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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
ANO XV
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 19 DE MAIO DE 2021
Nº 094

EXECUTIVO/GABINETE
PORTARIA 425/2021, de 14 de maio de 2021.

PORTARIA 433/2021, de 19 de maio de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1°. Exonerar o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento
em comissão da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos, em
exercício na Secretaria Municipal de Educação:

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1°. Nomear o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento
em comissão da Secretaria Municipal de Educação:

CARGO
ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL

NOME
JOSENILDO DANTAS DE OLIVEIRA

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 14
de maio de 2021.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
*Republicada por incorreção

CARGO
VICE- DIRETOR DE ESCOLA II

NOME
ALZINEIDE OLIVEIRA DA COSTA SILVA

ESCOLA
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM
INÊS DO NASCIMENTO

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 19
de maio de 2021.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 426/2021, de 14 de maio de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1°. Nomear o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento
em comissão da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos, em
exercício na Secretaria Municipal de Educação:

CARGO
NOME
ASSISTENTE TÉCNICO OPERACIONAL
JOSEANA DANTAS DE OLIVEIRA
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 14
de maio de 2021.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
*Republicada por incorreção
PORTARIA 432/2021, de 19 de maio de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1°. Exonerar o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento
em comissão da Secretaria Municipal de Educação:

CARGO
VICE- DIRETOR DE ESCOLA II

NOME

ESCOLA

MARIA GABRIELLA MARCIANO DUARTE

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INÊS
DO NASCIMENTO

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 19
de maio de 2021.
PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 264/2021-SEMA, de 19 de Maio 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 432/2021-SEMA:
RESOLVE: Conceder a ALESSANDRA MARIA DE SOUZA, Matrícula
9620, Professora Polivalente, do Quadro de Pessoal do Magistério desta Prefeitura,
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, à partir de 19 de Maio de 2021 à 19 de
Agosto de 2021, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas
funções em 20 de Agosto de 2021.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 265/2021-SEMA, de 19 de Maio 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 433/2021-SEMA:
RESOLVE: Conceder a MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO MARTINS,
Matrícula 4926, Gari, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, Licença Prêmio pelo
período de 03 (três) meses, à partir de 19 de Maio de 2021 à 19 de Agosto de 2021, de
acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções em 20 de
Agosto de 2021.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 266/2021-SEMA, de 19 de Maio 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 376/2021-SEMA:
RESOLVE: Conceder a MARIA RITA RIBEIRO, Matrícula 9485,
Professora de Português/Literatura, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, Licença
Prêmio pelo período de 03 (três) meses, à partir de 19 de Maio de 2021 à 19 de Agosto
de 2021, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções
em 20 de Agosto de 2021.
Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PÁGINA 2

