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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
ANO XV
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 20 DE ABRIL DE 2021
Nº 074

EXECUTIVO/GABINETE
I - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e

LEI 1.888, de 20 de abril de 2021.
Lazer;
Dispõe sobre a criação, composição, competências e
funcionamento do Conselho Municipal de Esporte e Lazer CMEL.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de sua atribuição legal prevista no art. 69, §1º, V, da Lei Orgânica do Município,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte
lei:
Art.1º Fica criado o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, órgão
colegiado de caráter consultivo e fiscalizador, com a finalidade de formular políticas
públicas destinadas ao fortalecimento das atividades esportivas e de lazer do
Município de São Gonçalo do Amarante/RN.
Art.2º Adota-se como sigla para o Conselho Municipal de Esporte e Lazer
as iniciais “CMEL”, podendo constar sua utilização nas abreviações das redações
oficiais.
Art.3º O Conselho Municipal de Esporte e Lazer tem as seguintes
atribuições:
I- Realizar pesquisas e promover debates relativos à situação do esporte e
do lazer no Município;
II- Contribuir com os órgãos da Administração Municipal no planejamento
de ações concernentes a projetos de formação educacional e de desenvolvimento do
esporte e do lazer;
III- Coletar, analisar e encaminhar propostas e fazer sugestões, além de
opinar sobre irregularidades que digam respeito aos programas, projetos e
competições esportivas, além de eventos de lazer realizados no Município;
IV- Elaborar intercâmbios e convênios com instituições públicas e
privadas, nacionais e internacionais, com a finalidade de incrementar o
desenvolvimento do esporte e do lazer no Município;
V- Pronunciar-se sobre a construção, ampliação e manutenção dos
equipamentos esportivos do Município;
VI- Propor aos poderes públicos as ações de financiamento de prêmios
como estímulo às atividades esportivas e de lazer no Município;
VII- Fiscalizar normas e diretrizes de financiamento de projetos e
convênios esportivos;
VIII- Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos repassados às entidades
conveniadas ou atletas para incentivo ao esporte e ao lazer no Município;
IX- Acompanhar as atividades organizadas ou patrocinadas pela
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer no âmbito municipal ou fora dele
quando oficialmente representada;
X- Acompanhar e participar das audiências públicas referentes ao esporte
e ao lazer;
XI- Convocar a Conferência Municipal do Esporte e Lazer ordinariamente
a cada 2 (dois) anos, e extraordinariamente quando necessária, aprovando seu
regulamento e normas de funcionamento;
XII- Analisar e aprovar a política municipal de desenvolvimento de
recursos humanos na área de esporte e lazer;
XIII- Propor a criação e acompanhar o desenvolvimento de indicadores
para avaliar a qualidade dos serviços prestados na área do esporte e do lazer no
Município por entes públicos, privados e não governamentais.
Art.4º O Conselho Municipal de Esporte e Lazer deverá opinar sobre as
prioridades de investimentos da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer,
manifestando-se sobre as questões de esporte e lazer no Plano Plurianual e na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, antes do encaminhamento destes projetos ao Poder
Legislativo.
Art.5º O Conselho Municipal de Esporte e Lazer será constituído por 10
(dez) membros titulares, sendo 5 (cinco) representantes do Poder Público Municipal e
mais 5 (cinco) representantes da Sociedade Civil, mais 10 (dez) suplentes, sendo:

II - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
III- 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência
Social e Cidadania;
IV- 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
V- 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Idoso e da Pessoa com
Deficiência;
VI - 1 (um) representante da crônica esportiva do Município;
VII- 1 (um) representante de entidade exclusivamente integrante do
esporte amador do Município;
VIII- 1 (um) representante de entidade representativa das pessoas com
deficiência, ou nele representada;
IX- 1 (um) representante de entidade de classe estudantil do Município;
X- (um) representante de associação esportiva e social com registro e
atuação no Município.
Parágrafo Único - Todo membro titular deverá contar com um suplente já
indicado quando da composição do conselho.
Art.6º O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos, permitida a
recondução por igual período, assim como a substituição a qualquer momento a cargo
das entidades representadas.
Art.7º Quando ausente ou em afastamento temporário, o membro titular
do Conselho Municipal de Esporte e Lazer deverá ser substituído pelo seu respectivo
suplente, que terá direito a voz e a voto.
§1º – O Conselho Municipal de Esporte e Lazer se reunirá mensalmente,
na primeira semana de cada mês, e extraordinariamente, quando convocado pela
Comissão Executiva ou maioria simples de seus membros (metade mais um),
mediante manifestação escrita, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas.
§2º - A ausência do titular ou suplente implicará na automática
concordância das deliberações aprovadas nas sessões realizadas, obedecido o
quórum previsto no parágrafo anterior, sendo que a proporção mínima de votação para
deliberação dos assuntos propostos ao Conselho será de 50% (cinquenta por cento)
mais 1 (hum) do total de membros presentes.
Art.8º Os membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer não
receberão qualquer tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, exercendo
gratuitamente suas funções, que são consideradas como prestação de serviço público
relevante ao Município.
Parágrafo Único - A Presidência do Conselho Municipal de Esporte e Lazer
será eleita na primeira reunião ordinária, a ser convocada pelo Secretário Municipal de
Juventude, Esporte e Lazer do Município de São Gonçalo do Amarante/RN.
Art. 9º. Caberá ao presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer
eleger uma Comissão Executiva composta por 5 (cinco) membros, assim
discriminados:
I- Presidente;
IIVice- Presidente;
III - Secretário Geral;
IV- Segundo Secretário;
V – Membro.
Art. 10. Compete à Comissão Executiva do Conselho Municipal de
Esporte e Lazer:
I-Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho
Municipal de Esporte e Lazer;
II-Cumprir e encaminhar as resoluções deliberadas pelo Conselho
Municipal de Esporte e Lazer;
III-Delegar tarefas a membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer,
quando julgar conveniente;
IV-Dar ampla divulgação e publicidade das resoluções do Conselho
Municipal de Esporte e Lazer.
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Art.11 O Conselho Municipal de Esporte e Lazer poderá instituir comissão
temporária ou permanente, composta por membros do conselho ou de representantes
técnicos institucionais, com o objetivo de assessorar tecnicamente, desenvolver
projetos, estudos, análises e dar parecer formal sobre assunto específico que venha a
ser apresentado.
Art.12 O Regimento Interno do Conselho Municipal de Esporte e Lazer
deve ser elaborado e aprovado por 50% (cinquenta por cento) mais 1 (hum) dos seus
membros em até 60 (sessenta) dias após a posse de seu primeiro mandato, devendo
ser publicado como ato oficial.
Art.13 O Conselho Municipal de Esporte e Lazer poderá solicitar a órgãos
e entidades da Administração Direta e Indireta do Município dados, informações e
colaboração para o desenvolvimento de suas atividades.
Art.14 Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal nomear os
membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Esporte e Lazer no prazo de
até 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.
Parágrafo Único - Os membros do Conselho que dependem de indicação
da sociedade civil serão escolhidos por meio de indicação prévia do representante
legal da entidade representada.
Art.15 O CMEL poderá contar com recursos consignados no orçamento
da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, para desenvolvimento das
suas atividades administrativas no cumprimento das atribuições que lhe compete.
Art.16 A presente lei deverá ser regulamentada no prazo de 60 (sessenta)
dias após sua publicação.
Art.17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

DECRETO 1.355, de 20 de abril de 2021.
Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de
2021, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso
de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a o
art. 8º, da Lei Nº 1.855 de 30 de dezembro de 2020,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da
importância de R$ R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) na dotação
constante do anexo I, deste Decreto.
Art.2º Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito
suplementar, na forma da Lei Federal 4.320/64, prevista no art.43,§1,III, a anulação
parcial da dotação orçamentária constante no Anexo II deste Decreto.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de abril de 2021.
200º da Independência e 133º da República.

São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de abril de 2021.
200º da Independência e 133º da República.

