisrlonal, com funçõet d. tempo

lotô|, ralógio, âlamê, dêspênadol, com
VOLLO

R3 í20,00 Rl ..Eú,00

'tl UNIDAOE 58 Cirtão pôràjuir dê Futeboldê Campo {amaÍelo € vermêlho)
PANGUE

Rl 3o,oo RI 1.7{o,N

a2 UNIOADE 5

Placaí da mêsi, 3l pontos ê 7 tat5, composiÉo De PvC rÍ3ldo,

cor prsto, com tistemá articlladopâía íacilíar o transport.,
.âí rliÉ.â.1^ .i. ,1Y 1.1 Y lqd VOLLO

R3 95a,00 R3 4n0,00

í3 UNIDADE 130 Conr - tamanho 50cm PANGUE Rt 5/í,00 Rt 7,020,00

11 UNIDADE 360 Con. - t.m.nho 23.Ín PÂNGUE Rl í8,00 R' 6/480,00

í5 UNIDADE 310 Conê - prrto d.mlrcãtóío PÂNGUE Rt 11,a0 RT 3.53,1,00

16 26

B.ld. mars.girta profisíonrl 28 lltÍos, confeccion.d..m
polléíêííêllnedo, com bolso lntano, acômpanhada dr |topoí
ê duas taíriíis pláíi.âs. Íamânho d! 4o(rfl larturê r 32(m da

âhuía
HEJO

Rl 360,00 R' 9.360,00

17
UNIDAOE Erc.d. adlldãd. pãÍã tÍ€ino fundon.l, com rt 5m dê

comgíimanto, dobíávê|, possulndo 9 dêgÊuJ ajustáyels,
aÉ^âd.lô,1. nl,ln . É.rr. í. Àr SLÂDE

Rl 2í0,00 R3 8.í90,00

18 UNIOÂDE 500 Cord. d! puler lndlvlduâ|, nÍon.2,5mcom câbo d. mâdêlre
PANGUE

R! i n,oo Rt í3.500,00

t9 UNIDADÉ 220 Bambolê plártico mcm PANGUE Rt r 11,10 R' 2.$8,00

20 UNIDADE 200 Eambolê CdnposlÉo: Pláíl.o Dllnctro, 63cm Dlâmclro do
PANGUE

R. I 11,4 Rl 22E0,00

21 UNIDAOT 30

O.do t{umérlco - D.do telto d! ctpuma dê âh. dên5ld.da, aada

hdo potiulum núm€ío, r.tastldo am

balumbíilh.ntê.,Dimênsõct: :10 cm x 30 dn. Mateílal: êrpufia,
bâlum,Mêdldas do prodúo: (CxAr L) $r30r 30

cÍÍ,M.did.i da êmbâla3em: (C r Â x l) 30 x 30 x 30 cín, Plto
aprorlmôdo do prodúo:

Rl a80,00 Rt í4.,100,00

UNIDADÊ 8
Saco da bola par. &aíder mttrÍlal asporüvo êm níon, com

t€la a alça pxa carÍrgaÍ, madlndo 60cn rasmt, com
á^:.ií.,1, i.1íl â 1, hôlr. PANGUE

RI 72,00 R' 576,00

20 8ândêlrei paíâauriliardê âóitro mêdlndo 35cm x 43cÍn, com
PANGUE

Rt ,a50,00 Rt 9.000,00

21 UNIDADE 24 Bêínuda5 téímicâs em pollêíêr, temânho de 36 .o 45 KANGA R3 í80,r'O Rt (320,00

25
KtÍ 30 unlformê d ê aóitro d. fut.bol contêndo câmisa esPonlva com

doirbolsos, bermuda com bolsot e malão profissionalllso. Rt 390,00 Rl íí.700,00

26 40

c.afilsr da Solelro hangâ lonlt rm tacido mâclo, l{l 1ou U
na5 conas, 100Í polié5t€r, com punho retilín€o, com ríolaCo
d. êspuma nor .otovdos .m

R!
I
I 2í0,00 RI 8,a00,00

27 66

Cotovlllire tolêlÍo futs.lpró p.íroÍmanc., tomPosiÉo do

têddo S3xpoliénêr, 17x êlaíoallano, composlÉo lnun.
10orí EV4 stênder da acordo aom a tollcitaçáo detamanhot:

PROGNE

Rt ,t80,00 Rl 11.880,00

28 16

loêlhêka tol.iro PÍêmlum, compoJlç5o do têcido &lx pollaí.í
ê l79( .lastodlêno, comporlçlo lntêína:

lOOtí EV . Atlnder de .cordo com . toll€itaÉo de tam.nhoa;
PROGNE

Rl l8o,t 0 Rt í3.680,00

29
c..n!l!lra 3olêlío êm pollpÍopllano c hl.rn. e EvÀ
aompotldo: placa artlm! dê pollpropllano coÍn rdêsümanto
i. FvÀ.^r.^r.lÂ r,m,nhô:p M G. PROGNE

RT 120,00 Rt aom,oo

30

Lw. d. lol.iro jlÍsal,.om palm. !m lÚlêr supêr mãdo, punho

llástlco ! clnta, coníEcdonedt !m coíurâ íeta,comgosldo
rêrtll. 00í50: 100*
poliéíêí, P.lma: 1fl)* polénêí. Âtendêí de acoído com 3

PROGNE

Rt t80,00 RI 8.6,10,00

:

I

I

UNIOADE

39

UNIDAOE

34

48

I



36

Lwâs golalro firtêbol, confêccionadr com palma am látar
sintérlco da 2,5mm € do6o com taaldo mêsh fÍêê, revêstldo

com PVC êm .lt. fi.quênda, com ÊoÍurâ rêtâ/fi!ç com punho

coflt eláíico na muÀhêquelra c clnta com âiuíe !m vêlúo.

PROGNÉ

R3 ,180,00 R$ 6.,180,00

32 UN]DADE 1

Plãcar elêtrônlco môícadoí dê ponto5 fin€hol, vôlal, fut5rl,
bârquêta, da'lnvofuido parâ qu3dras, Slnásios ê qualquêr

êsport€ rolêtlvo qu€ prêaisedê marcaçao de escor€, t€ínpo ê

sÊVhhâ5 com skênê. Dispi.ys dê alto bíllho, contíolado

atravér dê boto.lra de comando 5!m fio. Dít tos coÍr t8cÍn
d€ahuí!

RUEIX

R3 5.í00,00 R3 6.t00,00

KIT 18 xit Frps.oàol, com 02 raquet.s fÍ6cobol êm madeira maciçâ
(Íua ê cabo dc borraóa e 01bola dê borracha com âí

PANGUE

RS í08,00 Rt 1.0,14,00

3,í
(lT 21 Krt baíão d€ rêvêramento com 08 unid.desem alumlnlo e

íiÁr'úâ m.láli.ã ...ês div.B.r
PIÍA E CAMPO R3 330,00 R3 8.t30,00

(lT 105

xitcoín 08 p.l.c.s coloíidas, - T.mnho: 20 crn lãpíox);
Diâm.tÍo: 5 oi (âpíot.,- Cáêgo.l.: Cí.nçaÍ . Âduho5i
qlaúidâda ór paras:1t.- Bàsc: Boííaôa ê

EVA; Coí!r: líincà e ColoÍidô, Peto poí Unldadê: ilt gâÍná!

8ORÂ

Rt ,!60,00 Rl í7.6a0,00

TOTAL Rt 266.aaa,00

LOTE 3
ITEM U.N, QTDE DESCRTçÀO XIARCA VALOR U}.IÍT. TOÍAT

í

UNIDADE 300 Colêt! duplâ lãca par. lÍehamcnto, com €láíico lítaÊl
lnÊrior. Confêcdonado em t.ddo polléstêr, númeíado dor dols

lados l.têndêr êm qualquer quanlldad!, n.scores:
vêímelho/.tul;.m.r€lo/veÍdê;.rul c.lcídvêrd€ c.n.;
ômaíêlo/a.úl royrl; laranjr/práo)

R, 7a,00 Rl 21.ao0,00

2

UNIOADE 200 Colete paía tÍalnallrlnto, com lLíko lataral lnÍlrlor.
Confecdonado êm têcldo polléíêr, (atêndêí êm qúahucr
quântldadr, am corct

Rt l3,oo RI 6.600,00

3

I]NIDADE 20 Glça de golêlroôduho, poliéí.Í, n. coÍ prêtã, írBos br.n.o§,
àcolcho.da na poíÉo dosloelhos e

Ár á.d. ( h.ri^' dâ. lrtÊái. TrmrÀhôr:. m r. ú
Rl 210,00 RI a.200,00

4

UNIOADT 10 Calca d. gol.iío lníôÍrlil, coíí t cnolqi. dry ioft, 1(x)x
poliéíer, rêsplrávll e mm rápida êvaporação do suor. l{a aoí

preta com detâlhê da wo/tÍlso branao nes lâtêíelr ê na ahura

do joêlho, d.v.ndo porsuÍ 6pum.s n.s lãterâir do qu.d l .
not loEthos püa protlger am movlínêntos d!tholmpt6o,

^têndaÍ 
da acordo aom a rollcltaCo dê

târÉnho5: p, Irl r 3 lnâÍtil.
PLAY FAIR

RI 210,00 RS 2.100,00

5

100 Mêião de fin.bol profuConrl, cln .láílco no tomor.lo I
êláílco êspadal na boídâ supêílor, moldê do côlaônhaÍ, pé

atoalh.do. ComporlÉo: 56t( poll.ínlda, 17x ãltodão, 11X Rl {8,00 RI ,1.800,00

6

UNIDADE 20 Cam-rsa da árbitro ofidal, contacclon.dâ €m ínatêÍlal dry

misofibr., n. coí v.rde llmão. com tc.,lolotis dE Prú.Co W
luhraúokt.l, m.n!âs rrdan yêr.l.llmao com dá.lhê pÍao,
coÍn 02

bollos Intano! aom detalhê prdo na borda e íÍllo PrÊto na
PI.AY FÂIR

2í0,00 Rl 4100,00

7

I-INIDADE 200 Gmir. com compoliÉo Miúofibrt,3ol. redond..com punho,

d.r.lh!s n. lÍcr.l, .onÍ$donsd. rlí.vés de iubllm.éo tot.l
nâ íÍêÍrta, costas ê man!À dr aloído com o mod.lo
€ncaminhâdo !m confoímidadê com r logo do evento
des€nvolúdo pllâ SêEr€tãÍiâ, lnclulndo ot sêÍviço! d. cd.Éo ê

ane € atêndaí am qu.lquêí modllo, aor,tamanhos a

quamHadêr mínlm85 de 06 po. êv.nto.