19 DE MAIO DE 2021

EXECUTIVO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO AO ADMINISTRATIVO N° 979/2021.247
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos,
CNPJ Nº 08.079.402/0001-35,
CONTRATADA: Empresa REDIFIQUE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELE- EPP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 28.791.019/0001-12,
sediado(a) na Rua das Boas Noites, n° 33, Jardins – São Gonçalo do Amarante/RN
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição MATERIAL ELÉTRICO. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital independente de sua transcrição, com base no resultado, homologação
e adjudicação do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021, conforme descrição no quadro abaixo.
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
MARCA
UN
QUANT.
PREÇO
TOTAL
918948 Adaptador de louca e-40 p/ e-27.
DECORLUX
UN
2.000
6,16
12.320,00
918949 Adaptador louca e-27 p/ e-40.
DECORLUX
UN
2.000
6,91
13.820,00
918950 Alca pre formada p/ cabo 16mm².
FIBRANET
UN
10.000
1,42
14.200,00
918951 Arruela quadrada 30x30x18.
IZX
UN
500
0,72
360,00
918952 Arruela quadrada 50x30x18 mm.
IZX
UN
500
1,46
730,00
918953 Arruela quadrada 50x50x18 mm.
IZX
UN
500
1,61
805,00
918954 Base para rele fixa.
JNG
UN
2.000
7,48
14.960,00
918955 Bengala 1
FIBRANET
UN
200
10,90
2.180,00
918956 Bengala 1/2
FIBRANET
UN
100
5,21
521,00
918957 Bengala 2
FIBRANET
UN
100
10,42
1.042,00
918958 Bengala 32mm.
FIBRANET
UN
100
8,05
805,00
918959 Bocal porcelana base e-27.
DECORLUX
UN
2.000
2,28
4.560,00
918960 Bocal porcelana base e-40.
DECORLUX
UN
2.000
4,42
8.840,00
918961 Bracadeira para poste 1.20 cm.
NEXT
UN
300
8,63
2.589,00
918962 Bracadeira para poste 4 .
NEXT
UN
200
10,91
2.182,00
918963 Braco curvo 1.1/2 x 2m.
NEXT
UN
2.000
70,99
141.980,00
918964 Braco de 2 pol. 2m.
NEXT
UN
1.000
74,86
74.860,00
918965 Braco em tubo 1 x 0,85cm - reto
NEXT
UN
2.000
24,65
49.300,00
918966 Cabo de cobre semi rigido 10mm²
MEGATRON
M
200
12,42
2.484,00
918967 Cabo de cobre semi rigido 16mm²
MEGATRON
M
100
18,87
1.887,00
Total
350.425,00
PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, a que alude este CONTRATO, o valor total de R$ 350.425,00 (trezentos e
cinquenta mil e quatrocentos e vinte e cinco reais). As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão por conta de recursos específicos,
consignados no Orçamento Geral do Município, para o presente exercício, da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 011
– SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - PROJETO/ATIVIDADE 1.034 – Ampliação de Aletrificação Urbana e Rural ELEMENTO DE DESPESA 44.90.30 – Material de Consumo – Fontes: 1001 e 1920
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 10.520, de 17/07/2002; Decreto Federal nº. 3.555, de 08/08/2000, com suas alterações e demais legislações
correlatas, e Decreto Municipal n°. 276/2009, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, com suas alterações
VIGÊNCIA: O contrato será firmado com início a partir da sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2021.
São Gonçalo do Amarante/RN, 17 de Maio de 2021.
LEONARDO MEDEIROS DE PAULA
Secretário Municipal de Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
RITA DE CASSIA FERREIRA DE ARAUJO
REDIFIQUE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELE- EPP
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29
PREGÃO PRESENCIAL N°007/2021
Aos dias 05 de Maio de 2021, O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, com sede a Rua Alexandre Cavalcante, 3111 – Centro –
CNPJ nº 08.079.402/0001-35 neste ato representado pelo Secretário Municipal de Juventude Esporte e Lazer o senhor MICAEL MOREIRA DA
SILVA, brasileiro, casado, portador da Carteira da Identidade n.º 2.464.417 expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 071.574.544-16, residente e
domiciliado na Travessa Letice Vasconcelos, 34, Bairro Novo São Gonçalo, São Gonçalo do Amarante/RN, doravante denominada ÓRGÃO
GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 007/2021, cujo
objetivo fora a formalização de Registro de Preços para futura aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS E CORRELATOS, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer em conformidade com as especificações dispostas no Edital de Licitação e
seus anexos. Também integram esta Ata de Registro de Preços os termos das propostas de preços ofertadas pelas empresas licitantes,
independentemente de transcrição. Ressalte-se, por oportuno, que o prazo para assinatura da ARP pelas licitantes vencedoras será de até 5
(cinco) dias, a contar da comunicação de que está a sua disposição; que todas as condições referentes à contratação estão descritas no referido