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.3032.0168.2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB
4490920000 - Despesas de exercicios anteriores

20.000,00

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.3032.2180.2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19
3390300000 - Material de consumo

100.000,00

12142100 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENÇÃ
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.3032.2180.2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19
3390300000 - Material de consumo

350.000,00

12142100 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENÇÃ
TOTAL

470.000,00
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de abril de 2021.
200º da Independência e 133º da República.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
ANEXO II – ANULAÇÃO

30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.306.3033.0033.1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC
4490510000 - Obras e instalações

100.000,00

12150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURA
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.3032.0168.2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS
4490520000 - Equipamentos e material permanente

350.000,00

12150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURA
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.3032.0168.2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB
4490520000 - Equipamentos e material permanente

20.000,00

12150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURA
TOTAL

470.000,00
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de abril de 2021.
200º da Independência e 133º da República.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
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EXECUTIVO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 200/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 33912021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL,
através da Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.
CONTRATADO: CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA com inscrição no CNPJ nº
04.666.364/0001-66.
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa com fornecimento de
TESTES SOROLÓGICOS - IGG E IGM) destinado as unidades básicas de Saúde do município de São
Gonçalo do Amarante/RN para o combate ao COVID-19, conforme especificação contida no Termo de
Referência anexo, e no Memorando nº 3.388/2021 – 1Doc, e proposta apresentada.
Item

Especificação do produto

Teste sorológico para pesquisa de anticorpos IGG
anti-SARS-CoV-2,
pela
metodologia
quimiluminescência, adequado para equipamentos
instalados no laboratório municipal.
01
Teste sorológico para pesquisa de anticorpos
totais
anti-SARS-CoV-2,
pela
metodologia
quimiluminescência, adequado para equipamentos
instalados no laboratório municipal.
TOTAL GERAL

Und

Quant

Valores
Unt
Total

Und

3.000

65,00

195.000,00

Und

3.000

65,00

195.000,00
390.000,00

VALOR: R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 – FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 2.180 – ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO
COVID-19 ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 121421
– Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID19 no bojo da ação 21C0. PROJETO/ATIVIDADE 2.028 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA
ATENCAO BASICA – PAB ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE
RECURSO 1211 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde FONTE DE
RECURSO 1213 – Transfer.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002; Decreto Federal n.º 3.555, de
08/08/2000, Decreto Federal n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal n.º
8.250, de 23 de maio de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n.º 8.666,
de 21/06/1993
VIGÊNCIA: A vigência do presente Contrato Administrativo vai da data da assinatura até o dia 14 de
Outubro de 2021.
São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de Abril de 2021.
JALMIR SIMÕES DA COSTA
Secretário Municipal de Saúde
p/ contratante
GLEIDE MARIA DA SILVA MEDEIROS
CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA
Responsável legal da CONTRATADA
ATO DE ADJUDICAÇÃO
PRREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
Objeto: Aquisição de materiais esportivos e correlatos - Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que
integra os autos deste certame. - Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo
com a pratica do mercado local. - Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando,
portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes. - Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da
Lei Federal n.º 10.520./2002. - ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):

Código
919117
919119
919133
919155
919164
919167
919172
919192

LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME
11.183.984/0001-00
Relação dos itens vencidos
Descrição
Unid
Bola de handebol de areia produzido em borracha, camara butil. Matrizada. Miolo removivel. 32 gomos.
UN
Bola de basquetebol oficial com as seguintes caracteristicas: 75 ? 78 cm de circunferencia 600-650 gramas,
UN
camara butilmatrizada, borracha, miolo removivel.
Cartao de arbitro futsal e futebol de campo, em duas cores: amarelo e vermelho, material em pvc com espaco
UN
de marcar numeros de gols e jogadores.
Super band confeccionado em elastico sintetico descricao: cor: vermelho e azul. Nivel leve, nivel medio e nivel
KIT
forte.
Protetor de canela e pe com 5 camadas de vinil e esponja especial, 3 elasticos na canela e 1 no pe nos
UN
tamanhos p, m e g.
Protetor genital confeccionado em poliuretano, nos tamanhos p, m e g.
UN
Luva de foco revestimento de poliuretano e eva acolchoado em espuma nos tamanhos p, m e g.
PAR
Aparelho/equipamento para condicionamento fisico aplicacao exercicios aerobicos, caracteristicas adicionais
UN

V. Unit
69,50
44,90
8,90
133,90
119,00
69,90
143,00
356,00
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mini trampolim, cama elastica, estrutura em aco, pintura eletrostatica a po, lona de salto em nylon, com molas
zincadas, pes antiderrapantes e removiveis, diametro aproximado 96 cm, altura aproximada 20 cm, capacidade
de peso ate 150 kg.
Halteres tipo bola nas cores: amarelo, laranja ou vermelho peso: 3 kg, fabricado em ferro fundido e revestido
919197
por uma camada de vinil pvc.
Tapete (mat pilates) cor :azul. Dimensoes do tapete: 1,73x 12 x 60. Espessura : 0,5 cm. Peso aproximado do
919202
produto: 0,900 g. Composicao : 100% eva. Base anti-derrapante
919215 Escada agilidade medida (axcxl): 4m (8 degraus), composicao: nylon e polipropileno.
Total 20.196,00