Rt 2t0,00 RS 42.000,00

3í

I

"l

I



8

100 chúêlr. obedalêm lmpcto couro l.arümo natu6l, tuÍddo,
esp.s3uía 12' a 1l', amaciado, com 13 Íavas rêdondai, aendo

âs travas íÍontals po3rulndo 10 mm dêâhura. ar tr.vâs
trâselíât com 12 mm, am tpu, costurada, solatpu marfim,
solado blaque.do (conuíâdo), forr.dâ com €spumâ dênsidâdê

23, Íêfoíço extra na àmareÉo (cadaíço). contra- fort. tênho
Íorínâdo (quê não quebía), acolchoâdá ôo seu intêrlot
pálmllha moldada êm avâ. Rêforço no calcanhar, a!!ndÍdo35
âo il4, coníorm€ numêÍaÉo sollcitôdo. PENÂLÍY

R$ /lt0,00 Rt a8.0oo,@

9

loco 25 Uniform. d. fin.bol fÊmlnino, ro mod.lo baby lool.om 20

camlsâ3 no teddo, têddo poliéster, confecdonada conÍoÍme o

modêlo anviado n. lolicltação, com tolr V e coíuÉ rêfoíçada,

manSa! @m punho, draenvotuido com técnicâ em sobllÍnaÉo
total, pod.ndo ter fálxas nâ5 laiêíal . ftstas nos ombro., com

númaío5 nr frênt! ! n.s coíar, com . logo da prêfêhuíe dê

5oúo soôíes na5 costar ou n3 fÍêntê. 20 rhorts d. iogo
femiíino, êm poliért€r, com &rdão e êlá'tico na cintur.,
atêndaí !m qu.lquaítâmânho ê corri
soliciteds. 20 mêiõê5 d. írÍebol profisslonal, com llánico no

Rt 7.200,00 Rt í80.000,00

í0

UNIDADE 20 Uniíorma drfiÍêbolcom 22 câmllas, lncluindo 2 da camisa de

tol.lío, 22 shorts, lndulndo 2 §hoÍrs d. Solelro,22 m.lõ!§
inclulndo 2 de toblro.Àr c.misa5 €m polÉstEr, com dêsin8€
produCo com slbllmaçro totrl, con n umêíação nat costas,

com lo,o dô praíGltura, côÍn er corês a5 ooÍas a modalo!

dainldo! pêlâs rqulpcs partlcip.ntaa do avêÍrtq coÍn trftánhos
wrt.dos: P, M, G . GG. Shorts dê jqo .m pollést.r, com

roídlo a alástlco na dntuÍr, ãtlndêí am quahuaí laftanho e

coíê6 rollcftado. Malõa3 dê tÍêbol profrssiohaL con alá5dco no

toínoaalo e €lá§tico êspêclôl na bords

supêrloí, molde do crl.rnhar, pé etoalhâdo.Composlção: 66%

pollamlda, 17X algodá0, 11X

elastodiêno e 6X poliéí€r, emtamenhos 35 a 44.

R§ 7.920,0{) Rt í58100,00

11

UNIDADÊ 30 uniformê dr fulsãlaom ül cámlsa5, lnclulndo 2 dcctmlsâ d€

tolêko, Ít rhor§, lnalolôdo 2 shorts d. lolelÍo, ÍI mêlÚrs

lndülndo 2 de golêlro. ar r.,Írir.r.m pollést í, com d.sEn ê

píoduco com subllmação totrl, com numêíação n.3 cortas,

com lo3o da prcÍ.ltura, cofi a5 coíat ât core5 € modaloí

defnldos pêlas êqulpat pártlcipônlês do ev€Írto, comtamanhos

vôílador: P, M, G ê GG. ShoÍts de Joto êm poliéí.r, conl

cordão a elánjco nâ cjntuí., atêndlr atn quahuêíllmaího e

cor.r roliciâdo. Mê16r5 de frn€bol profissioflal, coín êlástico no

tornorêlo e êlástlco llpêalal na borda tupêíloí, molda do

cllcânh.r, pé atoalhedo.

Compo.lÉo: 6516 poll.mldâ, 1n6 tlSodão, l1tú
€t.íodllno e 5f po[êící, .m taÍn nhot 35 a 1K

Rt {320,00 Rl í29.800,00

12

UNIDADE 5 unlíorma dG vÔlai com 15 camlsat a 16 shorts. À ctmlsas em

polléíêr, com dêsl$ . píoduÉo com lubllmado tottl, com

nud€íação nas coíás, com logo dâ prclêitura, com a5 cores ãs

coí.6 ê modêlos dainldos pêlâs lqulpê5 paítlclp.ntê5 do

ev.íto, com tamônhos variados: P, M, G € GG. Shorts d. Jogo

em polléstar. com cordão a eláílco na cintura, atêndêr em

qúalquar tamânho a corê sollcltado Mêlõ€s dê jltabol

profir§onal com .l&tlco no tomot.lo c dástlco atPadôl nr
boída supêílor, mold! do calcanhar, pé stoalhado.

CoÍnporldo: 66tí poll.n da, L7*.ltodh, f1lí
€l.nodlcno.6x polléí!Í, Gmt.meohos 35 ã 44.

PTAY FÂIR

R3 6.760,00 Rl 28.800,00



13

UI{IOADE 2 lrniform€ dê búqurtê com 16 crmlsas ê 16 rhorts. A5 camlsa5

êm poliéí.í, com dêrltn ê píoduçlo com hllmãção totã|,
com numêraçlo nas co5tú, com lo8o da prêíeitura, com a5

coÍes a5 corls ê modêlo3 dallnldos palas €qulpês Pâítlclpantês
do êvênto, com lamanhú varlâdos: P, M, G a GG. Shorts dê

jogo pm pollaÍer, com cordão ê alástico nâ cintuaâ, âtêndêr

em qualquêrtamanho a coÍri lollcltado, Meiôê§ de fiJtebol
píofrssionâ|, com êláíl€o no tomor.lo € êláílco espedal ía
borda supêíloí, mold. do cllcânhar, pé ôtoalhado.
composiÉo: 659{ pollemlda, 17x âlgôdão, 11r(

€laíodi€no ê 516 polléí.r, !m tsmanhos 35 a 44.

R! 5.760,00 R§ 1í,520,00

11

r00 Tanis Fúsil, dcaanvoMdo aom looa supêíloí, detalhê5.m
rõpa na biquêin a.rco lâmhadq íachâm€íto com c.daíço.

Com pãlmilhâ intêrnô, pl.m .m EvA com Íoío de têcido êm

poli&.Í, sola êm borr.chô ê..no baixo. Pesa.do 4/89 (o pêto
vana de acoído aoír. numêíaÉo). Atander d! ãcordo Eom a

§olicitaÉo dot.m.nho: do 35.o
4- PENALÍY

Rt ,080,00 Rt 46.000,00

TOTAT R$ 69í.620,00

VÂLOR UNIÍ. TOTALMARCAOTDE DESCRTçÀOITEM U.N

Rl 8,|0,00 Rt '18,480,00
MASTER

22 Red€d€ túêboldê Campo,t.menho oficial, €m nylon,fiodê
í

Ra t,320,00 Rt 13.200,00
MASTER

10 Rêded. túêboldê Ctmgo,tam.nho oi.iaL mâlha colmel.,
2

Rt 2,í00,00 E/a00,00R'MASITBR.d. d. Fut.bol dr C.mDo, offcl.l, níon, ío d.6ínm.3

MASTÉR
Rt í130,00 Rl 2520,00UNIDAOE 2 R.dÊ d. vol.lbol, ofi.,al, ..Íoífâde, Oil lona3, emborr.dâdâ, fio

1

R3 3oo,oo R3 í4.700,00MASTER49 R.dê d. volêibol, offo.l, fio 01, slntÉtlca, 03 lonúUNIOAOE

MASÍ!R Rt l.í/O,00 R3 í4.820,0013 Red. d! fúêbol sodcty, mâlhâ .olmeiâ, 5!d., fio 4.0 mm - 6,00

\) 2n
5

R§ í0,00MASÍER Rt '108,005 Rêd€ de bârquata, druá sada bíancã7
MASÍER Rl 42o,oo Rt íí.3/0,0077 Rêd€ d€ fú§.Lno 02, níon.8

Rt 720,00 Rt ía.,o0,00MAsÍERRê.,. dê Futssl, fio oil, nÍon.I 20

R3 í.320,00 Rt í3.m0,00MASÍERR€dêdê Fuls.l, Ínâlhâ colmala, teda.fio061010

R5 48.000,00
MÀSÍER

R' u,00Rede dê protêéo, m.lh.10 r 10 (íít2)fo 02 mm, níon
IÂr,nd.r íôiâmrnho rôlldtâdo o.lo municlolo)

1'l
MEÍROS 2000

Rt í92,00 R3 28.800,00

MAGUSSY

150 Bola d! tú€boldê Ctmpo Ofidá|, com 68 cm ô70cmde
circunfêíancl.. pÉôndo .ntrc 410 c 450 íâmas, coíu rada a

or r r) c^õn. ..hrr'.khilitu. í'.1ô r.mvív.L

12

UNIDADE

RI 9.600,00

MAGUSSY

UNIOAOE 50 Bola futabol campo, tarmotêch pío prl, medindo 68 a 69,5am,

pero rtú, ô 440& co?n úet.rlel PU, cámarô butll, com miolo

rêmovfu!|, onfÊcdonada am ml(,oibía lmponâda.
íl

Rl í 1,$4,00
MAGUSSY

í82,00R'
UNIOADE 62 Bolâ inlboi c.mpo, lnrdindo 60 a 69.5cÍn, pêsôndo 410 . l45t

em midoflbía, @íuíada, crmará da butll, mlolo remdÍvel.11

Rt 192,00 í.920,00R'
MA6USSY

Eola frn.boldc 5, ofidâ|, coíuítdi á mão, Misopowêí, com

32 tomos,62 cm. 64 cm d. clÍcrlnícíandã, pêsândo entrê 510

e 5/m

UNIDÀDE 10

t5

R§ í3.200,00

MIKASA

5 8olâ de yoleibol ofd.l, micÍofibÍa, com selo dê ãprovada Pelô

FIv8, 18 8omor, tarmotêc, coÍn 65 cm a 67 cm dê

circlntêíanclâ, pêslndo aúí.2É0 r 280& crmâra 6d, Procêsso

dê dupl.
15

UNIDÂOT

í.920,00RTRI

MAGUSSY

Eola dê volêlbol o]ld.l, 18 tom6, com 55 cÍn a 67 cín d.
cironflrêncl., pêi.ndo cítr! 260 .
280 & conlandoêmrut lntarlorcâmara 6Dcom sê15 dlscos,

confêccionada com tecnologla ultrd fu§lon/pu', mlolo

r.úôvívêl € lubÍlÍlcado.