Contrato; que a validade desta Ata de Registro de Preços conta desta data, por 12 (doze) meses; e que a recusa da aposição da assinatura por
parte de qualquer licitante não a invalida.
CLAUSULA PRIMEIRA
1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais referente a Registro de Preços para futura aquisição de
MATERIAIS ESPORTIVOS E CORRELATOS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer, cujas
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS
2.1. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
2.1.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Membro da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer.
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a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações
dos equipamentos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de comprass.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de
Preços;
f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; e,
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de comprass, no prazo máximo de 01 (um) dia, contados da emissão da ordem de compras;
b) entregar o objeto solicitado no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota
de empenho;
c) fornecer o objeto conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;
d) entregar o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições
firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades
encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP,
exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de até 01 (um) ano a partir da sua assinatura.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se
manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos
assumidos, os quais serão analisados pela Administração.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta (60 dias).
4.2. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, na forma do art. 65, II, “d” c/c art. 65, §8 da Lei n 8.666/93, o que não significa o aumento do preço registrado.
4.3. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovações da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de
consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.
4.4. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de
planilhas de custo, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, a Comissão Técnica de
Supervisão do Sistema de Registro de Preços adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta
ARP.
4.5. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.
4.6 – São objeto da presente ata os preços abaixo registrados com a(s) identificação da contratada.
Empresa LEONARDO COSTA DOS SANTOS, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.° 11.183.984/0001-00, com sede
na Av. Coronel Estevam n°1598, Alecrim, NATAL/RN, CEP 59.037-000 , tel. (84) 3201-6229 / (84) 99960-9701, e-mail:
lc.comercial2009@hotmail.com, neste ato representada pelo seu sócio, LEONARDO COSTA DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade
n.º 189153 – SSP/RN, expedida pela SSP/RN, e do CPF nº 070.802.104-29, residente e domiciliado em Av. Coronel Estevam n°1598, Alecrim,
NATAL/RN, CEP 59.037-000.
Código
Descrição
Unid
Marca
Quant.
V. Unit
V. Total
Bola de handebol de areia produzido em borracha, camara butil.
919117
UN
Penalty
50
69,50
3.475,00
Matrizada. Miolo removivel. 32 gomos.
Bola de basquetebol oficial com as seguintes caracteristicas: 75 ? 78 cm
919119 de circunferencia 600-650 gramas, camara butilmatrizada, borracha, UN
Penalty
20
44,90
898,00
miolo removivel.
Cartao de arbitro futsal e futebol de campo, em duas cores: amarelo e
919133 vermelho, material em pvc com espaco de marcar numeros de gols e UN
Pangue
10
8,90
89,00
jogadores.
Super band confeccionado em elastico sintetico descricao: cor: vermelho
919155
KIT
Pangue
10
133,90
1.339,00
e azul. Nivel leve, nivel medio e nivel forte.
Protetor de canela e pe com 5 camadas de vinil e esponja especial, 3
919164
UN
Shinai
30
119,00
3.570,00
elasticos na canela e 1 no pe nos tamanhos p, m e g.
919167 Protetor genital confeccionado em poliuretano, nos tamanhos p, m e g.
UN
Shinai
30
69,90
2.097,00
Luva de foco revestimento de poliuretano e eva acolchoado em espuma
919172
PAR
Shinai
30
143,00
4.290,00
nos tamanhos p, m e g.
919192 Aparelho/equipamento para condicionamento fisico aplicacao exercicios UN
Pangue
5
356,00
1.780,00
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aerobicos, caracteristicas adicionais 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,
919197
fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil pvc.
Tapete (mat pilates) cor :azul. Dimensoes do tapete: 1,73x 12 x 60.
919202 Espessura : 0,5 cm. Peso aproximado do produto: 0,900 g. Composicao :
100% eva. Base anti-derrapante