Código

919070

919075

919082

919086

919088
919089
919090
919091
919096

919098

919099

919100

919101

UN

34,50

UN

58,90

UN

79,00

MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME
11.886.312/0001-60
Relação dos itens vencidos
Descrição
Unid
Trofeu de honra ao merito personalizado tamanho de 30cm, base em mdf preta, com 1 cano cromado de 15 mm
de diametro, suporte metalizado na cor preta, com aplicacao de verniz automotivo, com pintura em diversas
cores, jogador conforme modalidade em dourado, nome do evento impresso no metal com modalidade vazada e UN
sistema de recorte a laser, logotipo da prefeitura municipal de sao goncalo do amarante impresso em adesivo
colante, identificacao da modalidade e colocacao.
Trofeu de honra ao merito personalizado tamanho de 1,10 m, base em mdf preta, com 4 canos cromados de 30
mm de diametro, suporte metalizado na cor preta, com aplicacao de verniz automotivo, com pintura em diversas
cores, jogador conforme modalidade em dourado, nome do evento impresso no metal com modalidade vazada e UN
sistema de recorte a laser, logotipo da prefeitura municipal de sao goncalo do amarante impresso em adesivo
colante, identificacao da modalidade e colocacao.
Trofeu com 45 cm de altura base redonda com 21 cm de largura em polimero na cor preta. Sobre esta base um
suporte metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor prata. Taca aberta com 33 cm de largura a partir UN
das alcas metalizada na cor dourada. Plaquetaemlatao para gravacao.
Medalhas sendo ouro/prata/bronze personalizada, material aluminio cromado, com espaco para colocacao de
etiqueta colante com a colocacao e patricio da competicao, com fita de cetim de 80cm na cor azul, medindo 7,50
UN
cm x 3 mm.
Medalha sendo ouro/prata/bronze personalizada em alto relevo, em liga de metal, com espaco para colocacao
de etiqueta colante com a colocacao e patrocinio da competicao, com adesivo resinado com a logomarca da
UN
competicao, com fita de cetim de 80cm nas cores de 80cm, nas cores azul e vermelho, medindo 10cm x 5mm
Medalha em acrilico com espaco para aplicacao de etiqueta resina epoxi personalizada com a arte do evento e a
UN
colocacao, medindo 8,00 cm x 4 mm de espessura, com fita de cetim de 80cm, nas cores azul e vermelho.
Medalha em acrilico com espaco para aplicacao de etiqueta resina epoxi personalizada com a arte do evento e a
UN
colocacao, medindo 10,00 cm x 5 mm de espessura, com fita de cetim de 80cm, nas cores azul e vermelho.
Medalha de metal em formato retangular medindo 5x6,5cm, frente com detalhes em alto relevo de tocha olimpica
e ramos, com a bandeira do municipio de sao goncalo do amarante/rn ao centro. Verso, gravacao adesivada,
UN
com fita de cetim de 80cm, nas cores azul e vermelho.
Camiseta tipo regata em dry fit personalizada com a logomarca do evento e a logo marca da prefeitura de sao
UN
goncalo do amarante, tamanhos: p,m,g, gg e xgg em corres variadas.
Colete esportivo de identificacao confeccionado em tecido 100% polyester (fio 75/72 texturizado, malha dupla,
diametro 28, finura 34, solides de cor a friccao de 4 a 5, grau de formacao de pilling ate 7.000 ciclos graus 4 a 5),
gramatura do tecido: aproximadamente 80 gramas/m2 (mais ou menos 5%). Com elastico lateral recoberto, para UN
ajuste no corpo. Medidas aproximadas: 65cm de altura x 45cm de largura, em cores variadas, com estampa de
serigrafia, logo marca da pmsga.
Kit esportivo de futsal infantil composto de 12 camisas e 12 calcoes em malha dryfit, 100% poliamida
multifilamento gramatura 145g/m2 com impressao modelo transfer 100% sublimacao digital hd com gola e
detalhe interno modelo selecao brasileira, com combinacao de cores variadas. Numeracao na frente e tras, nome
da modalidade costas e logomarca da pmsga em branco na manga lado esquerdo em transfer, com o nome da
modalidade na parte inferior. Os calcoes com detalhes (frisos) e abertura lateral com combinacao de tecido. 12
meoes com detalhes e contrastes de cores e borda de 8 a 10 centimetros com punho. Apresente calcanhar
KIT
verdadeiro, ajuste nos pes, sola atoalhada protecao contra bolhas composto por 37,7% polipropileno, 35,9%
algodao, 22,6% poliamida e 3,8% elastodieno resistente com acao bacteriostatica. 1 (uma) bolsa em material
sintetico medindo 40x40x30, super resistente, com ziper para abertura, alca para facilitar o transporte, na cor
preta e com a logo marca da prefeitura municipal de sao goncalo do amarante-rn. 1 (uma) bola de futsal tamanho
infantil, material: microfibra de pu, composicao : pu, peso: 285 g, circunferencia: 50-53 cm.
Kit esportivo de futebol infantil composto de 16 camisas e 16 calcoes em malha dryfit, 100% poliamida
multifilamento gramatura 145g/m2 com impressao modelo transfer 100% sublimacao digital hd com gola e
detalhe interno modelo selecao brasileira, com combinacao de cores variadas. Numeracao na frente e tras, nome
da modalidade costas e logomarca da pmsga em branco na manga lado esquerdo em transfer, com o nome da
modalidade parte inferior. Os calcoes com detalhes (frisos) e abertura lateral com combinacao de tecido. 16
meoes com detalhes e contrastes de cores e borda de 8 a 10 centimetros com punho. Apresente calcanhar
KIT
verdadeiro, ajuste nos pes, sola atoalhada protecao contra bolhas composto por 37,7% polipropileno, 35,9%
algodao, 22,6% poliamida e 3,8% elastodieno resistente com acao bacteriostatica. 1 (uma) bolsa em material
sintetico medindo 40x40x30, super resistente, com ziper para abertura, alca para facilitar o transporte, na cor
preta e com a logo marca da prefeitura municipal de sao goncalo do amarante-rn. 1 (uma) bola de iniciacao
infantil confeccionada em borracha, policolor, tamanho 57-59 cm, miolo removivel e lubrificado, peso de 250 a
270g., tamanho 12.
Kit esportivo de futsal adulto composto de 18 camisas e 18 calcoes em malha dryfit, 100% poliamida
KIT
multifilamento gramatura 145g/m2 com impressao modelotransfer 100% sublimacao digital hd com gola e
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detalhe interno modelo selecao brasileira, com combinacao de cores variadas. Numeracao na frente e tras, nome
da modalidade costas e logomarca da pmsga em branco na manga lado esquerdo em transfer, com numeracao
na frente e verso da camisa. 18 calcoes com detalhes (frisos) e abertura lateral com combinacao de tecido, com
numeracao. 18 meoes com detalhes e contrastes de cores e borda de 8 a 10 centimetros com punho. Apresente
calcanhar verdadeiro, ajuste nos pes, sola atoalhada protecao contra bolhas composto por 37,7% polipropileno,
35,9% algodao, 22,6% poliamida e 3,8% elastodieno resistente com acao bacteriostatica. 1 (uma) bolsa em
material sintetico medindo 40x40x30, super resistente, com ziper para abertura, alca para facilitar o transporte,
na cor preta e com a logo marca da prefeitura municipal de sao goncalo do amarante-rn.
Kit esportivo de futebol adulto composto de 23 camisas e 23 calcoes em malha dryfit, 100% poliamida
multifilamento gramatura 145g/m2 com impressao modelo transfer 100% sublimacao digital hd com gola e
detalhe interno modelo selecao brasileira, com combinacao de cores variadas. Numeracao na frente e tras, nome
da modalidade costas e logomarca da pmsga em branco na manga lado esquerdo em transfer, com o nome da
modalidade na parte inferior. 23calcoes com detalhes (frisos) e abertura lateral com combinacao de tecido.
23meoes com detalhes e contrastes de cores e borda de 8 a 10 centimetros com punho. Apresente calcanhar
verdadeiro, ajuste nos pes, sola atoalhada protecao contra bolhas composto por 37,7% polipropileno, 35,9%
algodao, 22,6% poliamida e 3,8% elastodieno resistente com acao bacteriostatica. 1 (uma) bolsa em material
sintetico medindo 40x40x30, super resistente, com ziper para abertura, alca para facilitar o transporte, na cor
preta e com a logo marca da prefeitura municipal de sao goncalo do amarante-rn.
Kit esportivo de voleibol composto de 12 camisas e 12 calcoes em malha dryfit, 100% poliamida multifilamento