UNIOADE 10

17

6.í,í/r,00R'í9e00RI

MÂ6U55Y

Bolâ dê vol.lbol ond.l, mÍt.rld êm a/C, com 65 cm a 67 oYl dê

cir.ünÍ€rênd., pc,.ndo .proím.dam.nt. 280 & (Valvul.
UNIDAOI 32

t8

I

I

LOTE 4

1",""1

*;...,*l

*-l

I
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UNIOAOT 40 Bola d. vol.lbol ofidal 18 Bomo§, com 65 cm a 67 cm dê

aircünf.rênclâ, pê5indo lntra 250 . 280 & aontendo êm 3.u

lnt!íior dm.r. .lôlllty, mítír.d., coíÍêc.lon.d. êí pvCpu,,

mlolo
MAGUSSY

R3 ít2,00 R3 7.680,00

20
UNIDADE 55 Bolà dê &5quetê ofidâ|, confêccionad. €m boííachô. mlolo

r.môvlv2l támânho 7il â 78cÍn ê oero 600. 65Oa MAGUSSY
Rt í92,00 Rt í0.580,00

UNIDAD€ z3 Eola dê 8a5quat. Ofioal, coííacciottsda êm MicÍofibr.,8

tomos, com p.to d. 510 - 567& cií.lnt rlnca d. Z2 - 74 dr €

MAGUSSY

R$ 192,00 Rt 4iaí6,00

22
UNIDADE 200 Éoh d. Íutsrl Oficial, 32 gomos, coíuÍâdâ, com 62 . 64 cm dê

ciíornfêrênoa, p€sãndo êíttra 400 ê 440 grâmâ!, mlolo
i.m^v{ú.1 .rá.re ãirbilitv MAGUSSY

Rl í32,00 Rt 38.400,00

23

UNIDADÉ Sola dê tús.lOfdô|, coln el (,n a 63 cm d. cií6lnÍeÍêncl.,

conf€ccloírad. !m MlcÍolin., costuírdt a mão, aámara látat ê

MAGUSSY

Rt í92,00 Rl 55.680,00

21

UNIDADE 100 8ol. d. rutsal pÍofi§slonsl. conÍÊ.don.da em PU, com 61on a

63 cÍn ale ciíclnf€rêícle, p€sârÍlo êntíe 410 ê 440 3Íama!,

aãm.ra dr
MAGUSSY

Rl í92,00 R5 í9200,00

25

UNIOADE 60 8olâ dê h.ndlboloficid, h2L com 54(,í. 56 cÍn dê

clÍc írfarêncL, pêiândo .ntla 325 . a00 & costur.da 3 mao

coorccclon.da am pvt, nlolo
.-à^,Á,.r. r,ihdc.2'r^ MAGUSSY

R' í92,00 Rl ,rí.rr0,rr0

26

UNIOADE 30 8da d. h.ndrboloficláL h1l, com a9 cm . 51 on d.
drcunf.rancie, pêsafldo êítr. 2:10 Ê 270 g. conurâda a mlq
coífeccionada rm PVC, mlolo r€movtuel€ lubrill.àdo.

MAGUSSY

R3 '192,00 RI s.760,00

27
UNIOADE 100 Sola lniciação nr 10 - boÍÍaó. ,môtÍlrtda, com

48 cÍt| .50 cm de oícunfurancla, p.lrndo rÍrtre 18O ê 2m I
t"cM

R$ í,00 R' 5/400,00

2a
UNIDADE 10 Bola d. íÊftío lnfaotll n'8 Matêrlôll Pelúciô, Ahu.a r Iôrguí.r25

AZt R3 í80,00 RI 1.800,00

TOTAL Rt 393,504,00

SAO ROQUE 23 DE MÂIO DE 2022

ftr

O'J

n

Rlcardo srqus. Alvoa
RG. 2'1.t5,r.837-9

cPF- 278.5,49.it28{0
sóclo- pro prl.táÍlo

Íl{al
(0

21

I
I



DEFERIDO

JUCE§P . Junta Comerclal do Estedo dê São paulo
XlÍtttifío do Oaa.rwotvhÉrío, to{rúatrta a Conraado Ertaítoí
SoctitaÀ dê Corúrdo a Ssylçoa
Otp..tllttmto t{rctoÍdt & Rtgtttro do qomóaclo . OIIRC
§ec.rt ría de Oet.nvolvlfiraÍ{o EêoôôlÍtco. Cl.nch a T.cnoloot.

RÉGISTRO CONTROLE INTERNET

020í3{sr-í

tilmrililr

S

I 1t'l
ê{^,grraro.rúúô-44-É-ã.Bt

ueSào

Alteracâo do Valor do Caoitat Allôreáo do Códoo de Atividado Econômlcâ/ Ot{êto §ocid:

ESRICAROO

Maria Trindade

Sãô R.!.luê SP

ourtHÉuÍos uL Rers

a?62800
a7sq,í
47a31m
4741500
a7a.4002

1742300
471400/
4740?t)
4751201
1752rú

rffiDo6.Ero

BEO€Olr.lrA Ca Crrti ut

.J

À§rMllÁro turaoEFÉB!ào

.-ko*E tucúN

Gt.

:náo
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lsEilI(--.ãid
Ir«oryreao

Il,
lsp I

I_
llp't

LôdsollrdFI íss
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JUCESP - Junta Comerctat do Eltado dê São paulo
Xhhióío rro 0...,|yolylltEírb, lndú.tr|| a Cai{r& E*..tot
SaaÍaLítr da C.oi?áltlo a saíykoe
o.p.ít Ír.nto t{.ctdt t ítr R8btÍa d,o Con*rÍo. DXRC
Aacrtúía rra Da{nvolútrúr{o Ecoiômh4 CLnGfa a Í.cnoblfa

1

ioít Do arÊêa3rr.o lÉarÀ 5 -.s6l
R
x!rr4 rr*r..í.4.-)
Sào Rooue SP Bresilâiíâ

Casadda)
lEe! E Éra(,-d.l
Comunhâo oaIdAl de b€ns

.nlrtlo{Ê1

JOAQUTM MARSUES ALVES APÁBEC'DA LURDES ALVES
t@,rrr@ol.i*.r-Úat

1 980
Eio

ssP
tr§lÉE-§rE cô..{úÉe-é.G)

Rua Maêtro Por,irio Tavares
Ibrtal4loujeÉt.4',.)

441

Jardim Maria Trindade 543ô

São Roque le,

m 1

SP Baâsil
lÇaatpEr.!ttôiÉ!I.-'.rt

Sáo Rooue

500.000,00
w!â @crElrriÊ úr
OT,INTENTOS IIL REAS

.i78im1
,176í ú3
,47ô4603

{7A3ô02
17A33.1
4789m2
478360,t
4?89m4
475710ô
4781i€O5

ú.,

06/'1

rsrrurrnr 00 .pi€llro É
.M

ffiHINEffiI

DEFERIDO REGISTRO
020t3aE8&t

lElliIilillll

lt:'lorto.Ptgh.7t.I

lsp

ro€

l"

Iffi--
Irllt
Ic&.o s rflcI sas6



JUGESP - Junta Comerclal do Estado de São Pauló
lunLtórlo do Íl..aoyolyhttcoto, lÍldúrtíll I Com*plo Ertüío,
g€cÍ€Lrtr rta Ccúâclo a Ecrvlço
Í»p.nrlnofllo .cloír.l d. R.gEiro .ro CoÍúÉfo , DIAC
SecÍdrú d. O.t rwolvlm.í{o Ecoúmlco, ClCrldt ! Í.snotogh

ra.âo cDeíÉçlo 0ó iÊarnÊE &it!a. t rEaaEa
3512n4944

r*l B FUra (-i.Ê 
-taa,

B!CAROO ÀlARQUES ALVES
Ha c. Éwilrr^ê...+.9.É .xe-l

Sáo Rooue SP Brâsíâirâ Messrllno

Casado(a) Comunháo parcial de b€ns
Bicrr€ oa aÊxr tr ..-.1

JOAOUIM MAROUES ALVÉS APARECIDA LUROES ALVES

I 24tO1119'94 SSP SP 278.545.424.491

ar^EF.oorc, tÉi4 5r+q&- d r*- El

DôIÉ4DO a [.rrr'r -q -, Ê'
Rua MaÊsiD PoríÍio Tsveíes 441

648Jardim MaÍia TÍindâde 18133-410

Sâo Roque

RICAROO MARQUES

441R

543618133-410Jardim Maria TÍindade

€oinaa aLErRt É.í.in !
Sáô Rôdúê

v !§ @ cJFrÀ i,ú -r-l
OUNT€NIO§ MII REáIS500.0m.00

1761005
47a90€€
1758$e
03í8100
gitt910Í
8111500
8591100
93r3100
ca2g8e0
a753000

1

R

cÉ,t1U2016

DEFERIDO RÉGISTRO INTERNET

02Olt/aôE&,t

InffilIrI

c r,l.E4 rorc c'. u!

1A12t201A . Paglu I d.9
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JUCESP - Junta Comêrclal do Estado de São Peulo
Ílnt rio do Oar.ovolvltr!€.rb, lrdóat {. e Conúrcto E taíôr
s.cr.tarh d. Gomórclo . SaÍvha
O.r.rumnto l.lcbn l dc R.clrío dô Coltlatrlo. DNRC
Sacntarla da OcaanvolvlÍnürtg EconôÍrdco, ClaicL a Tacnologh

kJÉO§aroénÍrc{Jo6ra6rioI'ã}tta .taE*Ba
aslz77{É,gr-o

,.|tÊ Drtru{ (aa|.lt,

rio|a 0o arPrÉlâ& làrr*. 6.rrtâ,
RICP.RDO MP.ROUES ALVES
Birr.! ú úÊ.. ra. - .-l
São Rdnê SP BrâsiÍelrâ MâsÀrliaô

Casado(a) Comunhão Darcial de bens

JOAQUIM MARQUES ALVES APARÉCIDA LURDES ALVES

14/04/1980 7 24tO1t1çjg4 SSP SP
Úli{gDo'ê.,ía.Gd,.r&.l-úrb-É,

Rua Maesto PorriÍio TaYares
oô.cui,og.al,',..Md,.E)

441

Jardim MâÍiâ Trindâdê

Sâo Roque

Alteracáo do Códiqo dê Atlüdade EcoÍünba/ Obl8to §oclel:Alteraúo do Valor do CaDital:

RICARDO MAROUE§ ALVES . ME

Jerdim Maria T 'l

óiiEro Éar.üíco ['"í]
§àa Flrnr ra

v roa É al,,Llarfrl
oúNHE{YOS li{. FEáIS

45a120.í
4003100
aa307o1
,t65160,
,í2S0501

5820800
821S9s0

I D6rgrd q 
^stoi&aJo 

GorEü Ert^r
lPermaneca lnalterado

ruNarrrfiÉsoê EEur oo rr.qloadJÍi tB,ÀD€lilc§o^,ÁB'À^.€t xtaro or dacn c,ô .o .r+r
15.053.338/0001€9

^6§!^r!Rr 
9^.re ,€-o Erml!.âo

ALVES -

ad1a2a16

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INIERNET
020134t8t't

rEttIlIltill

'l2r'l2ra0í6 I írí0r,10 . Plolnr tdr 0

t-

- *.,. :JT

.nâo estar impedldo l:
à Junta Comercial

le Icài.ooorr-àohar$aú [ s+a
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Socretôrlo ,( C?nlérclc t Se

(', ,

. ONRC
Clancia c Tecoologia

PAULO

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRP
u.r*rc or or}mrrrç.fo ú recseo ot ErP§€S^ - r{í{ 0^sêDE ,{ÊÉ O lr,rAll.'É,..t,tC

lÉrrÉ oo Êsrâa3l\Êo acqrE&r,.