UN

Acte

20

34,50

690,00

UN

Acte

20

58,90

1.178,00

Escada agilidade medida (axcxl): 4m (8 degraus), composicao: nylon e
UN
Acte
10
79,00
790,00
polipropileno.
Total
20.196,00
Empresa MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.° 11.886.312/0001-60, com
sede na Rua dos Colibris n°33, Conj. Alameda, SGA/RN, CEP: 59290-000, tel. (84) 3212-4489, e-mail: mf.comercio@hotmail.com, neste ato
representada pelo seu procurador o Sr. Alexandre Carlos Oliveira da Silva, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n.º 880.609,
expedida pela SSP/RN, e do CPF nº 555.180.444-53, residente e domiciliado em Rua Ana Neri n°351, Edificiio Alto, Petropolis, apto 2002,
Petrópolis, NATAL/RN, CEP 59.020-040.
Código
Descrição
Unid
Marca
Quant.
V. Unit
V. Total
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,
919070
UN
Vitoria
80
34,30
2.744,00
nome do evento impresso no metal com 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 1,10 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,
919075
UN
Vitoria
16
99,90
1.598,40
nome do evento impresso no metal com 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 45 cm de altura base redonda com 21 cm de largura em
polimero na cor preta. Sobre esta base um suporte metalizado na cor
919082 dourada e um anel metalizado na cor prata. Taca aberta com 33 cm de UN
Vitoria
30
58,30
1.749,00
largura a partir das alcas metalizada na cor dourada. Plaquetaemlatao
para gravacao.
919215

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 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
919088 colocacao e patrocinio da competicao, com adesivo resinado com a
logomarca da competicao, com fita de cetim de 80cm nas cores de
80cm, nas cores azul e vermelho, medindo 10cm x 5mm
919086

919089

Medalha em acrilico com espaco para aplicacao de etiqueta resina
epoxi personalizada com a arte do evento e a 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 colocacao, medindo
919090
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
919091
municipio de sao goncalo do amarante/rn ao centro. Verso, gravacao
adesivada, com fita de cetim de 80cm, nas cores azul e vermelho.
Camiseta tipo regata em dry fit personalizada com a logomarca do
919096 evento e a logo marca da prefeitura de sao goncalo do amarante,
tamanhos: p,m,g, gg e xgg em corres variadas.
919098

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

UN

Crespar

200

6,00

1.200,00

UN

Rm

3.000

5,90

17.700,00

UN

Aclt

200

6,00
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UN
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UN
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Mf

300

10,80

3.240,00
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Mf
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9,00

18.000,00
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gramas/m2 (mais ou menos 5%). Com elastico lateral recoberto, para
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
919099
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. 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
919100
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. 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 multifilamento gramatura 145g/m2 com
impressao modelotransfer 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 numeracao na frente e verso da camisa. 18 calcoes com detalhes
(frisos) e abertura lateral com combinacao de tecido, com numeracao.
919101
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
919102
(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
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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
919103 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
919104
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.

919106

919112

919114

919116
919120

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 (sub09/11),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
919122 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
919125
tamanhos semi- olimpicos em fio de seda de 4 mm.
Placa de madeira indicacao falta material de superficie: madeira,
919129 espessura: cerca de 6mm, arredondado 15cm na cor vermelha e o
cabo com 10cm, peso: 86-88-g, caracteristicas: medio e remoto curvo
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919135

919140

919141

919143

919149
919150
919154
919162

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 M
adicionais com girador, super resistente.
Bandeira do brasil 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, UN
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 UN
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 e 5 jogadores numerados
UN
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
UN
material pva.
Cones para patins feito em plastico rigido em cores variadas e com 10
KIT
unidades no kit.
Extensor bracos e pernas manoplas revestidas de espuma. Tamanho
UN
(a x l x p): 10 x 130 x 2 cm. Peso: 130 g. Cores azul e vermelho
Luva para taekwondo tala em eva com reforco na protecao dos dedos
PAR
e material elastico nos tamanhos p, m e g.