gramatura 145g/m2 com impressao modelo transfer 100% sublimacao digital hd com gola e detalhe interno
modelo selecao brasileira, com combinacao de cores variadas. Numeracao na frente e tras, nome da modalidade
costas e logomarca da pmsga em branco na manga lado esquerdo em transfer, com o nome esporte na escola
parte inferior. Os calcoes com detalhes (frisos) e abertura lateral com combinacao de tecido. 12 meoes com
detalhes e contrastes de cores e borda de 8 a 10 centimetros com punho. Apresente calcanhar verdadeiro,
ajuste nos pes, sola atoalhada protecao contra bolhas composto por 37,7% polipropileno, 35,9% algodao, 22,6%
poliamida e 3,8% elastodieno resistente com acao bacteriostatica. 1 (uma) bola voleibol oficial para quadra,
categoria adulto para competicao, confeccionada em microfibra, matizada com camara de butil com valvula
removivel, siliconizada e lubrificada e com circunferencia 65 a 67 cm e peso entre 260 a 280g. 1 (uma) bolsa em
material sintetico medindo 40x40x30, super resistente, com ziper para abertura, alca para facilitar o transporte,
na cor preta e com a logo marca da prefeitura municipal de sao goncalo do amarante-rn.
Kit esportivo para futebol de areia composto de 12 (doze) camisetas, 12 (doze) calcoes em material 100%
poliester com pintura de estampa em serigrafia com escudo dos times, logomarca da prefeitura municipal de sao
goncalo do amarante e da secretaria municipal de juventude, esporte e lazer, com numeracao nas camisas e
calcoes, em cores variadas. 1 (uma) bola de futebol de areia, material confeccionada com pu ultra 100%,
diametro 68-69cm, peso 421 a 450g. 1 (uma) bolsa em material sintetico medindo 40x40x30, super resistente,
com ziper para abertura, alca para facilitar o transporte, na cor preta e com a logo marca da prefeitura municipal
de sao goncalo do amarante-rn.
Kit esportivo de handebolde quadra composto de 14 (quatorze) camisas e 14 (quatorze) calcoes em malha dryfit,
100% poliamida multifilamento gramatura 145g/m2 com impressao modelo transfer 100% sublimacao digital hd
com gola e detalhe interno modelo selecao brasileira, com combinacao de cores variadas. Numeracao na frente
e tras, nome da modalidade costas e logomarca da pmsga na manga lado esquerdo em transfer. Os calcoes
com detalhes (frisos) e abertura lateral com combinacao de tecido. 14 (quatorze) meioes com detalhes e
contrastes de cores e borda de 8 a 10 centimetros com punho. Apresentando calcanhar verdadeiro, ajuste nos
pes, sola atoalhada protecao contra bolhas composto por 37,7% polipropileno, 35,9% algodao, 22,6% poliamida
e 3,8% elastodieno resistente com acao bacteriostatica. 01 (uma) bolsa em material sintetico medindo 40x40x30,
super resistente, com ziper para abertura, alca para facilitar o transporte, na cor preta e com a logo marca da
prefeitura municipal de sao goncalo do amarante-rn.
Bola futsal oficial para competicao, categoria adulto, sistema termo soldada, confeccionada em pu, com camara
de butil com valvula removivel e lubrificada com circunferencia 62 a 64 cm e peso entre 410 a 440 g, 0%
absorcao de agua e 8 gomos, atestada pela cbfs.
Bola de futsal bola oficial de futsal, tamanho mirim (sub-09/11),termotec, com 8 gomos, confeccionada com pu.
Diametro: 55 - 59 cm, peso: 270 - 310 g, camara: camara airbility, construcao: termotec, material: pu, miolo:
miolo slip system removivel e lubrificado.
Bola de handebol peso 425/475 g, diametro de 58/60 cm, camara airbility, costurada, poliuretano ultra grip, miolo
slip system removivel e lubrificado, aprovada de acordo com a cbh.
Bola medicinal material sintetico, peso 2, aplicacao ginastica e treinamento desportivo.
Redes para os aros de basquete de seda, cor branca, medidas de no minimo 0,40m e no maximo 0,45m de
comprimento e diametro de 45 cm, fio 4mm. Par.
Rede de protecao para laterais e fundos de ginasios e quadras de tamanhos semi- olimpicos em fio de seda de 4
mm.
Placa de madeira indicacao falta material de superficie: madeira, espessura: cerca de 6mm, arredondado 15cm
na cor vermelha e o cabo com 10cm, peso: 86-88-g, caracteristicas: medio e remoto curvo arredondado, placa
fina, com cabo, identificado numero 5 no centro da parte redonda na cor branca.
Corda de pular material seda, espessura 6, material manopla madeira, tipo manopla anatomica e flexivel, cores
variadas, caracteristicas adicionais com girador, super resistente.
Bandeira do brasil fabricada em tecido 100% poliester (oxford), dupla-face em processo de estampa textil digital
de alta qualidade, composta por fios de grande resistencia e com alto brilho, medindo: 0,90 cm, altura x 1,30 de
largura com abertura em uma das laterais para fixacao de suporte.
Bandeira do estado do rio grande do norte fabricada em tecido 100% poliester (oxford), dupla-face em processo
de estampa textil digital de alta qualidade, composta por fios de grande resistencia e com alto brilho, medindo:
0,90 cm, altura x 1,30 de largura com abertura em uma das laterais para fixacao de suporte.
Prancheta magnetica de basquete tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de largura 5 jogadores numerados azuis
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e 5 jogadores numerados vermelhos 1 bola magnetica branca 1 canetao (pincel atomico) com apagador e velcro
peso: 0,65 kg.
Cones de sinalizadores medindo 50 cm nas cores laranja e branco, em material pva.
UN
Cones para patins feito em plastico rigido em cores variadas e com 10 unidades no kit.
KIT
Extensor bracos e pernas manoplas revestidas de espuma. Tamanho (a x l x p): 10 x 130 x 2 cm. Peso: 130 g.
UN
Cores azul e vermelho
Luva para taekwondo tala em eva com reforco na protecao dos dedos e material elastico nos tamanhos p, m e g. PAR
Protetor de torax para karate, feito em couro sintetico, espumas e borracha com costura reforcada dupla face nas
UN
cores vermelho e branco.
Agogo ? Conjunto (agogo e baqueta). Material: ferro cromado. Dimensoes aproximadas: 10 x 15 x 35 cm.
UN
Pandeiro adulto instrumento de formica e pelo acetinada. Tamanho: 10 polegadas.
UN
Berimbau adulto instrumento completo (baqueta, cabaca, verga (madeira), dobrao, arame e caxixi). Altura: 140
UN
cm a 160 cm.
Touca de natacao em material 100% silicone, nos tamanhos: p, m e g
UN
Maio ? Em lycra com silhueta na cor azul marinho, logomarca da natacao e hidroginastica ? Tamanhos (pi = 10
UN
mi = 10 ma = 30 ga = 30 e gga = 20)
Bastao em eva dimensoes: 97.0 cm x 8.5 cm x 8.5 cm (c x l x a) peso: 0.236 kg, tamanho: 100 x 8 x 9 cm
UN
grandes extremidades conforto na pegada cores vermelho e azul.
Bola hidro tamanho 8, borracha com aderencia.
UN
Bola para ginastica (pilates), dimensoes: 75 cm capacidade: 300 kg acompanhando bomba para inflar 02 pinos
UN
para ventil 01 captador para bomba, 01 extrator de pinos.
Over ball (bola pequena) medidas aproximadas 25cm. Material: latex cor: vermelho e azul. Peso: 0,350
UN
Tonning ball material interno: granalha de ferro. Material externo: pvc bola anti derrapante. Peso: 1k, 2k e 3k.
UN
Nas cores vermelho e azul
TOTAL r$ 232.354,30
JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP
04.805.345/0001-73
Relação dos itens vencidos
Descrição
Unid
Trofeu de honra ao merito personalizado tamanho de 39 cm, base em mdf preta, com 1 cano cromado de 15
mm de diametro, suporte metalizado na cor preta, com aplicacao de verniz automotivo, com pintura em
diversas cores, jogador conforme modalidade em dourado, nome do evento impresso no metal com
UN
modalidade vazada e sistema de recorte a laser, logotipo da prefeitura municipal de sao goncalo do amarante
impresso em adesivo colante, identificacao da modalidade e colocacao.
Trofeu com 70cm de altura base redonda com 26,5 cm de largura em polimero metalizada na cor prata, com
efeito, texturizado. Taca com 57,5 cm de largura a partir das alcas metalizada na cor prata, com efeito,
UN
texturizado e detalhes metalizados na cor azul. Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiavel.
Plaqueta em latao para gravacao. Demaiscomponentesmetalizadosnacordourada.