RICARDO MAROUES ALVES
Mtúlra o€ l3d ! !cr.6 a{ô)
Sáofoque SP Brssileiía

t!J@

Masculino

Cesado(a)
RE(,n á CÉAEIS tçãdq
Comunhão pqfcial do bens

JOAOUIM MARQUES ALVES APARECIDA LURDES ALVES
rarcroo En íút ú ó.d?§)
14/04/1980 24.954.837-9 SSP SP 278.549.428-89
e.Àxcpioo ,oi drE 4.Êrê.fac, EÚc e ú o. írr,

441
i rao.orúm

5436CAMBARÁ 18í33-410

São Roque

Constitui Normal

RICARDO NIAROUES ALVES
rooÀraouÂo íq, r, *.)
T{UA MAESTRO PORFIRIO TAVARES

CAMBARÂ

São ue SP BÍasil br

20.000 00
vr.or oocreÍr. ítr.í.r-)
VNÍE rt{ll REAIS

6prco oa 
^rMD.a€

A,tlrridsds PÍln@ál
,a6,ls4gg

Âlhldadds) SsdrÍdáíi.(!)
484350t

coMÊRClo AT CAOTSÍA DE ARTTGOS ÊSPORríVO§, DÊSPORTTVOS E CALÇÂDOS OE§PORÍ|VO§.

c T^ oE .ú:o o^s 
^twÉrÍras?4t0112012

É sÉOt 09 Ítál. oÉ q,/ria it

,§§À ruruo^ FiRr,r Ptlo

RICARDO MARQU ALVES

24n1/2012 MARQ E

w

gê..rcí.r^oo rú üdrói . q ,, *_1

RUA MAESTRO PORFIRIO TÂVARES

DEFERI RE

009332659.9

ffiffiuffimrffiffi

e

a

,

t;
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JUCESP . Junta Comercial do Ectado de São paulo
mnbnó,b do O$a.rvolvtnarío, lÍútr t. t CannóÍÍro Ert ío{
S.crdrrh de CorDáírlo a S€rvlçoa
D.p.ÍtmsÉo iLacbo.l d. R.ílttro do Cornêrcto. D RC
Soc'rtaÍta {*a Dtlüvolvlínrrlto Ecoromlco, C}anrh a ÍacoologL

Requêrlmonto de Emprerário

rl*Eaod EogrÊralo(t i«F roDaGEs.riÉo Ea
35127744944

riÉor Írurl !d. E.{

norEoo!r.€.r.ro{dEro'5-.,..d'
RICARDO MAROUES ALVE§
MI(RA * t rá.{be.oô)
Sáo Rooua SP Brâsileira Mesculinô

c a

JOAQUIM MARQUES ALVES APARECIDA LURDES ALVES
Mr4lDOasi*ill-d,
í 4/04/19E0 lzlp,*a3t o 24t01t'.t994 SSP SP 278.5/.9.42üAg
Êrcroo E lE4-.-.81...,É -*ô Ê1

Rua Maesto Portírio Ta Íêg
tE rErxloriÀF *i,,rÂ -.ê,

441

Jârdim MâÍia Trindade 18133-4'10 5438

São Rooue SP Brasil

u1Rua Maesto PoÍfirio Tavares

í8133,1'Í0 5430Jardim MaÍia TÍindade

Brâsil
coâiÉro a{ltiÔê1.-r,

Sâo Roouê SP

soo.000.00
urot oo c^m{IF.&.)
OUÊ'II]EMTOS rl{! REAS

aáÉcod fiErqr
etv;Oaae Pmape

.á/-g.ge

Alvídq$ Scdr.rdâr.(f)

{329t01

45í I í0í

,í511102

coMERCtO ATACAOT§TA DE ARÍIGOS ESPORTTVOS, OESPOTflVOS E CALÇADOS OE§POÊÍ\OS. COÀIERC|O
VAREJISTA OE ARTIGOS
ESPOATVOS. COTERCKI VAREJISTA E ATACADK'TA DE AI,ÍO'ICF/EIS, CAI'IONETÁS Ê UNLÍIARIOS 

'{O'O3E USÂOOS, ooÀ|ÊRCIO
AV RE O EAÍÀCám D€ PEÇAS EACESSO$OS il9l/Os PÂH \rEtCULOSÁt ÍOIiOÍORE§, COUEnclOA
VAREJO OE YOÍOCICLETAS E
Moror{ErÂs Hov^s E usAôÁs, corirERcrovARarsÍA EATÀcÁD§rÂ oE c LÇâ!os, áf,Íx3o8 oo
VE§TUARp EAcEsSoRDq DE
TECIDOS. OE EOLSA§ MAIAS E ARTEOS DE VIAGE ,l. COS EíCq' E PROOUTO§ O€ PERFUUARIÀ E OE
HIGI€t{E PE§§OAL.
ARÍtcos DE cAt 

^, 
MESA E BÂNHO. DE Fr[.rrÉS, DTSCOS, COS, OVOS E FnAS, CoiTERCIO VAREJI§ÍA

ESPECIALIZAOOS OE
o€ stoa os,U roE ouri L,í

Cua2t2016

1 1

M ME
\isqt!,^ or le 

't!o 
Er'iá,rào

DEFERIDO RÉGISTRO CONTROLE INTERNÉI
020rtattô-,

mmlllfil

irfi2nfi6lsrrcrro. Êaqh. I do I
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deêlêrcor
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JUCESP - Junta Conrerclal do Estado de Sllo paulo
,tirúattr do OaaanyondnEnto, hd&t L a CoíéÍslo EÍrílo,
Sa(,ôda de Co árdo a slrrtçor
O.prit m.rtto ,.actqt t & RlgHm do CoIlÉrcto . DtsC
Sacrglrd! d,. o.r.fivohdÍnanto Ecôíómlco, CltrÉ! . f.cnol€L

Er6o oa oa@Lrcro Do.aq.Do c !I,rq, trt o. EDê-

35127744?Á4
l}ÊE Dr ft,urcm p.l)

RICARDO MARQUES ALVES
Râ.€ OO É§eÉúN,O tÉr?a;

B'Ir.r4o.l*.|'í..|-àt
BÍasileirE

Casado(a)
tECaE Bâraedúr
Comunháo psíciâLde bens

JOAOUIM
$sCÉO €u Íáá i i-..d
uro4t1 lssp24t0111E€4 SP 278.5{,9.42A€,9
!,G,lc. .oa lÚa Ô.*E'.1... §. g* e,

Rua Maestm PoíÍrio TavêÍes
oÔ@rr.rxj M F.!.dí,. .u n. - )

441

Jardim Mãia T 18í 33-410 5436

Sâo Rqque

AlteÍajêo do Valor do Caital: Aterâcáo do Cóóoo de AtM(bd6 Ecoíúmlcd Obleb Sociat:

RICARDO MÁROUE§ ALVES . ME

Ruâ Msesto Poríío TAveres Íl

[ir,*o 543ôJadim MaÍia Tíndede

Sâo Rooue

*.*.*l v úa oôcrâRt-ül
ou$eNTo§ tal FÉÁrs

4530701

a530702

r$0703

a§30705

{í1201

4341 203

aô2310ô

463§{}1

,tEz}í0e

rNsrRurrEl{ros t{usrcÁls E AcEssôRlos, corrERcto vÀREJtsÍ E ATACABSTA DE FERRAGENS E
FERRAI.IEI{TÀS, COI,TERCIO
VARE rsÍA DE TI}.TÀS Ê irÂTERrÁL pÀRA prr{TURÂ E corERclb 

^tAcÂotsrA 
DÉ ÍNÍ s. vEa uEs E

sll,fllÂREs. COÀIERC|O
VÂNEJEIA E ATACáDISTA DE VIDROS. ESPELHOS E VITMIE. COT'ERC]O VAREJISTA OÉ Íll{'AS E MATER!ÂL
PÂRA PINTURÀ
COMERCIO ATACAOISTA OÊ ÍINTÂS, VERNIZES E Sí,|[ÂAE§; COIúERCIO VâREJISTA OE MADERÁ E
ARTÉFATôS E COfrtERCb

ianceosra oe ueotru E pRoÍ)uros DERrvÁDos E oÉ MAÍEnteL E!ÊrnGC,, DE c^1. ÂRaÀ p€oRA

MAÍERIAL DÊ É§CRÍTORO, COITERCIO VARÉJISTA E ÂÍACâDISTA DE
l^RTrGos DE PAPELARTA E
lcor,cnco rncaosrr oe
lBrclctEr s E TRErcLog.

LTNFoRÀ.tATtcÂ. E EourpÂt ENTos oE TELEFoN|Â E coàuflcÂçAo, co ERco ÀTAcÂorsr^ o€ uvRos.

PEÇA§ E ACESSORTôS. BRTNOUEDOS E
FLORES NATURÁTS E

ARNGOS RÉCREATIVOS: COiIERCIO VARÉ,ISÍA DE PIAI{TAS E

EM 6ERÂL; OOrr€RqOVÀiEJISTA ESPECTAUZADO DE
BRÍTAOA, TIJOLOS E
TELH s, oE MATERTAL DE cor{srRuçAo
EOU lPÁtiENÍOS E SUPRIMEIITGS OE

EÉrÉ c x.r!ÊlrcloeilnElÍr.

ALVES . MUER
^ssaÂÍur^ 

D. ruÂ iu,ô *rrlrn
Uê)

'161 ê

t
BIT

DEFERIDO REGISTRO NTERNET
02013488&t

rilfimlm

lzízÍroía íE:10:a0. Pagh 2 de C
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JUCESP - Junta Comercial do Estado dê São páulo
f,lnLlário do Daa.lrlotvlôaoto, tndúrtrt a Comóralo ErLíoÍ
Sacírtlrh dê Comarcio a Eorvtsor
D€Part mcnto xaclorBl da Ragbúo tto co,tÉ|!to . oi[lc
S.crrtlrlr úa Daaaôvofutmaíto Eêôlió.iico, CíanGh a T.Gôologia

,(l4e oc oaeÉraro !o no.ar.o d arrilaÀ.
95127744944

§rDlrs,l..úra!--a-

RICARDO MAROUES ALVES
|aE D atrEllro tÉâr-. ã

ur\na DEi.*.rÊ ô*)
Sâo Rooue SP Brâsilê,râ

Casado(a) Comunhâo parcial dê bens
,EOt€ o€ a€r6 §. ..cr

JOAQUIM MARQUE§ ALVES APARECIDA LURDES ALVESMa@€rra-.tut
MtanÉ80 24t01t1w4 S§P

*5-1.!..-'aÚrÉ*Ôe)

Ruâ Maestro Porflíio Íayares
tsoücr-as u (rúú'r. - r4 ,. c )

441

Jârdim Maria Trindade 18133410

Stu Rooue P

Altefacâo do Valor do Caoitel: Âlteracão do Códioo de AtiviêdeESqtomicd Obiêto Socisl:

RICAROO MARAUES ALVES . ME

ava

Trindade

São Rooue SP

500.000,00
vÀroâoo c âÍa!-itdc
OI'N}CNTO§ gII- REÀS

45{r 90í

a64t0o2

ezlut
«x31,02

'La:,50t

46{9401

a6{!10r

4645í03

a6aôo0Í

48L0@

COT,IERCIO ATACAOI§ÍA OÉ SEIí€NTES E FLORES, PLÁNTÀs € GRÂIiAS. COIIiEECIO VAREJISTA DE
ARÍIGO§ OE CAÇA. P€SCA
cirrBirc, oE AB|M ts vl\ros E oE ARnGos E AltiiEtflos pARÂ Àxmas oE EônuAçAo E co EFcto
ATACÀDI§TA OE
AUMENTOS PAFA ANhlAi§ COTIERCO vÀ €JISTA ESpEChLtZ OO DE pEÇ^S E ACEôSORIOS pARA
APAREL}}o.S
Er-ElhorlErRot{l@s pAaA uao oot ÊsTtcos, coMERcto vAREJtsÍA oE EMgAicAçôEs E outRos
VEICULOS RECREAIIVOS: PEÇAS
E ACESSOR|q9, DE PROOLrOS túO S NF IÍrES DO §SANIÍARJOq DÊ OUÍROS pRODUÍOS lúO
ESPECIF}CADOS ÂNÍÉRORT&HIE,
DE OUTROS AR'TGOS DE U3O IIOi{EST|GOS, DE OUTRÀ§ 

^TrvlOÁDES 
ESFORIIVÂS; PROOUçÀO E

PRoroÇÂo oE R,/ENTos
E§PORTrr'Og;GESrÀO E rr{SÍÁ!ÂCoES r}E ÊSPORIE8. E §lito OÊ E§pORIES, ATMO DES OE
coNolctoMlrElrro Flslco.
REoREAçÀo E tAzER; cs{ÊRoo vAREJtstA oE ELErRoooxÊsrEo E aulP [E]fros tE 

^uDo 
E vtD€o:

COTJIEROO VAREJI§TA É
AÍAC DAÍADE ERCAOOiAS A, GÉR L §EU Pf,EDOàAM CtA DE AllrÊlítos Ot t[sutiiog:corrtEigo
ATA6 txsr^ DEÁouA
ranERAL co aco ATÂcADrsr D€Rotp s E^cÉssoRos p R^ uso pRofl§8lotlAl- E D€ sEGURÀriçA
DO TRASÂI,Iío.