Protetor de torax para karate, feito em couro sintetico, espumas e
919169 borracha com costura reforcada dupla face nas cores vermelho e
branco.
Agogo ? Conjunto (agogo e baqueta). Material: ferro cromado.
919174
Dimensoes aproximadas: 10 x 15 x 35 cm.
Pandeiro adulto instrumento de formica e pelo acetinada. Tamanho: 10
919175
polegadas.
Berimbau adulto instrumento completo (baqueta, cabaca, verga
919176
(madeira), dobrao, arame e caxixi). Altura: 140 cm a 160 cm.
919179 Touca de natacao em material 100% silicone, nos tamanhos: p, m e g
Maio ? Em lycra com silhueta na cor azul marinho, logomarca da
919186 natacao e hidroginastica ? Tamanhos (pi = 10 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:
919189 0.236 kg, tamanho: 100 x 8 x 9 cm grandes extremidades conforto na
pegada cores vermelho e azul.
919191 Bola hidro tamanho 8, borracha com aderencia.
Bola para ginastica (pilates), dimensoes: 75 cm capacidade: 300 kg
919194 acompanhando bomba para inflar 02 pinos para ventil 01 captador
para bomba, 01 extrator de pinos.
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54,90
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Magussy

30

42,00

1.260,00
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P campo

20

99,00

1.980,00

Over ball (bola pequena) medidas aproximadas 25cm. Material: latex
UN
Vollo
10
58,00
580,00
cor: vermelho e azul. Peso: 0,350
Tonning ball material interno: granalha de ferro. Material externo: pvc
919204
UN
Vollo
30
44,90
1.347,00
bola anti derrapante. Peso: 1k, 2k e 3k. Nas cores vermelho e azul
TOTAL
232.354,30
Empresa JOZILMA MARIA DE CARVALHO, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.° 04.805.345/0001-73, com sede
na Rua Edgar Dantas n°350, Santos Reis, Parnamirim/RN, CEP: 59150-000, tel. (84) 3272-3429, e-mail: dodysport@ymail.com, neste ato
representada pela o Sra. Jozilma Maria de Carvalho, portador da Carteira de Identidade n.º 121367, expedida pela SSP/RN, e do CPF nº
791.603.954-00, residente e domiciliado em Rua Edgar Dantas n°350, Santos Reis, Parnamirim/RN, CEP: 59150-000.
Código
Descrição
Unid
Marca
Quant.
V. Unit
V. Total
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,
919071
UN
Jebs
80,00
33,00
2.640,00
nome do evento impresso no metal com 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.
919081 Trofeu com 70cm de altura base redonda com 26,5 cm de largura em
UN
Jebs
30,00
79,50
2.385,00
919200
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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, 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
919087
colocacao e patricio da competicao, com fita de cetim de 80 cm nas
cores azul e vermelho, medindo 8,0 cm x 3 mm.
Camiseta tipo manga longa em dry fit personalizada com a logomarca
919097 do evento e a logo marca da prefeitura 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
919105
de sao goncalo do amarante/rn. Tamanhos 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
919107
variadas, tamanhos p, m, g e gg,. Com estampa em serigrafia 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
919131
22 cm, modalidades:futsal, campo, volei e pingpong.
Apito de mesario profissional apito profissional em plastico abs, sem
919132 bolinha, emite 2 sons ao mesmo tempo (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
919136 movimento, em plastico com mangueira de borracha revestida com
nylon e bico de metal sobressalente.
Calibrador digital para bolas de varias modalidades esportivas,
919137
emborrachado na cor preta.
Bandeiras juiz de voleibol kit inclui: 4 bandeiras: dimensoes 40 x 40
919138 cm, vermelhas, em aluminio leve, com 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
919145
vermelhos 1 bola magnetica branca 1 canetao (pincel atomico) com
apagador e velcro peso: 0,65 kg.
Prancheta magnetica de futebol tamanho de 30 cm de altura e 24 cm
de largura 11 jogadores numerados azuis e 11 jogadores numerados
919146
vermelhos 1 bola magnetica branca 1 canetao (pincel atomico) com
apagador e 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
919147
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
919151
diametro, peso aproximado: 500 gramas por metro
Halteres emborrachados composicao primaria: ferro fundido
919157
emborrachado com borracha de alta qualidade. Peso: 1k, 2k e 3k.
Cones flexiveis de funcional cones flexiveis de funcional medidas:
919158
largura: 12,5 cm altura: 22,5 cm
Protetor de nariz para a pratica de natacao em material 100% silicone
919185
e tamanho unico.
Boia espaguete macarrao flutuador p/ piscina hidroginastica medidas
919188
aproximadas: 165x6,5cm, cores azul e vermelho.
Prancha em eva sorriso trabalha a parte superior do tronco, e
919190 utilizado nas aulas de natacao e hidroginastica.diametro: 24 x 24 x
3cm .
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Colchonete para ginastica material espuma, revestimento tecido
919195 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,
919207
85x130cm, 90x45cm, 100x40cm e 100x45cm, nas cores vermelho e
azul.

