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313 / 2018Nº. Processo :

Modalidade: Pregão Presencial

Nº.Modalidade: 0042

Termo de Homologação

Objeto: Contratação exclusiva de microempresa (s) e/ou empresa (s) de pequeno porte
para fornecimento de materiais esportivos para atendimento às diversas atividades
esportivas desenvolvidas nas comunidades, nos distritos e também na sede deste
Município

          GUILHERME SIMOES NEVES, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado,

ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

004 25,0000 4,5000 112,50

13578 - Medalhas de honra ao Mérito com transcrição de
Campeão 1ª Divisão do XVI Campeonato de Bairros 2018,
com 65 x 75 mm, na cor dourada com cordão dourado (REMA
TROFÉUS)

Unidade

005 25,0000 4,5000 112,50

13580 - Medalhas de honra ao Mérito com transcrição de
Campeão 2ª Divisão do XVI Campeonato de Bairros 2018,
com 65 x 75 mm, na cor dourada com cordão dourado (REMA
TROFÉUS)

Unidade

008 25,0000 4,5000 112,50

13579 - Medalhas de honra ao Mérito com transcrição de
Vice-Campeão 1ª Divisão do XVI Campeonato de Bairros
2018, com 65 x 75 mm, na cor prata com cordão Prata
(REMA TROFÉUS)

Unidade

009 25,0000 4,5000 112,50

13581 - Medalhas de honra ao Mérito com transcrição de
Vice-Campeão 2ª Divisão do XVI Campeonato de Bairros
2018, com 65 x 75 mm, na cor prata com cordão prata (REMA
TROFÉUS)

Unidade

019 2,0000 49,5000 99,00

13587 - Troféus de Artilheiros menos vasado: 7735 troféu
confeccionado em polipropileno com base plástica, em placa
de 100/45 mm, sobre sua base um cone dourado, tendo em
seu apse uma estatueta de jogador de 25 cm, o troféu é de
41 cm (IRMOSSI)

Unidade

020 2,0000 49,5000 99,00

13588 - Troféus de Goleiros menos vasado: 7739
confeccionado em polipropileno, com base redonda em placa
de 100/45 mm, contendo em seu apse um círculo dourado e
sobre o seu apse uma luva dourada de 25 cm de
comprimento, o troféu é de 39 cm (IRMOSSI)

Unidade

648,00Valor Total:

Aquarela Comércio e Serviços EIRELIFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

003 5,0000 183,0000 915,00

13487 - Bola de Voley 6.0 matrizada, microfibra, 18 gomos,
65-67cm, 260-280g, câmara airbility, miolo slip system
removível e lubrificado, grande maciez e alta durabilidade.
(penalty)

Unidade

014 10,0000 1600,0000 16000,00
13490 - Trave de futebol de salão Confeccionada em tubo de
aço de carbono com 3 polegadas, com requadro em tubo de
1 polegada, medindo 3,00m x 2,00m internos. (winner)

Par

16.915,00Valor Total:
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Comercial Ola Ltda.Fornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

002 20,0000 112,0000 2240,00

13486 - Bola de futebol de salão Termotec pu, 08 gomos, 61-
64cm, 410-440g, câmara airbility, miolo slip system removível
e lubrificado, 0% de absorção de água, maior precisão,
grande maciez e alta durabilidade (Penalty)

Unidade

015 1,0000 147,0000 147,00

13577 - Troféu confeccionado em polipropileno medindo 1,03
mts 2ª para 2º lugar da Divisão, composto por uma base
redonda de plástico com placa de 160 x 75 mm, seguido de
um cilindro dourado acima da base, e acima dele um bojo
vermelho com dourado e alça dourado e acima do dourado
uma estatueta de jogador de 22cm. O troféu deve ser
entregue adesivado de acordo com o evento (Jebs)

Unidade

016 1,0000 310,0000 310,00
13576 - Troféu confeccionado em polipropileno medindo 1,38
mts para 1º lugar da 2ª Div (Jebs)

Unidade

017 1,0000 403,0000 403,00

13575 - Troféu confeccionado em polipropileno medindo 1,53
mts para 2º lugar da 1ª Divisão, composto por uma base
redonda de plástico com placa de 150 x 90 mm, seguido de
um cilindro vermelho com detalhes dourado acima da base, e
acima da parte dourado um bojo com alça vermelho e
dourado contendo acima do bojo uma estatueta de jogador de
22cm. O troféu deve ser entregue adesivado de acordo com o
evento. (Jebs)

Unidade

018 1,0000 668,3600 668,36

13574 - Troféu confeccionado em polipropileno medindo 1,90
mts para 1º lugar da 1ª Divisão, composto por uma base
hexagonal em madeira contendo em seu corpo um cilindro,
dourado, com placa de 140 x 130 mm, seguido de um cilindro
vermelho com detalhes dourado acima da base, e acima da
parte dourado um bojo com alça vermelho e dourado
contendo acima do bojo um cilindro dourado com detalhe
vermelho com uma estatueta de jogador de 25cm. O troféu
deve ser entregue adesivado de acordo com o evento.
(Vitória)

Unidade

3.768,36Valor Total:

PEQUITA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

010 15,0000 460,0000 6900,00
13494 - Rede de futebol de campo Modelo standard, fio 6mm
trançado em fio de nylon (PEQUITA)

Par

011 10,0000 299,0000 2990,00
13493 - Rede de Futsal Rede de futsal modelo standard fio
corda em nylon de 6mm. (PEQUITA)

Par

012 5,0000 350,0000 1750,00

13492 - Rede de Voley Confeccionada em fio polipropileno
trançado com espessura de 2mm pp, malha 10x10 cm 2 lonas
em PVC sendo a lona superior com 0,07 m e a inferior com
0,06 ambas com protetor PVC nas extremidades, reforçadas
com sistemas de cordas 6mm pp em suas laterais,
acompanha cordas laterais c/ argolas e cabo de aço 13m
galvanizado para instalação. (PEQUITA)

Unidade

013 10,0000 3880,0000 38800,00
13491 - Trave de futebol de campo Trave com bucha de
espera, medindo 7,32m x 2,44 m em tubos galvanizados com
acabamento em cor branca.. (PEQUITA)

par

50.440,00Valor Total:
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RCA COMERCIAL LTDAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

001 30,0000 120,8000 3624,00

13485 - Bola de futebol de campo  Termotec pu,11 gomos,
68-70 cm, 410g, câmara airbility, miolo slip system removível
e lubrificado, 0% de absorção de água, maior precisão,
grande maciez e alta durabilidade (PENALTY)

Unidade

3.624,00Valor Total:

Segunda-feira, 08 de Outubro de 2018

GUILHERME SIMOES NEVES

Prefeito Municipal

Serro,