Medalhas sendo ouro/prata/bronze personalizada, material aluminio cromado, com espaco para colocacao de
etiqueta colante com a colocacao e patricio da competicao, com fita de cetim de 80 cm nas cores azul e
UN
vermelho, medindo 8,0 cm x 3 mm.
Camiseta tipo manga longa em dry fit personalizada com a logomarca do evento e a logo marca da prefeitura
UN
de sao goncalo do amarante, tamanhos: p,m,g, gg e xgg em corres variadas.
Kit esportivo de handebol de areia composto por 10 (dez) suquinis e 10 (vinte) tops - cores variadas tecido cotton altamente reforcado para maior durabilidade. Composicao do tecido - 100% poliester em cores
vermelho, azul e branco com logomarca da prefeitura municipal de sao goncalo do amarante/rn. Tamanhos
KIT
p,m,g. 1 (uma) bolsa em material sintetico medindo 40x40x30, super resistente, com ziper para abertura, alca
para facilitar o transporte, na cor preta e com a logo marca da prefeitura municipal de sao goncalo do
amarante-rn.
Kit de capoeira composto por: 1 (uma) calca de capoeira ? Calca de helanca, cor branca e com passadores.
Tamanhos pp/p/m/g. Uniforme para a pratica de capoeira. 1 (uma) camisa de meia malha fio 30.1 penteada,
100% algodao, gramatura 160 g/m2, em cores variadas, tamanhos p, m, g e gg,. Com estampa em serigrafia
UN
com logomarca da prefeitura municipal de sao goncalo do amarante.1 (uma) corda de capoeira em material de
algodao com linha trancado graduacao de capoeira, aproximadamente 2,60 metros.
Placar esportivo de mesa poliesportivo em pvc, numeros 0 a 31 38 x 22 cm, modalidades:futsal, campo, volei e
UN
pingpong.
Apito de mesario profissional apito profissional em plastico abs, sem bolinha, emite 2 sons ao mesmo tempo
UN
(bi-vox) um agudo e outro grave. Medidas aproximadas: 8,5 x 2,0 cm.
Bombas para encher bolas dupla acao enche nos dois sentidos ao movimento, em plastico com mangueira de
UN
borracha revestida com nylon e bico de metal sobressalente.
Calibrador digital para bolas de varias modalidades esportivas, emborrachado na cor preta.
UN
Bandeiras juiz de voleibol kit inclui: 4 bandeiras: dimensoes 40 x 40 cm, vermelhas, em aluminio leve, com
KIT
pega confortavel em borracha, bolsa para as bandeiras.
Prancheta magnetica de futsal tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de largura 5 jogadores numerados azuis e
5 jogadores numerados vermelhos 1 bola magnetica branca 1 canetao (pincel atomico) com apagador e velcro
UN
peso: 0,65 kg.
Prancheta magnetica de futebol tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de largura 11 jogadores numerados azuis
UN
e 11 jogadores numerados vermelhos 1 bola magnetica branca 1 canetao (pincel atomico) com apagador e
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velcro peso: 0,65 kg.
Prancheta magnetica de handebol amanho de 30 cm de altura e 24 cm de largura 7 jogadores numerados
azuis e 7 jogadores numerados vermelhos 1 bola magnetica branca 1 canetao (pincelatomico) com apagador e
velcro peso: 0,65 kg.
Corda naval material: polietileno.cores: preto. Diametro: 34 mm diametro, peso aproximado: 500 gramas por
metro
Halteres emborrachados composicao primaria: ferro fundido emborrachado com borracha de alta qualidade.
Peso: 1k, 2k e 3k.
Cones flexiveis de funcional cones flexiveis de funcional medidas: largura: 12,5 cm altura: 22,5 cm
Protetor de nariz para a pratica de natacao em material 100% silicone e tamanho unico.
Boia espaguete macarrao flutuador p/ piscina hidroginastica medidas aproximadas: 165x6,5cm, cores azul e
vermelho.
Prancha em eva sorriso trabalha a parte superior do tronco, e utilizado nas aulas de natacao e
hidroginastica.diametro: 24 x 24 x 3cm .
Colchonete para ginastica material espuma, revestimento tecido vinilico com tramas internas de poliester,
medidas 100 x 50 x 2,5 cm, com densidade 35kg/m³.
Peanut ball (bola feijao) sistema anti estouro, rolo inflavel feito de borracha dura tamanhos: 30x50cm,
40x65cm, 55x90cm, 70x115cm, 85x130cm, 90x45cm, 100x40cm e 100x45cm, nas cores vermelho e azul.
TOTAL R$ 53.667,20
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RN CONSULTORIA, ASS, CAPACITAÇÃO E PROJ EIRELI-EPP
26.791.857/0001-60
Relação dos itens vencidos
Descrição
Unid
V. Unit
Trofeu base de mdf em formato retangular medindo 29x15cm, na cor azul com detalhes armoriado em
branco, duas colunas douradas, base superior em formato escultural, uma estatueta da modalidade na frente,
UN
49,00
acima uma placa de mdf em formato circular de 20cm de diametro comum a moldura espelhada contendo a
gravacao e logotipos. Altura: 70cm.
Placa de homenagem em formato de ?l? Nas cores dourado, azul e preto em efeito marmorizado, desenho
UN
65,80
de ramo de louro, espaco para adesivo redondo de 25 mm.
Kimono para karate confeccionado em tecidos 100% algodao (sarja). Cor: branco. Pre-encolhido em
processo industrial. Blusa sem costura nas costas e nos ombros das mangas. Tecido duplo nas axilas para
maior resistencia e conforto ao atleta,calca com elastico e cordao. Gola costura alinhada e com enchimento
UN
105,00
especial. Acompanha faixa. Tamanho 10 a 16 anos. Com estampa em serigrafia com logomarca da prefeitura
municipal de sao goncalo do amarante.
Kimono para karate confeccionado em tecidos 100% algodao (sarja). Cor: branco. Pre-encolhido em
processo industrial. Blusa sem costura nas costas e nos ombros das mangas.tecido duplo nas axilas para
maior resistencia e conforto ao atleta, calca com elastico e cordao. Gola costura alinhada e com enchimento UN
112,00
especial. Acompanha faixa. Tamanho adulto p, m e g. Com estampa em serigrafia com logomarca da
prefeitura municipal de sao goncalo do amarante.
Protetor bucal para protecao durante os treinos e competicoes, com um ajuste confortavel, genero: unissex,
peso do produto: 20g. Composicao: silicone, dimensoes aproximadas: 15 x 9 x 3,5 (l x c x a) cm, cores
UN
24,80
variadas.
Oculos para natacao em pvc com tiras de silicone.
UN
30,00
Protetor de ouvido para a pratica de natacao em material 100% silicone e tamanho unico.
UN
17,80
TOTAL R$ 30.910,00
A NOVA SOLUCAO EIRELI
70.157.680/0001-37
Relação dos itens vencidos
Descrição
Unid
V. Unit
Trofeus base de mdf em formato retangular medindo 29x15cm na cor azul com detalhes marmorizado em
branco, duas colunas douradas, base superior em formato escultural, uma estatueta da modalidade na frente,
UN
77,00
acima uma placa de mdf em formato circular de 20cm de diametro com uma moldura espelhada contendo a
gravacao e logotipos. Altura: 70cm.
Trofeu em acrilico 2º lugar adulto 5mm,sobreposto 1 acrilico 03mm azul,c/corte especial. Detalhe em uma
barra de metal c/20mm de espessura. Peca em acrilico 4mm formando silhueta de 1 coracao,c/impressao em
papel fotografico e resinado em acrilico epoxi. Base dupla de mdf laqueada em preto alto brilho 18mm cada.
UN
128,10
Barras de metal p/sustentacao de trofeu com 40mm de espessura. Outras duas bases de mdf laqueada em
preto com 18mm cada, sendo uma e outra , placa em aco inox p/denomin. Evento/modalidade. Tamanho
0,80cm.
Trofeu base de mdf em formato retangular medindo 20x10cm na cor preto com detalhes efeito marmorizado
em branco, placa superior em mdf contendo uma moldura espelhada com a gravacao em adesivo, na parte
UN
43,00
superior, uma placa em formato de arco com uma estatueta da modalidade ao centro.
Trofeu com 106 cm de altura base octogonal com 26,5 cm de largura em polimero metalizada na cor bronze,
taca metalizada na cor bronze brilhante e fosca com 56 cm de largura a partir da alca. Tampa metalizada na
UN
186,00
cor bronze. Estatueta intercambiavel. Plaqueta de latao para gravacao. Demais componentes metalizados na
cor bronze.
Camisa basica de meia malha fio 30 1 penteada, 100% algodao, gramatura 160 g/m2, em cores variadas,
UN
9,81
tamanhos p, m, g e gg, com estampa em serigrafia.
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Camisa ? Tipo polo 100% algodao, em malha fio 30, penteada, nos tamanhos p, m, g e gg, manga curta,
cores variadas, impressao frente e costas.
TOTAL R$ 33.188,00