DrÍ 0E urloo 0§ fivôrD€3 ul{Ero oê t*âflô ro cr*r

15.0s3.338/000í€9
,irt'át er^Dl acoEo(r arA nlrt.0aot^vrÊÍ!zr4rôa$*Ifxür.

Peímaneca lnaltorado
rt.$i.â^ x n4 Er.oúaüa^o
RICÀROO MAROUES ALVES . ME 4-"r--ú
@1A2016 R

OEFERIDO REGISTRO CONTROLE INÍERNET
02013488Sí

tillumilr

l2ríZraola lú:10:ao. Plgl S ds I
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JUCESP . Junta Comorcial do Estâdo de São Pauto
MlÍütórlo do oaaa|rvolvlltrsÊ, líraloat {r . Coííírdo Êútríoíg.c0trd. & Colnórdo. 8rfilçoa
ltp.(.mrnto .rloi.I Éa R.gtstro do Comólcb . D}|RC
Sacra{atl8 dc t aaüryolvknríito Eôonôtnbq e$rcb . ?aandcgla

uÍtnÀ. cl íar. ú ôdd

ora6urooM 0.râ..-E r, ê)
R

QUIN}EIíTOS IIL REAS

rúo EsP:clFtc Do
iroiieiêüÉüÉ.irnres E pEÇAs, @rrERclo 

^TÁcAolsrA 
oE lx$RtlüEt{Ío§ E irAÍERra! PARA uso

PROOIÍO§ Ii{TEFT,TEUARIG t{ÂO ESPECIFICADOSATACADI9TA EsPÊcr,Alrz oo Eir olrrios
EOUPÂrIÉNÍOS

OE
É.u^oulr{A§

.OE 
OUTRASooMEsTtco.PESSOÀLusoOEEau ELETRICO§IPA}TET{TOS

lÁaoaAÍORIOS
CIRURGICO

MÊDlcoso€ ÂRTIGOSoDollroloctcoo€É PROOUTOSOEEHOSPITATÂR,

Pt'rÉut ÁncoscoMEFCIOoRÍoPÊorcosr EDEEM E VARE.JI.STAcottERcroALIMENÍICIOS GERAL:PROOUTOSDE
CÁ}'ARA$OE.AR

46a7801

46484{3

4649407

4e79eÉ9

46711!0

1672S00
4ô73700
4879603
{aa$99

orrr oÉ ,Llo o.. 
^tuoroe3

16

il

iln

INTERNETREGISTRODEFERIDO
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JUCESP - Junta Com€rclal do Estado dê São paulo
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO ARASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTóRIO ÂZEVÊDO BÂSTOS
FUNDADO E I88E

pRtÍíEtRo REGtsrRo cML oE NAscr[Eitro e óarros e púÁnúôbÉ caslue ros, INTERDIçôEs E TurELAs D co ARcA DE JoÃo
PESSOA

Av Epitácio Pessoa, ,145 Baino dos Estados 5803GO0, João Pessoa PB

Tel.i (83) 324+5404 / Far: (83) 32'l'l-54S4
http://w\M,v.azevedobastos.not.br

E-mail: caítorio@azêvedobaslos.not.br

DECIâRAçÃO DE SERVIçO DE AUTENNCAçÃO DIGITAL

O Bel. VálbeÍ Azevédo de Miranda Cavalcanli, Ofcial do Prim€iro R€gislto Clül de N8§cimentos e Óbito3 e Privativo de Ca§ament@' lÍ erdiçóes e Túela8

com atÍibuiçáo de autenticar e reconnecer"n'rma;;;-ó;# ã;]"õÉàssoa Capit't ao estado dE PãÍaÍba' em ürtude de Lei etc'-'

DECLr{IO ainda que, para garantÍ transpaÍência e segurança iurÍdica de todos Gs atos oriundos d8 aNidade No!ôJi8l e Regislrâl no Estado da Paralba' íoi

i*ritutdo oeta da Lei N. 10.132, de m dá-nà'ü#oi" ãã zõiâl â 
"pmaçao 

oo'igaroia'ãJ"-êro ólgúio" rlscslizâçáo Exbaludlciâl êm lodo§ o§ atos de

norâs e resistro, composto de ,. 
"oo,gá'1""ã;'(ürã!iüà, 

sáãniáiri 41clâsasxix2) e o"ãst to-"' c€da iutonücaéo pÍocessada Éla n*sâ

siêrvenle oode ser verificsda e connrmada tantaà vezes quanto Íor necêssário "iãüitôlir 
oo Tribunel de Jusüçâ do Estado da Pg'aÍba endereço

https/con€gedoria.gpbiw.bÍ/selo{igltaU'

AaulênticaçáodigitaldodoqJmêntotazProvadeque,nadatâsholaemqueelE-íoir€allzada,aomprêsaRICARDoMARQUESALVESMEünhapossêd€
,m docurÍrento com as meamas caradeísticâs quê íoram reprod@ida. n" 

"opiá "lilfiããã,-iããoã 
a" ã.pÀt" RlcARoo MARoUES ALVES MÉ a

[IJe:lãiiíüàií,1'i,â;';;;;, úitid;úEaàe do doorrirnto apre§entâdo â êste caÍtóÍio'

Nêsse sentrdo, dedaro que a RICAROO MAROUES ALVES ME assumiu, nos termos do arügo 8'' §í'' do DecÍeto n'10.27Ü2020, que regulamefltou o

artkro 3., inciso x. da Lei FedeÍat ," lsi?a»o-r-g-; ã 
"-nígã 

z'-Ã-aà úi r"o"ài?ããáã0"ü, á i*p"nsabilidade p€lo proce$o de dlgltalizsÉo dos

âãil;ün-"-ó;, ;;rãminoo perante esiâca'tó'io e terceiios' 
" 

sua 8ÚoÍis e lntesrldad€'

DêacoÍdocomodispostonoarligo?-d§7..daLelFederaln.l2.682no12,odocumentoemaÍl6xo,ldênlilcadolndMdualmorte€mcsdacôdigod€
AutenticâÉo Disital' ou na reterioa seq.ÃJá, 

.pil1#"!iài]ütiàdiípÀp"i o' "t 
q'"tqueÍ outro mêlo tlslco'

E3ta OECLARAÇÃo íoi emiüda em oíoír2022 í5:lE:a4 (hot! locll) stÍavés do sbtema de autenticaÉo digital do cartÓdo Azerêdo BsstG' de acoÍdo

com o Art. 10. 1e e seus §§ r" " 
, ol'íitàôiÉirci, ii,iil t rúr, o-0"-Í|'Jiio'ã"iiriiô 

"üÃúcsoõ "o''t"noo- 
o cedifcado Disital do titulaÍ do

caíôÍio Azevêdo Bastos, podeÍâ *, :#,t"Í#Ê#Ãüi;;o.reg" nrceiõii-upÉ-<iüEó nr-G§ úe ou ao cartóíio oelo eÍrdere@ de email

aurenticâ@azevedobastos.not.br 
para rni;Hlil", ."É á"iàit'"0"" à"rt" 

",o, """ií 
o?ità-itõviiúo,git"Éãr"oóu."t* not:br e infoÍme o código de
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Egta DedaÍaÉo é valida por tempo lndgtoÍmlnado e está disponÍvel para @nsulla em no39o !ite'
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GOVERNO DO ESTADO OE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÂO PAULO
,ürt

JUCESP
cERTTDÃo EsPEcÍFtcA

cERnFlGAilos ouE AS INFORMAçÓES ABAIXO CONSTAÀ,| DOS DOCUMENTOS AROUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL É SÁO VIGENTES

NA OATA DÉ SUA EXPEDIÇÃO.

AS TNFORMAÇÔES DO CAMPO'OUTROS AROUIVAMENTOS', SÃO RELÂTOS DOS ÉLEMENTOS CONSTANÍES DE AROUIVAMENTOS

SELECIONADOS PELO REOUERENÍE E POOÉM TER SOFRIDO ALTERAçOES POSTERIORES.

sE HouvER ARoulvAMENTos PosrERloRÉs, EsrA CERTIDÃo PÉRDERA suAvALloADE-

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO

WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, M

E A ExrsrÊNclA DE ALTERAÇÕES PosrERloRES' sE HouvER' PooEFÁo sER coNsuLTADAS No slrÉ

EDIANTE o cÔDlco oE AUTENTICIDADE INFoRMADo Ao FTNAL Do DocuMENTo'
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RICARDO MAROUES ALVES

441RUA MAESTRO PORFIRIO TAVARES

2495483791813 10SPsÁo RoouECAMEARÁ

EMPRESÁRIO27a.y9.428-89
.* -é

STAM ANTERIORESGI STROSRENEM DENoMINAçÔESossoscoNNÁO

712.3Á4112-327 t0112012

(ME).
REGISÍRO OA DE ENOUAD

332.3091',13-7'16/09/2013 t
CAPITAL DA SEDE PARA $ 50 .000,00 (clNouENTA MIL

DA SEDE ATACADISTA DE ARTIGOS

coMERCIO DE ARÍIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO

E UTI E USÂDOS, COMERCIO A VAREJO E

VAREJO DE MOTOCICLETAS E

Do vEsÍuARto E
MOTONETAS

DE PERFUMARIA, E DE
ACESSORIOS

O VAREJISÍA
HIGIENE PESSOAL,

STA DE FERRAGENS E
ESPECIALIZADOS DE TINTAS,
FERRAMENTAS,

VITRÂIS, COMERCIO VAREJISTA DE
VERNIZES E SIMILARES, E AÍACADISÍA

TINÍAS E MATERIAL PARA PII'ITURA, E SIMILARES: COMERCIO VAREJISTA OE

MADEIRA E ARÍEFAÍOS E COMERCIO ATACADISTA DE OERTVADOS, E DE MATERIAL ELETRICO, DE

AREIA, PEDRA gRITADA, ÍIJOLOS E ÍELHAS, DE MATERIAL DE coNsrRUÇÂo EM GERAL; COMÊRCIO VAREJISTA
CAL,

E EOUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
ESPECIAL IZADO DE EOUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS OE INFORMATICA'

É COMERCIO ATACADISTA OE MATERIAL DE
coMUNtcAÇÂo, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA

PEÇAS E ACESSORIOS, BRINOUEOOS E
ESCRITORIO, COMERC IO VAREJISTA E ATACADISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS'

E COMERCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS RECREATIVOS ; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

CAÇA, PESCA, CAMPING, DE ANIMAIS
SEMENTES É FLORES, PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

DE ALIMENÍOS PARA ANIi,tAIS;
VIVOS E DE ARÍIGOS E ALIMENTOS PARA ANtMAls DE EsrlMAÇÃo E coMÉRclo ATACADISTA

COMERCIO VAREJISTA ESPÉCIALIZADO DE PEÇAS E ACÉSSORIOS PARÂ APARELHOS ELETROELETRON ICOS PARA USO

DoMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÔES E oUTROS vEICULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ÁCESSORIOS' DE

PRODUTOS NÃO SANEANTES OOMISSANITARIOS, DE OUTROS PRoDLTTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE' OE

OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICOS, DE OUTRÂS ATIVIDAOES ESPORTIVAS; PRODUçÃO E PROMOçÁO OE EVENTOS

ESPORTIVOS; GESTÁO E INSTATÂÇÔES DE ESPORTES, ENSINO DE ESPORTES, AÍIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO'

RECREAÇÁO E LÂZER; COMERCIO VAREJISTA DÉ ELETRODOMÉSTI CO E QUIPAMÊNTOS DE AUDIO E VIOEO; COMERCIO

VAREJISTA E AÍ NANCIA DÉ ALIMENTOS oU INSUMOS; COMERCIO
ACADISTA OE MERCADORIAS ÉM GERAL SEM PREOOMI

Documento GÍatuito
Proibida a ComgrcializâÉo
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ATACADISTA DE AGUA MINERÂI, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS Ê ACESSORIOS PARÂ USO PROFISSIONAL E DE

SEGURANçA DO TRAAALHO, COMERCIO ATACADISTA ESPECIAIIZADO EM OUÍROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO

ESPÉCIFICADOS ANIERIORMENTE, DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESÍICO, DE OUTRÂS

MAOUINAS E EQUIPAMENTOS NÁO ESPECIFICADO ANTERIOMENTE, PARTES E PEÇAS, COMERCIO ATACADISTA DE

INSTRUMENTOS E MATERIAL PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR, E DE TABORATORIOS E DE PRODUTOS

ODONTOLOGICO, DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÊDICOSi COMERCIO ATACADISTÂ OE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM

GERAL: E COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS E CAMÂRAS-DE-AR.

397.51í/'tê406/10i2016

ALTERAÇÃo DA AT|VTDAoE ECoNÔMtcA / OBJETo SoclAL oA SEDE PARA CoMERCIO ATACADISTA DE ARÍlGoS

ESPORT|VOS, DESPORTTVOS E CALÇAOOS DESPORTIVOS, COMERCTO VAREJISTA OE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO

VAREJISTA E ATACADISTA DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS, COMERCIO A VAREJO E

ATACADO DE pEÇAS E ACESSORTOS NOVOS PARA VETCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E

MOTONETAS NOVAS E USADAS, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISÍÂ OE CAIÇADOS, ARÍIGOS DO VESTUARIO E

AcESsoRIoS, DE TEcIooS, DE BoLSAS, MALAS E ARTIGOS OE VIAGEM, COSMÊTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, E OE

HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS OE CAMA, MESA E 8ANHO, OE FILMES, OISCOS, COS, OVDS E FITAS, COMERCIO VAREJISTA

EsPECTALtZADoS oE INSTRUMENTOS MUStcAIS E AcEsSóRlOS, CoMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINÍAS E MATERIAL PARA PINTUM E C,OMERCIO ATACADISTA DE TINTAS.

VÉRNIZES E SIMILARES, COMERCIO VARÉJISTA E ATACADISTÂ DE VIDROS, ESPELTIoS É VITRAIS, COMERCIO VAREJISTA DE

TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA, COi/IERCIO ATACADISTA DE ÍINTÂS, VERNIZES E SIMILARES; COMERCIO VAREJISTA DE

MADEIRA E ARTEFAÍOS E CoMERCIO ATACADISTA DE MÁDEIRA E PRODUTOS DERIVADOS. E DÉ MATERIAL ELETRICO, DE

cAL, AREiA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHA§, OE MATERIAI- DE CONSTRUÇÁO EM GERAL; COMERCIO VAREJISÍA

ESPECIALIZADO DE EOUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, E EOUIPAMENTOS DE TELEFONIA E

COMUNTCAÇÁO, COMERCIO ATÂCADISTA DE LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA E COIúERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE

ESCRITORIO, COMERCIO VARE"JISTA E ATACADISTA DE BICICLETAS E TRICICLo.S, PEÇAS E ACESSORIOS, BRINQUEDOS E

ARTTGOS RECREATIVOS: COMERCIO VAREJISTA DE PI-ANTAS E FLORÉS NATURAIS E COMERCIO AÍACADISÍA DE

sEMENTES E FLORES, PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO VAREJISTA OE ARTIGOS DE CAÇÀ, PESCA, CAMPING, OE ANIMAIS

vtvos E DE ARTtGos E ALIMENToS pÂRA ANtMAts DE ESTIMAÇÃo É coMÉRclo ATACADISTA oE ALIMENToS PAR^ANlMAls;

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIATIZAOO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARÂ APARELTIOS ÉLEÍROELETRONICOS PARÂ USO

DoMESÍtcoS, coMERCto VAREJ|STA oE EMBARCAçOES E ourRos vÉlcULOs REcREATlVosr PEÇAS E AcESsoRlos, DE

PRoDUTOS NÃo SANEANTES DOM|SSAN|TARIoS, DE OUTROS PRoDUTOS NÀO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DE

ourRos ARTrGos DE USo DoMESTtcos, DE ouTRAs ATTVIDADES ESPoRTIVAS; PRoDUÇÂo E PRoMoÇÁo oE EVENToS

EspoRTtVOS; cESTAO E INSÍAI ÂÇóES DE EsPORTES, ENSINO DE ESPORTES, ATIVIoADÉS OE CoNDICIONAMÉNÍO FlslCO.

RECREAÇÁo E tÂzER; coMERcto VAREJT{IT DE ELETRoDoMÉ$]co E oUIPAMENToS DE AuDlo E vlDEo; coMERclo

VAREJISTA E ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL SEM PRÉDOMINANCüA DE ALIMENTOS OU INSUMOS; COMERCIO

ATACADTSTA DE AGUA MtNERAL, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE

sEGURANÇA OO TRABALHO, COMERCIO ATACADTSTA ESPECTAI-IZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OÉ EOUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAI E DOMESTICO, DE OUTRAS

MAOUTNAS E EQUTPAMENTOS NÃO ESPECIFICADO ANTERIOMENÍE, PARTES E PEçAS, COMERCIO ATACADISTA DE

INSTRUMENTOS E MATERIAL PARA USO MEOICO, CIRURGICO, HOSPITALAR, E DE LABORÁTORIOS E DE PRODUTOS

oDoNTOLOGtCO. DE ARTTGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOSt COMERCIO ATACADISTA DE PRODUÍOS ALIMENTICIOS EM

GERAL: E COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS É CAMARAS.DE-AR

026.il4117-904t0112017

cAPTTAL DA SEDE ALTERÂDO PARA t 5OO.0OO,0O (oUINHENTOS MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DAATTVTDADE ÊCONÔMICA/ OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO ATACADISTA DÉ ARTIGOS

ESPORTIVOS, DESPORTTVOS E CALçADOS DESPORÍ|VOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS' COMERCIO

VAREJTSTA E ATACADISTA DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS' COMERCIO A VAREJO E

ATACAOO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARAVEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIOAVAREJO DE MOTOCICLETAS E

MOTONETAS NOVAS E USADAS, COMERCIO VAREJISÍA E ATACADISÍA DE CALÇADOS, ARTIGOS DO VESÍUARIO E

Documgnto Gratuito
Proibida a Comercializâçáo
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ACESSORIOS, DE ÍECIDOS, DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COSMÉTICOS Ê PRODUTOS DE PERFUMARIA, E DE

HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE FILMES, DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, COMERCIO VAREJISÍA

ESPECIALIZADoS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÔRIOS, COMERCIO VAREJISTA E AÍACADISTA DE FERRAGÊNS É

FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA E COMERCIO ATACADISTA OE TINÍAS,

VERNIZES E SIMILARÉS, COMERCIO VAREJISTA É AÍACADISTA DÊ VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS, COMERCIO VAREJISTA OE

TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA, COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMERCIO VAREJISTA DE

MADEIRA E ARTEFATOS E COMERCIO ATACADISÍA DE MADEIRA E PRODUTOS DÉRIVADOS, E DE MATERIAL ELETRICO, DE

cAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL: COMERCIO VAREJISTA

ESPECIALIZADO DE EOUIPAMENÍOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E

COMUNTCAÇÃO, COMERCTO AÍACAD|STA DE LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA E COMERCIO ATACADISTA OE MATERIAL DE

ESCRITORIO. COMERCTO VAREJISTA E ATACADISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS. PEÇAS E ACESSORIOS, BRINOUEDOS E

ARTIGOS RECREATTVOS; COMERCIO VARÊJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS É COMERCIO ATACADISTA DE

SEMENTES E FLORES. PLANTAS E GRAMÂS, COMERCIO VAREJISTA OE ARTIGOS DE CAÇ4, PESCA, CAMPING' DE ANIMAIS

vtvos E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANli'/tAls;

coMERcIoVAREJISTAEsPEctALIzADoDEPEçASEAcEssoRlosPÀRAAPARELHoSELETRoELETRoNIcoSPARAUSo
DoMEsTrcOS. cOMERCIO VAREJTSTA DE EMBARCAÇôES E OUTROS VEICULGS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSORIOS DE

PRODUTOS NAO SANEANTES DOMISSANIÍARIOS, DE OUTROS PROOUTOS NÂO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE' DE

oUTRosARTIGoSDEusoDoMEsTlcoS'DEouÍRASATIVIDADE§ESPORTIVAS;PRoDUçÃoEPRoMoÇÁooEEVENTos
ESPoRTIVoS; GESTÃo É INSTALAÇÔES DE ESPoRTES, ENSINo DE EsPoRTEs' ÂTlvloADES oE coNDlcloNAMÉNTo Flslco,

RECREAÇÃO E rÂZER; COMERCTO VAREJISTA DE ELETRODOMÉ§TICO É QUIPMENTOS DE AUOIO E VIDEO: COMERCIO

VAREJISTAEATACADIsTADEMERCADoRI,ASÊMGERALSEMPREDoMIMNCIADEALIMENToSoUINSUMoS;coMERclo
ATACADISTAoEAGUAMINERAL,CoMERc|oATACAoISTAoERoUPÀsEAcÉssoRlosPARAUsoPRoFlsSloNALÉDE
SEGURANÇAooTRÀBALHo,coMERcloATACAD|STAESPEcl,ÀLIzADoEMoUTRoSPRoDUToSINTERMEDIARIoSNAo
ESPECIFICADOS ANTERIORMENÍE, OE EOUIPAMENTOS ELETRICOS OE USO PÉSOAL E DOMESTICO' DE OUTRAS