UN

22,79

MEDEIROS E FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
36.342.832/0001-33
Relação dos itens vencidos
Descrição
Unid
V. Unit
Trofeu em acrilico medindo aproximadamente 35 (trinta e cinco) centimetros de altura x 10 (dez) centimetros
de largura, com espessura de 10 (dez) milimetros. Peca formada por encaixes em vidro cristal, em formato
irregular, fixadas atraves de colagem especial, com cola ?invisible? Gravacao de brasoes e logotipos em
UN
39,00
serigrafia. Aplicacao no corpo do trofeu de medalhao em metal dourado com 2 (duas) cores. Aplicacao do
brasao do municipio de sao goncalo do amarante / rn fundido em alto relevo. Base em acrilico preto com
aplicacao de plaqueta dourada, gravada em baixo relevo e esmaltacao.
Trofeu de honra ao merito personalizado tamanho de 1,40 m, base em mdf preta, com 4 canos cromados de
30 mm de diametro, suporte metalizado na cor preta, com aplicacao de verniz automotivo, com pintura em
diversas cores, jogador conforme modalidade em dourado, nome do evento impresso no metal com
UN
190,00
modalidade vazada e sistema de recorte a laser, logotipo da prefeitura municipal de sao goncalo do amarante
impresso em adesivo colante, identificacao da modalidade e colocacao.
Trofeu de honra ao merito personalizado tamanho de 1,20 m, base em mdf preta, com 4 canos cromados de
30 mm de diametro, suporte metalizado na cor preta, com aplicacao de verniz automotivo, com pintura em
diversas cores, jogador conforme modalidade em dourado, nome do evento impresso no metal com
UN
100,00
modalidade vazada e sistema de recorte a laser, logotipo da prefeitura municipal de sao goncalo do amarante
impresso em adesivo colante, identificacao da modalidade e colocacao.
Trofeu em acrilico 1º lugar adulto: 5mm, sobreposto 1 acrilico 03mm azul,c/corte especial detalhe em uma
barra de metal c/20mm de espessura. Peca em acrilico 4mm formando silhueta de 1 coracao,c/impressao em
papel fotografico e resinado em acrilico epoxi. Base dupla de mdf laqueada em preto alto brilho 18mm cada.
UN
100,00
Barras de metal p/sustentacao de trofeu com 40mm de espessura. Outras duas bases de mdf laqueada em
preto com 18mm cada, sendo uma e outra , placa em aco inox p/denomin. Evento/modalidade. Tamanho
1,00mt.
Trofeu em acrilico 3º lugar adulto 5mm,sobreposto 1 acrilico 03mm azul,c/corte especial. Detalhe em uma
barra de metal c/20mm de espessura.peca em acrilico 4mm formando silhueta de 1 coracao, c/impressao em
papel fotografico e resinado em acrilico epoxi. Base dupla de mdf laqueada em preto alto brilho 18mm
UN
80,00
cada.barras de metal p/sustentacao de trofeu com 40mm de espessura.outras duas bases de mdf laqueada
em preto com 18mm cada,sendo uma e outra , placa em aco inox p/denomin. Evento/modalidade.tamanho
0,60cm.
Trofeu base de mdf em formato quadrado medindo 25x25cm na cor preto liso envernizado, contra base
superior em formato quadrado com as laterais bauladas com 15cm de altura, canoplas douradas com cinco
colunas douradas frisadas, base superior em formato redondo contendo um cone de metal, taca de metal
UN
200,00
douradas com uma estatueta acima. Moldura espelhada contendo a gravacao e logotipos. Altura: 1.00m e 90
cm respectivamente.
Trofeu com altura de 100 cm base octogonal com 26,5 cm de largura em polimero metalizada na cor dourada.
Coluna metalizada na cor prata, com efeito, texturizado. Taca metalizada na cor dourada com 40 cm de
UN
99,00
largura a partir da alcas. Tampa da taca e alcas metalizadas na cor dourada. Adornado com coroa de
dezesseis pontas metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiavel. Plaqueta em latao para gravacao.
Placa de homenagem em acrilico resinada de 5 cm de espessura com estojo em madeira revestido de veludo
UN
50,00
nas cores azul e preto, medindo 20x10cm.
Kimono para judo e jiu-jitsu feito em tecido sarja ou brim 100% algodao nos tamanhos: m00, m0, m1, m2, m3,
a1, a2, a3 e a4 acompanhado de faixa nas cores variadas e nos tamanhos p, m, g e gg. Com estampa em
UN
110,00
serigrafia com logomarca da prefeitura municipal de sao goncalo do amarante.
Dobok para taekwondo feito em brim ou cetim 100% algodao nos tamanhos: m00, m0, m1, m2, m3, a1, a2,
UN
100,00
a3 e a4 acompanhado de faixa nas cores variadas e nos tamanhos p, m, g e gg.
Bola oficial de futebol de campo com 12 gomos, confeccionada em pvc. Tamanho: 68 - 70 cm de diametro.
UN
48,00
Peso:410 - 450 g.
Bola voleibol oficial para quadra, categoria adulto para competicao, confeccionada em microfibra, matizada
com camara de butil com valvula removivel, siliconizada e lubrificada e com circunferencia 65 a 67 cm e peso UN
50,00
entre 260 a 280g.
Bola de futebol de areia material confeccionada com pu ultra 100%, diametro 68-69cm, peso 421 a 450g.
UN
50,00
Rede oficial para a modalidade de voleibol confeccionadas em polietileno. A rede devera ter 1,00m de largura
e entre 9,50 e 10m de comprimento (com 0,25 a 0,50m em cada lado das bandas laterais). Na parte superior
da rede devera haver uma faixa horizontal, com 7cm de largura, feita de lona branca e costurada ao longo da
extensao da rede. Em cada extremidade desta faixa devera haver uma abertura, atraves da qual devera
UN
99,00
passar uma corda para mante-la esticada. Por dentro da faixa devera passar um cabo flexivel, que preso aos
postes permitira manter a parte superior da rede tensionada. Na parte inferior da rede devera haver outra
faixa horizontal, com 05cm de largura, similar a faixa superior, dentro da qual devera passar uma corda, que
fixada aos postes de sustentacao tem por objetivo manter a parte inferior da rede esticada.
Rede de futebol de campo fio 4,0 de nylon de alta resistencia, malha 15 tamanho: (lxa) 7,50x,2,50 m
PAR
180,00
lateral: superior 2,50 - inferior 2,00 m tamanho da embalagem: 18x45x60.
Rede de futsal fio 4,0 de polipropileno de alta resistencia, malha 12 tamanho: (lxa) 3,0x2,10 lateral: superior
0,50 - inferior 1,20 m peso aproximado: 3,0 kg tamanho da embalagem: 13x30x30 conteudo da embalagem: 2 PAR
109,00
unidades.
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Rede de protecao para laterais e fundos de ginasios e quadras de tamanhos semi- olimpicos em fio de nylon
de 4 mm.
Cabo de aco encapado com pvc, diametro de 3/16 polegadas, flexivel e de facil manuseio, na cor metalica.
Clits para cabo de aco de 3/16, feito em ferro galvanizado
Kit mastro escanteio especial o kit mastro escanteio especial e um item essencial para marcacao da linha de
escanteio durante as partidas de futebol. Possui molas que garante a flexibilidade do mastro. E um mastro
inovador, possibilita desmontar a haste, auxiliando no transporte e manuseio. Especificacoes:
embalagem/venda: kit (4 mastros), composicao: pvc, dimensoes aproximadas: mastro + mola (c): 1,75 m
bandeira (lxc): 35 x35 cm, peso3,700 kg
Fita marcacao para beach soccer ou futebol de campo - 27 x 38 metros especificacoes: 100% polietileno,
para a fixacao no solo (areia, grama...) O kit possui 10 fixadores de ferro. Deve-se fixar as fitas atraves dos
aneis de metal em suas pontas. 2 fitas de 27 metros, 2 fitas de 38 metros e 10 fixadores de ferro. Cores:
vermelho, azul, preto, branco e laranja.
Bandeira do municipio de sao goncalo do amarante-rn fabricada em tecido 100% poliester (oxford), duplaface em processo de estampa textil digital de alta qualidade, composta por fios de grande resistencia e com
alto brilho, medindo: 0,90 cm, altura x 1,30 de largura com abertura em uma das laterais para fixacao de
suporte.
Caixa termica com alca e rodas - 51l caracteristicas: litros: 51, latas: 85 de 350ml cor: vermelho e azul, alca
telescopica de 86,5cm com trava, 4 porta latas, tampa com dois fechos para cadeados, dreno com tampa,
duas divisorias pequenas, rodas de plastico para maior mobilidade, dimensoes internas: comprimento: 45 cm,
altura: 38,5 cm, largura: 34 cm, dimensoes externas: comprimento: 49 cm, altura: 48 cm, largura: 46 cm,
peso: 5,1 kg.
Prancheta magnetica de voleibol tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de largura 6 jogadores numerados
azuis e 6 jogadores numerados vermelhos 1 bola magnetica branca 1 canetao (pincel atomico) com apagador
e velcro peso: 0,65 kg
Cones de agilidade pvc 24 cm laranja
Apoio para flexao aparelho para flexao de braco, parafusos para a montagem de pecas, pes de borracha
antideslizante
Obstaculo para treinamento ajustavel medida (axcxl): 18 / 23 / 30 / 38 / 40 cm. Composicao: pvc. Cor: azul e
vermelho
Tornozeleira de peso com velcro com peso para exercicios de fortalecimento 6,0, 7,0, 8,0,9,0 kg.
Confeccionada em nylon de alta resistencia. Ajuste na largura atraves de velcro
Cronometro progressivo com funcao ?split?, exibe as parciais do tempo funcao relogio com alarme diario,
calendario com dias da semana, alimentacao com bateria lr 44, dimensoes: 70 x 23 x 60mm.
Raquete dupla para chutes em material emborrachado com lona.
Luva para karate com o apoio para o 5º dedo, fabricada em couro sintetico, reforcos na costura, enchimento
em espuma nos tamanhos p, m e g.
Aparador de chutes fabricado em couro sintetico, costuras reforcadas e enchimento de espumas e borrachas
nos tamanhos 40 x 23 x 12.
Protetor de braco 5 camadas de vinil e esponja especial, nos tamanhos p, m e g.
Protetor de torax para taekwondo, feito com vinil especial, esponja a eva dupla face: azul de um lado e
vermelho do outro.
Capacete protetor de cabeca de taekwondo material emborrachado nos tamanhos p, m e g nas cores azul,
vermelho e branco.
Capacete protetor de cabeca com grade para karate emborrachado nos tamanhos p, m e g.
Saco de pancadas feito de lona nautica com dupla camada de protecao e alca e costura reforcada.
Atabaque completo (atabaque e pe/suporte) de couro de boi e afinacao em corda. Tamanho: 90 cm
(atabaque).
Tatame eva (etil vinil acetato), tatame com encaixe facil. Medidas: 1,00 x 1,00 x 0,5m. Peso liquido: 4,2 kg.
Espessura 40mm.
Nadadeira de mergulho para natacao com as seguintes caracteristicas: pala de tamanho tradicional injetada
em tecnopolimero longarinas laterais em borracha termoplasticas integradas a sapata, proporcionando maior
controle e elasticidade, aumentando a propulsao ? Sapata anatomica em borracha termoplastica macia com
solado antiderrapante e aba traseira que facilite a colocacao ? Tamanhos: 40, 42, 43 ? Deverao ser entregues
4 pares de cada numero mencionadoacima.
Tubo elastico tubing cor vermelha, tensao media, composicao latex e dimensao 1,5 m.
Tubo elastico tubing cor amarela, tensao baixa, composicao latex e dimensao 1,5 m.
Hidro halteres em eva triangular g, 28 x 11 x 11cm, cores azul e vermelho
Bola para ginastica (pilates) imensoes: 65 cm capacidade: 300 kg acompanhando bomba para inflar 02 pinos
para ventil 01 captador para bomba, 01 extrator de pinos.
Halteres tipo bola nas cores: amarelo, laranja ou vermelho peso: 1 kg, fabricado em ferro fundido e revestido
por uma camada de vinil pvc.
Plataforma para ginastica material eva, comprimento aproximado 85cm, largura aproximada 30cm, altura
aproximada 14cm, caracteristicas adicionais modelo ginastica, step.
Anel de pilates (magic circle) material: plastico abs e eva, dimensoes: 38 cm de diametro, peso: 0,658kg,cor:
preto e azul
Fit ball (bola grande) medidas aproximadas 55cm. Material: latex cor: vermelho e azul. Capacidade: suporta
ate 200 kg. Peso 1k
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Faixas elasticas em cores material: elastico intensidade: medio forte cor: azul, amarelo, vermelho e
UN
laranja,dimensoes: 1,50m x 0,14 m (cxl)
Meia lua medindo cerca de 0,59m de comprimento e largura, 0,18m de altura e 6 kg de peso. Em pvc, envolto
919205
UN
por uma camada de espuma e revestido com couro.
Cronometro eletronico , hora/data, alarme/despertador 1/100 profissional, cor: azul com cinza, profissional,
919206
UN
dimensao: 7 x 9 x 2 largura x altura x espessura)
Bola suica com extensores possui alcas removiveis e uma estrutura em policloreto de vinila muito resistente
919208
UN
(suporta 300kg) e de grande durabilidade. Tamanhos 55cm, 65cm e 75cm
Barra emborrachada com peso dimensoes aproximadas 1,20cmx4cmx4cm. Peso: 10kg. Cores vermelho e
919210
UN
azul
Skate street para iniciantes material :shape em maple , 7 laminas. Truck em aluminio com geometria
919211 convencional (skateboard) a superficie e bem aparado e pintado. Rodas em poliuretan. Modelo : street
UN
rolamento : abec-5 suporta ate 80 kg
Kit completo skate iniciante ahead sports/winmax desenvolvido com madeira selecionada, super-resistente
aos impactos e quedas. Conta com trucks de aluminio, que garantem maior sustentacao, alem de lixa
919212
KIT
aderente e amortecedores duraveis. Kit completo para diversao sem perigo: contem skate, joelheira, capacete
e case para transporte.
Kit patins ajustavel by kids new basic preto/vermelho - tam. 33 a 40 o modelo in line e composto de bota e
base com rodas em linha. Esse par de patins vem com rodas de gel, freios removiveis e e super facil de
919213
KIT
ajustar, basta apertar um botao. E mais! Acompanha um par de joelheiras, um par de cotoveleiras e um
capacete!
Patins com aluminioextrudado serie 6005 cuff alto fivela micro ajustavel rodas fila 80mm dureza: 82a
919214 rolamentos importados abec 5 itens inclusos: 01 par de patins, 01 manual, 01 chave de manutencao e 01 frei UN
recomendacoes de uso: a partir dos 14 anos. Peso liquido aproximado: 3,87 kg. Numero 33 a 40.
Cinto de tracao duplo composicao: tecido sintetico, alma de eva, forro de tela spacer, argolas e mosquetoes
919216 em aco niquelado, fita de polipropileno, corda elastica com revestimento de polipropileno.acompanha: 2 cinto UN
de tracao,1 corda elastica, bolsa para guardar, alca ancora, mosquetoes e argolas de aco.
TOTAL r$ 203.135,00
Valor total da contratação R$ 573.450,50 (quinhentos e setenta e tres mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)
Encaminhe o processo ao Senhor Secretário da Pasta, para deliberação superior
.
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de Abril de 2021.
RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS
PREGOEIRO
919203