MAOUINAS E EOUTpAMENTOS NÁO EsPECIFICADO ANÍERIoMENTÉ, PARTES E PEçAS' COMERCIO ATACADISTA DE

INSTRUMENToSÊMATERIALPARAUSoMEDIco,cIRURGtco,HoSPITALAR'EDELABoRÁToRIoSEDEPRoDUToS
ó,O"iO'OO''O, 

', 
ARÍIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMERCIO ATACADISÍA OÉ PRODUTOS ALIMENTICIOS EM

GERAL; E COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR-

026.544117 -90410112017

CAPITAL DA SEOE ALTERÂDO PARA S 5OO.OOO'00 (ou INHENÍOS MIL REAIS)-

ATACAOtcA /ATI
AREJISTACOMERCIO

TAAT

TACADO
sÍASTANOVAS

ÍACADISTAVARÉJ
NTAS,ÍAATMATENTAS

AT ISTAMATENTAS
DERIVADOSTACADATOS
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EtoVEoo STUÁRARÍID CALEACADI ÇAOOSERCrÊ o ARMcoE SÀDASUETN ASMOTO DEEPERFUMARIA,DEPRODUTOSEcosCOSMÉTIVIAGEMDEIGART osEMALASED BOLSAS,R DOS,EDEsso ros, lo ISTAREJco ERCDSDV FtÍECDSSCOSDIESLMFIDEoHESA BANEERÍ OSIG CAMA,oE SS LOAH ENGI E ESFERRAGENOEtsTEroR COMERCEAC los,tcArUS ESMENTOSED NSTRUMSIALIZADOES cE

D TEACAD sEM oRCtRANTU coEP PIIALRT ElsT EDRCIE o AREJMcoASFERRAMENT D EARÉ ISTJco RCrOEVITRÂISEPELHOSESDROSlsT DEE ACADo ISTAREJERCIMM ESLAR coEIZES slVERN DEtsTAREJtoERCM LARE coMSlzÉ sEASNT RNVEDE TIACADMco RCIE oNTUPIPARA RA,RIALET rco DEELETRDEE ÍERIALUTOSE ERA PRODDE MAOISTtoCOMERCEARTEFEIRAMADE rsTloERCcoMEM GERAL;E0E R IAL coNsÍRUÇÂODLHASTELJO so ER TIRAPED IARELCA
ON EÍELEFDEP sAMÉNTOEOUETINFORMA CA,DENTOSUs R MEEEE UoIZADOL oSPÊE c DEIALRD EocoME RCIEELARDEGOSARTIIST LIVROSDERCIE ocoMNOMUc CAÇÃO

EUEDOSRrNoos BoRlETRIE rcLosctclB PEÇASST OEE ACADIrooÍoRl COMERCESCRI
D EEM oRCIRAIS coERo ESE FLOEAREJ STroCOMÉRCS REcARÍI

Documento Grâtúilo
PÍoibida a Comercialização
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SEMENTES E FLORES, PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARÍIGOS DE CAçA, PESCA, CAMPING, DE ANIMAIS

VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENÍOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÁO E COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PABÁ ANIIúAIS;

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELEIROELETRONICOS PARA USO

DoMESÍIcos, CoMERCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÔES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSORIOS, DE

PRoDUToS NÃo SANEANTES DOMISSANITARIOS, DE OUTROS PRODUTOS NÁO ESPECIFICADOS ANTERIORMENÍE, DE

oUTRoS ARTIGoS DÉ USo DoMEsÍIcos, oE oUTRAS ATIVIDADES ESPORÍIVAS; PRODUÇÁO E PROMOçÁO OE EVENTOS

ESpoRT|VOS; GESTÃO E TNSTALAçôES DE ESPORTES, ENSINo oE ESPORTES, ATIVIDADES DE CONoICIONAMENTO FlslCO,

RECREAçÃO E LAZER; COMERCTO VAREJTSTA DE ELETRODOMÉSTICO E OUIPAMENTOS DE AUOIO E VIDEO; COMERCIÔ

VAREJISTA E ATAoADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS; COMERCIO

ATACADTSÍA DE ÁGUA MtNERAL, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIoS PARÂ USO PROFISSIONAL E DE

SEGURANçA DO TRABALHO, COMERCTO ATACADTSTA ESPEC|AI-|ZADO EM OUÍROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO

ESPECIFICAOOS ANTERIORMENÍE, DE EOUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOA E OOMESÍICO, DE OUTRAS

MAOUTNAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADO ANTÉRIOMENTE, PARÍES E PEÇAS, COMERCIO ATACADISTA DE

TNSTRUMENTOS E MÂTERIAL PARA USO MEDICO, CIRURGICq HOSPIÍALAR, E DE LABORÁTORIOS E DE PRODUTOS

los EMALIMENTI cDE DUTOSPRODErcoÔDONTOLOG

ocoE RCtMEGERAL;

IZAÇÁO DA

PARA

OATA DA ÚL

F!M

srMrEtaA cE§CHlN. S.c!l&iá Gêr!| rr. Ju6r. a Jst
d.rL .LdJisnlo qua do visalizado diÓtãÍMlô no po.lâl

111618260, r6guôd..{6i8, 16 d. rolo d. 2022 & 21:35i41

+*.

Oocumênto GÉtuito
Proibida a Comêrcielizã9áo
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRÂSIL
ESTADO DA PARÁIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO E í8E8

PRI EIRO REGISTRO CML DÉ NASCI ENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASÂf,EI{TOS, IXTEROIçÓES E TUTELAS DA COXARCA DE JOÃO
PESSOÂ

Av. Epitácio Pessoa, í145 Baino dos Estiâdos 5803G00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 32i1.í-í04 / Far: (83) 32,{4-5484

hth://w'\,r,w.azevedobastos.not.br
Eflail: carlorio@azevedobastos.not.bÍ

DECLARAçÃO DE SERVTçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bet. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Ofcial do PrimeiÍo Rsgistro Ciül dê Nascimentos e Óbilos e Privativo de CasaÍrentos, lnie.diçóes e Íutelas
com atribuiçáo de autenticsr e reconheceÍ firmas da Comarca de Joáo P$soa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, parir ganrnlir banspaÍê{lcia e segurânçâ jüldica de todos os atos oriundos da ativklade NotaÍlal I RegistÍal no Estâdo da ParaÍba, íoi
instituÍdo peta da Lei l.i. 10.i32, de OO de novembro dà 2013, a 8pllcaçáo obrigatória de um Selo Digitalde Flscalizâç5o ÉxtÍajudicialem todos 08 atos de

notas e Íegistro, @mposto de um código único (poÍ exemplo: Sêlo Digilal: Â8C123í'X1X2) e de88a foÍma, cada aúenücação proce€sada p€la nosss

Serventia pode ser úrficada e confirmida tantas vezes quanto íoÍ nece$á.io através do site do Tribunal de Justjça do E3tado da ParâÍba, endereço
htFs://cor.egedoria.gpb.juB.bÍAelo-digitau.

A autenticaÉo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela Íol Íealizads, a empr$â RICARDO MARQUES ALVES ME tinha po3se de
um do@Ínento óm as mesmas câracleÍísüc€s qu€ íoram repíod@idas na cópiâ aúenücada, sendo dâ emprsa RICARDO MAROUES ALVES ME a
responsabilidade, únic€ e exdusiva, pela idoneidade do documento apreseniado I esle Cartórlo.

Nesse sentido, dedaro que a RICARDO MAROUES ALVES ME assumlu, nos termos do artlgo 8', §1", do DecÍoto n' 10.278f2020, quê Íegulamêntou o
aÉigo 3', inciso X, da Lel F€deral n' 13.87,í2019 € o artlgo 2'-A da Lei FedeÍal 12.6Aü2012, a responsebilidade Pelo processo ds digitalizaÉo dog

docümêntos ílsico3. gaÍantndo perante esle CartóÍio e tiErceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2o-4, §7", da Lei FedeÍal n" 12.6A2f2012, o donf,nento em an€xo, ldenülicsdo lndMdualmente sm cada Códlgo de
ArênticaÉo Digitar ou na reíerida sequênda, poderá sêr reproduzido em papel ou em quahuer outro melo ,l8lco.

Esta OECLARAÇÂO Íoi emitida em OSrOírmZ2 í6:í0:39 (hor. locll) através do sisiêmâ ds sutenücaçáo digital do Csrtôrio Azevêdo BastG, de acoÍdo
com o AÍ1. 'fo, 1-oo e seus §s 1o e ? da MP 22(tOl2OO1, como também, o documento aleiÍônlco autenücado contendo o CeÍ{fcado Digilal do titular do

Cartóno 
^zeúdo 

Bastos, podeÍá seÍ solicitado dlretámente a empÍesa RICAROO MÂROUES ALVES ME ou ao Caíório p€lo sndereço de e-mail

autenlica@azevedobastos.riot.br Para informaçõ€s mab detâlhsdas deste alo, ace.ase o site httpE://aúdigltal.szôvedobastos.not.br e iníormo o Códlgo de

AúenticaÉo Digital

E3ta DeclaraÉo ê valida por tompo lndgtgÍmlnado e e3tá disponÍvel para coNulta em n03so site.

rCódlgo dê Aúontlc.Éo DElr.]: ô42326í1'18'1555250295í
,Legtr--hções Vigenteá: Lei F:edeÍal n 8.935/94, Lei Federâln" 10.40.âÍ2002, Medida ProvisóÍia tf 220o1i2001, Lei Federa! no í3.1052015, Lêi É8tâdualn"
8.71112008, Lei Éstadual n" 10.132y2013, P,oümento CGJ N" 00í2014 e Proümenlo CNJ N' ,100/2020-

O refeÍido é verdade, dou ,é.

CHAVE DIGITAL

OOOO5b1d734íd9.ttu57f2d69h6bc05b83dc172cod5c757í,íc7d0acdBa8062974ábgbiee3637325êb3d6e9edtíed4aab587
72edêd6o+d7c1.105e15327d96 1 eda

tcPBrdl
:ra.ôd. PE !aÉ i.22úL
: &2a&.9c&.L2or-
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDTCA

NÚMERo oE INSCRIÇÀO

15.063.33E 000í{9
AÍRIZ

COi'PROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OA'A OE ABERÍURÁ
nt01n012

NOM€ EMPRESARIAL

RICARDO Í{ÂROUES ALVES

ITENÍO (NO E OE FAMIA§IÀ)

ESPORÍES MORRUGA

E OA ÀÍIVIOAO€

4G.it9.{§9 - Co[ÉÍclo atacldlst d. outsor oqulplnxntoa o a]tlgoa d0 uso pet.o.l o donÉaíco nlo oapocmcâdoa
!nlgdormentê

E

2í 3-6 - Emprêsá.io (lndlvldual)

LOGRADOURO

R RUA MAESTRO PORFIRIO TAVARES
NÚMERO

41

CEP

í8.13i1.(íO
BAIRRO/DISIRIÍO
CAiiBARA sÂo Root E

ENOEREÇO

oRRUGAESPORÍES@GlrAL.CO
ÍELEFONE

l1'tl 1712-1706

É (EFR)

AÍIVA
OATA OA STTUAçÃO CADASÍRAL

nn1no12

ESPECIAL ESPÉCIAL

I

PORTE

E

E OÂS AÍIVIOADES SECUN

,8.2$í{í - ln3tslaÉo do p.inái! Publlc}Étlot
ia5.'lí-í{rí - comórçlo t y..rlo do.utomóvôb, c.mlonota! o uullÉÍlos novos
46.íí-í{2 - Comércio . v.rsjo dg rutomóvel., camlonota! o úllÍtádol uladot
a5.3&7.{rí . CoírÉrclo por |trcdo ds pêçtt o.co6!órloa novol pa.r vaÍculo. rulomotorÉ
ia6.3G7{2 . CoÍrúrclo por atactdo dg Pmumátlcoa a câmâna-de-aÍ
i16,30.7{r3 - CoÍúrclo . v..oJo ds p€çrs a .o9.sóÍio3 novo! p.ra Yclculot rutomototr.
a5.3G7.O5 - ConÉrcio ! v.itio de pn umlücoa o câm.r..dr-.t
,16.4í {{í - CorÉtclo por dec.do do motoclclett o motonot t
,a§.41-2{r3 - ComéÍslo . v.rlro do rrotoclclêt a . motongta. novlt
i15.23-1 {6 - ConÉrclo llacldld. do !.rD.nt!r, io.l!, phnl!! o gr!nr.!
,46.35-1.{rí - CoÍÉrslo ltacldldã do águ! mlno.al
,aô.23-í.{rg - ConÉÍclo atacadlrt do allmotÚoc para .nirnâb
a6rl-9{rí - Co.rÉrclo ltâc.dltt de t3cldo.
46.4í§.02 - CoÍrúrclo at crdlrtâ do.íigo3 do clll!., mo.a a blnho
r6.,t2-7{2 - ComéÍ€lo !t cadlrta d. rcupa! o .ct..óÍío! prrr uao Proflalloml e dc rlgunnçt do tnbelho
il6.,Bé{r2 - Coíúrclo at c.dbtr do bobn, m.Lr g aÁlgo! do vlagem
,a6.43-5{rl . Co.rúrclo !t c.dlrt do calçldot
,16,49"a{í . CoÍrúrclo .tac.dltta de gqulp.ÍrÉntor oláttlco. d. ulo pot o.l o doÍtÚatlco
,+6.46,í{í . Coíúrclo .tacldltts do ln.trumontot e mato.ialr p!r. u.o rÉdlco, clrúrglco'
i46,46-í.03 - Comércio rtacâdltt do ptodutot odonlológlcot

hotpltlbÍ g dr Lbo..tóÍlor

SP

23lOSl2O22 22:41

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.8ô3, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 23/O 5t2022 às 22t40i25 (data e hora de BrasÍlia). Página: 1ll
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À ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUMCIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Ssmpsio.06 Ceotro - Bahir CEP - iló99(}-()00

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (0xx75) 333921$ / 2r28

TERMO DE ADJUDICAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 01112022

Souto Soares/BA 30 de Maio de 2022

AMAURY ALVES BATISTA JUN IOR - PÍegoeiro

Com base noS elementos Constantes dO processo correspondente e Observadas as diSpOSiçÔeS

áá tegistaÉo vigente, reÍerente ao Pregão EletrÔnico no 01112022 Processo Administrativo no

OfliíOZZ,'que õbjetiva: Seteção da proposta mais vantaiosa p-ara AOUISICAO DE MATERIAL

ÉSPONTiVô, PAÍTA AÍENDÊR OS'FUNDOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E PREFEITURA

úúNiCfpef_ DE SOUTO SOARES/BA, conÍorme condiçôes, quantidades e exigências

estabelecidas no Edital e seus anexos.. ADJUDICO o seu ob.ieto as empresas:

Empresa: VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS - ME - CNPJ: 08.267.948/0001-'10,

*nl"Jor" no Lote no 1 R$ 35.ooo,oo e Lotê no 4 R$ 89.500,00 do PÍegão Eletrônico n'01112022

cóm o valor global de Ri í24.500,00 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos reais).

Empresa: RICARDO MARQUES ALVES - ME - CNPJ: í 5.053,338/000í-98, vencedora no Lote

"; 
IoãÉr"óá"'ÉÉtiOni"o n. oi1t2o22 com o valor global de Rt 61.500,00 (sessenta e um mil,

quinhentos reais).

Empresa: NEI sPoRTS LTDA - CNPJ: 09.405.u6,000.145, vencedora no Lote no 3 do Pregão

EtetÍônico no 01112022 com o valor global de R§ 115.000,10 (cento e quinze mil reais, dez

centavos).

os autos seguirão para apreciaÉo do ExcelentÍssimo sr. Prefeito do Municlpio de souto soares,

priã, iãnoo'à.." o seu entendímento, homologar o presente certame licitatório.



Souto Soares,31 de Maio de2022.

De: Dr. Lucas Tadeu de Oliveira
Para: André Luiz Sampaio Cardoso - Prefeito Municipal
Assunto: PARECER JURIDICO
LrcrrAÇÃo PREGÃO ELETRÔNICO N' 011t2O22 - PROCESSO ADM N" 017t2022

Senhores,

A apreciação do processo licitatório decorrente do Pregão EletrÔnico n' 01112022, realizado

no dia 24t05t2022, conÍorme Ata do referido Pregão, nos termos do Edital referido, objetivando a

contrataçáo de empresa para a AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER OS

FUNDOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA,

em quantidades e especificações contidas no Anexo I e demais obrigaçóes e- informaçóes

constantes dos Anexos do Edital, motivada através do Processo Administrativo n' 01712022 e

Modalidade Pregáo Eletrônico no O11t2022, observou todos os preceitos das Leis no. 8.666/1993,

1O.S2O1OZ e suaÁ posteriores alterações, Lei Complementat 12312006 e Decreto Federal 10.024 de

19 de setembro de 2019.

Foi declarada pelo Pregoeiro como vencedora as empresas: VLAD|M|R OLIVEIRA FIGUEIREDO

BASTOS - ME - CNPJ: 08 .267.94810001-10, vencedora no lote no 01 R$ 35.000,00 (trinta e crnco

mil reais) e lote no 04 R$ 89.5OO,OO (oitenta e nove mil e quinhentos reais) c!.1L9 valor global de

R$ 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos reais), RICARDO I|IARQUES ALVES - ME -

CNpJ: 1S.053.338/0OO 1-98, vencedora no lote no 02 com o valor global de R$ 61.500,00 (sessenta

e um mil, guinhentos reais) e NEI SPORTS LTDA - CNPJ: 09.405,046/0001-65, vencedorâ no lote

no 03 com'o valor global de R$ í15.000,10 (cento e quinze mil reais, dez centavos) do Pregão

Eletrônico no O11l{022, para contrataçáo do objeto licitado, portanto, salvo melhor julgamento'

poderá ser homologado os atos praticados pelo setor responsável pela licitação'

f

Lucas Tadeu de Oliveira
oAB/BA No. 30.358
Assessor Jurídico

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
AV. JOSÉ PEREIRA SAMPAIO, OS, CENTRO, SOUTO SOARES/BA, CEP 46990.00(
CNPJ 13.922.554/0001-98 - TELEFAX: (0xx75) 33392150 / 2í28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO



Considerando a regularidede do procedimento licitâtório e a adjudicâÉo gnteriormente feita pelo pregoeiro

oficial do Municípiõ e observando o parecer da assessoria jurÍdica, HOMOLOGO o Pregão EletrÔnico no

011t2022 do qual é objeto a SeleÉo da proposta mais vantajosa, ear? ÔqqllLo,Aq -DE 
MATERIAL

ESPoRTIVO, PARA ATÉNDER OS FUNDOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL

DE SOUTO SOARES/BA. Em Íavor das empresas.

I ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08 Centro - Bshiâ CEP - 46990{00
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Têlefar: (oxr75) 33392150 / 2128

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 01112022

EmpÍesa: VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS - íÚE - CNPJ:08.267.9481000í-10. vencedora no

Lotà no 1 R$ 3s.OOo,oo e Lote no 4 R$ 89.5OO,OO do Pregão Eletrônico no 01112022 com o valor global de RS

'124.500,00 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos reais).

Empresa: RICARDO MARQUES ALVES - ME - CNPJ: 15.053.3381000í-98, vencedora no Lote no 2 do

Ér"táo E:utroni"o n 011t2022 com o valor global de R§ 6í.500,00 (sessenta e um mil, quinhentos reais)

Empresa: NEI SpoRTS LTDA - CNPJ: 09.405.046/000í 65, vencedora no Lote no 3 do Pregáo Elêtrônico no

Oii, t2O22 com o valor gtobal de R$ íí5.OOO,1O (cento e quinze mil reais, dez centavos).

Autorizo a contrataçáo das empresas e as emissÕes de empenho Publique-se!

Souto Soares/BA, 01 de junho de 2022.

,*ú lÁ.7 Ax4* Cr,utt
Andtá Lui2 Samqaio Cardoso

PreÍêito Municlpal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARXS

Ay.oid. JGó Srmp.lo, 0t C.rtro - B.hi. CEP - 4ó99(HlO0
CNPJ I !.922.3í/00{l l-9t - T.leÍ.!: (0s7O 133921$ / 21 2t

TERMO DÊ HOMOLOGAçÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N' 0'1112022

Considerando a regularidade do procedimento licitatório e a adiudicaçáo anteriormente f€ita pelo pregoêiro

oficial do Município ê obseNando o parec€r da assessoria jurldica. HOMOLOGO o Pregáo Eletrônico nÔ

011t2022 do qual ó objeto a Selêção da proposta mais vântaiosa, para AOUISICAO DE MAÍERIAL
ESPORTIVO, PARA ATENDER OS FUNOOS MUNICIPAIS, SÉCRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOARES/BA. Em favor das empre§as.

Empresa: vLAollúlR oLIVEIRA FIGUEIREDO BÂSTOS - ME - cNPJr 08'267.9,(U0001'í0, vencodora no

Lotê no 1 R$ 35.OOO,O0 e Lote n" 4 RS E9.500,00 do Pregão Életónico no 011n022 @ín o vdlor global dê R§
'124.5(xr,00 (csnto e vint€ ê quatro mil, quinhêntos reais).

Emprosa: RICARDo MÂRQUES ALVES - ME - GNPJ: 15.053.33E/000í'96, vencedora no Lole no 2 do
Pregão Eletrônico no 011t2022 @m o ualot global de Rt 61.500,00 (sessenta o um mil quinhêntos reais).

ÊmpÍesa: t{El SPORTS LTDA - CNPJ: 09.I()5'0/16/000í.65, vencedora no Lotê no 3 do Pr8gão El€tÍônico no

O'11/2022 com o valor global de Rt 1í5.000,10 (cento e quinzê mil reais, dez centavos).

Autorizo â contralaçáo das emplêsas e as êmis§õgs do empgnho. Publiqucsê!

Souto Soares8A, 01 de junho de 2022.

'-A*:ol*fÇ'*a du,n
Andté Luíz SúD,,lo Cado.o
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