39,90
90,00
39,00
90,00
234,00
270,00

550,00

590,00

700,00

290,00

ATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021
Objeto: Prestação de serviço de treinamento prático e teório - e'social - Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela,
configurado na ata que integra os autos deste certame. - Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi
conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local. - Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a
interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes. - Considerando, finalmente o que
preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002. - ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
AS AMARAL DE SOUSA CONTADORES LTDA ME
Descrição
Treinamento prático, teórico e acompanhamento acerca do e-social treinamento prático, teórico e
920531
acompanhamento acerca do e-social
Código

15.033.464/0001-71
Unid
V. Total
SERV

16.000,00

Valor total da contratação R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
Encaminhe o processo ao Senhor Secretário da Pasta, para deliberação superior.
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de Abril de 2021.
RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS
PREGOEIRO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESECIAL Nº 007/2021

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021

Objeto: Aquisição de materiais esportivos e correlatos - Considerando, o resultado do
procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste
certame. - Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse
Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local. Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição
de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos
licitantes. - Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da
Lei Federal n.º 10.520./2002. - HOMOLOGO o presente procedimento tendo em vista
está elaborado de acordo com a legislação vigente. - Valor total da contratação R$
573.450,50 (quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta
centavos)

Objeto: Prestação de serviço de treinamento prático e teórico – e-social Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata
que integra os autos deste certame. - Considerando, que após os lances e negociações
diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado
local. - Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a
interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de
recurso pelos licitantes. - Considerando, finalmente o que preconiza o inciso XX, do
artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002. - HOMOLOGO o presente procedimento
tendo em vista está elaborado de acordo com a legislação vigente.
Valor total da contratação R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) -

São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de Abril de 2021.
MICAEL MOPREIRA DA SILVA
Secretário de Juventude Esporte e Lazer

São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de Abril de 2021.
MIGUEL RODRIGUES TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
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MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL N.º 003/2020
PROCESSO/PMSGA/RN N.º 2000005314
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

EXECUTIVO/CONVÊNIOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 2000009525.703

EMPRESA: CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CNPJ.: 08.323.347/0001-87
OBJETO: Execução dos serviços de FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM
BAIRROS CENTRAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.
Considerando tudo quanto relatado no Processo Administrativo aduzido da Licitação
Pública Internacional n.º 003/2020, e considerando que esta Licitação atendeu a todos
os requisitos do instrumento convocatório, aos preceitos da Lei Federal n.º 8.666/93 e
das diretrizes do FONPLATA, apresentando economia para a Administração, decido
ADJUDICAR o objeto desta licitação à empresa CONSTRUTORA A GASPAR S/A,
CNPJ.: 08.323.347/0001-87, no valor total de R$ 71.380.693,71 (Setenta e um
milhões, trezentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e um
centavos).
Fica avisado ao adjudicatário desta Licitação, que o procedimento será integralmente
encaminhado à Autoridade Superior (Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo) para, nos termos do dispositivo já citado, proceder com a devida
homologação; após será expedida carta de aceitação para assinar o contrato
administrativo.
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de abril de 2021.
RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS
Presidente da Comissão de Especial de Licitação/FONPLATA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL N.º 003/2020
PROCESSO/PMSGA/RN N.º 2000005314
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LOCATÁRIA: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal de
Trabalho, Assistência Social e Cidadania, CNPJ (MF) n.º 08.079.402/0001-35.
LOCADOR: Francisco Levino Ferreira, CPF n.º 090.618.354-53, residente na Rua
Aluízio Alves, nº 139, Jardim Lola, São Gonçalo do Amarante/RN.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo, a contar de 21
de Abril de 2021 e se encerrando em 21 de Abril de 2022, cujo o contrato é destinado a
Concessão do Benefício do Aluguel Social, para abrigar a Sra. Joelma Ricardo de Lima
e sua família.
VALOR MENSAL: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
MODALIDADE LICITATÓRIA: Dispensa de Licitação de nº 075/2020
(Processo/PMSGA/RN n.º 2000009525).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei Federal Nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária: 40 – Fundo Municipal de Assistência Social;
Projeto/Atividade: 2.041 – Benefícios Eventuais – LOAS;
Elemento de Despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – PF;
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários.
DATA DA ASSINATURA: 20 de Abril de 2021.

No exercício das competências previstas no art. 1.º do Decreto Municipal n.º 289, de 22
de abril de 2009, e na qualidade de Autoridade Administrativa Responsável pela
autorização de abertura do procedimento licitatório – Licitação Pública Internacional n.º
003/2020, que tem por objeto a Execução dos serviços de FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM BAIRROS CENTRAIS DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE/RN; considerando tudo quanto relatado no Processo Administrativo
aduzido, e considerando que esta Licitação atendeu a todos os requisitos do
instrumento convocatório, aos preceitos da Lei Federal n.º 8.666/93, como também as
diretrizes do FONPLATA, apresentando economia para a Administração, nos termos
do art. 43, VI da Lei Federal n.° 8.666/93, decido HOMOLOGAR o presente
procedimento licitatório que teve como vencedora adjudicatária a Empresa
CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CNPJ.: 08.323.347/0001-87, com proposta de
preços no valor total de R$ 71.380.693,71 (Setenta e um milhões, trezentos e oitenta
mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e um centavos).
São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de abril de 2021.

VIGÊNCIA: 21 de Abril de 2021 a 21 de Abril de 2022.
SIGNATÁRIOS: Emília Caroline Maia de Medeiros – pelo CONTRATANTE, e Francisco
Levino Ferreira – pelo CONTRATADO.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 2000009859.707

LOCATÁRIA: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal de
Trabalho, Assistência Social e Cidadania, CNPJ (MF) n.º 08.079.402/0001-35.
LOCADOR: Juliana Quirino Leandro, CPF n.º 078.583.304-89, residente na Rua Flores
das Amapolas, nº 10, Jardins, São Gonçalo do Amarante/RN.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo, a contar de 23
de Abril de 2021 e se encerrando em 23 de Abril de 2022, cujo o contrato é destinado a

FRANCISCO VAGNER GUTEMBERG DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Coordenador da UEP - PAES - BRA-025/2020 (Pref SGA RN)

Concessão do Benefício do Aluguel Social, para abrigar a Sra. Elaine da Silva Pereira e
sua família.
VALOR MENSAL: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
MODALIDADE LICITATÓRIA: Dispensa de Licitação de nº 077/2020

EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO

(Processo/PMSGA/RN n.º 2000009859).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei Federal Nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

PORTARIA Nº 196/2021-SEMA, de 20 de Abril de 2021.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que
consta no Processo nº 223/2021-SEMARH:
RESOLVE: Conceder a JOSIVAN MATOS RODRIGUES, Matrícula 6203,
Gari, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, Licença Prêmio pelo período de 03 (três)
meses, à partir de 20 de Abril de 2021 à 20 de Julho de 2021, de acordo com os
requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções em 21 de Julho de 2021.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 40 – Fundo Municipal de Assistência Social;
Projeto/Atividade: 2.041 – Benefícios Eventuais – LOAS;
Elemento de Despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – PF;
Fonte de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários.
DATA DA ASSINATURA: 20 de Abril de 2021.
VIGÊNCIA: 23 de Abril de 2021 a 23 de Abril de 2022.
SIGNATÁRIOS: Emília Caroline Maia de Medeiros – pelo CONTRATANTE, e Juliana
Quirino Leandro – pelo CONTRATADO.

PÁGINA 12

20 DE ABRIL DE 2021

SAAE/LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 19040001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 210003-3
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CONTRATADO EMPRESA M & D COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELI,
CNPJ nº 02.271.201/0001-59, com sede a São Sebastião, 05, Comunidade de Baixio, Japecanga – São José de Mipibú/RN CEP: 59.162-000–
OBJETO: para Contratação de empresa especializada em serviços de locação de escavadeira hidráulica, com condutor, equipamentos e
manutenção inclusa, destinado a atender as necessidades das demandas de limpeza das lagoas das estações de tratamento de esgoto do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE/SGA– VALOR GLOBAL17.000,00 (Dezessete mil reais);– DOTAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2021 – Projeto 80.04.122.8054.2068 / serviços de terceiros pessoa juridica – 33.90.39 e/ou de
outros que porventura venham a ser descentralizados; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor; Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte nº 032/2016-TCE de 01 de novembro de 2016, e legislação
correlata, aplicando-se, subsidiariamente; Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, Decreto n. 9.412de 18 de junho de 2018.
LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante, 13 de Abril de 2021 - ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas – LÍGIA DAYSE SANTOS SILVA
– CONTRATADO.

ITEM

01

02

ESPECIFICAÇÃO
Escavadeira hidráulica de esteira:
Escavadeira hidráulica de esteira,
motor com no mínimo 06 cilindros
turbinado com potência mínima de 200
Hp, peso operacional mínimo de
22.000kg, caçamba com capacidade
mínima de 0,70m³, capacidade de
penetração no solo de no mínimo
12metros, capacidade de altura
máxima de 12m, capacidade de
alcance de 15m, vida útil máxima de
12 anos incluso deslocamento da
mesma.
Caminhão prancha para transporte de
máquinas, cabine simples, motor
diesel turbo alimentado de 06 cilindros
com potência de 210 CV, 03 eixos,
tração 6x4, carga útil de 15 T, veículo
emplacado e documentado, estar de
acordo com as resoluções ambientais
e normas de trânsito vigente no país,
carroceria tipo prancha com 04
catracas, em madeira de lei. O
caminhão deverá ser equipado com
tacógrafo, movido a diesel, com todas
as despesas com manutenção,
operacionalização, lubrificantes e
combustível, motorista etc. do veículo
por conta da empresa a ser
contratada, ficando as despesas
diretas
e
indiretas
sob
responsabilidade da contratada. A vida
útil máxima do veículo de 05 anos. A
Prancha será responsável pelo
transporte de TODAS as maquinas
referenciadas nesse Termo de
Referência.

LOTE ÚNICO
QTD(MÁQ.)
UND

QTD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

01

Hora

24

425,00

10.200,00

01

transpor
te

2

3.400,00

6.800,00