UN

Scalibu

50,00

40,00

2.000,00

UN

Penalty

30,00

80,00

2.400,00

Total
53.667,20
Empresa RN CONSULTORIA, ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETOS EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
sob o n.° 26.791.857/0001-60, com sede na Rua Perito José Lourenço, 284, tel. (84) 3345-1475 / (84) 99178-7097, e-mail:
rnservicosecomercio@bol.com.br, neste ato representada pela o Sr. Juarez Monteiro de Melo Junnior, portador da Carteira de Identidade n.º
001.925.033, expedida pela SSP/RN, e do CPF nº 009.575.754-67, residente e domiciliado em Rua Florânia, 1734 – Lagoa Nova – Natal/RNCEP: 59054-810.
Código
Descrição
Unid
Marca
Quant.
V. Unit
V. Total
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
919069
UN
Arj
80
49,00
3.920,00
frente, 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
919093 preto em efeito marmorizado, desenho de ramo de louro, espaco para UN
Rm
50
65,80
3.290,00
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
919108 maior resistencia e conforto ao atleta,calca com elastico e cordao. UN
Rayashy
100
105,00
10.500,00
Gola costura alinhada e com enchimento 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
919109 maior resistencia e conforto ao atleta, calca com elastico e cordao. UN
Rayashy
100
112,00
11.200,00
Gola costura alinhada e com enchimento 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.
919166
UN
Pangue
30
24,80
744,00
Composicao: silicone, dimensoes aproximadas: 15 x 9 x 3,5 (l x c x a)
cm, cores variadas.
919180 Oculos para natacao em pvc com tiras de silicone.
UN
Pangue
30
30,00
900,00
Protetor de ouvido para a pratica de natacao em material 100%
919184
UN
Pangue
20
17,80
356,00
silicone e tamanho unico.
Total
30.910,00
Empresa A NOVA SOLUCAO EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.° 70.157.680/0001-37, com sede na Av.
Getulio Vargas, 1328 – Centro – Pau dos Ferros/RN, tel. (84) 3351-3609 / (84) 99813-4258, e-mail: anovasolução@gmail.com, neste ato
representada pela o Sr. Antonio Claudio Alexandre de Oliveira, portador da Carteira de Identidade n.º 002.847.714, expedida pela SSP/RN, e do
CPF nº 318.226.143-68, residente e domiciliado em Rua Pedro Velho– Centro – Pau dos Ferros/RN- CEP: 59900-000.
Código
Descrição
Unid
Marca
Quant.
V. Unit
V. Total
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
919076
UN Nova solucao
20
77,00
1.540,00
frente, 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
919078 epoxi. Base dupla de mdf laqueada em preto alto brilho 18mm cada. UN Nova solucao
20
128,10
2.562,00
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 0,80cm.
Trofeu base de mdf em formato retangular medindo 20x10cm na cor
919083 preto com detalhes efeito marmorizado em branco, placa superior em UN Nova solucao
mdf contendo uma moldura espelhada com a gravacao em adesivo,

30

43,00

1.290,00
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na parte 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
919084 brilhante e fosca com 56 cm de largura a partir da alca. Tampa UN Nova solucao
metalizada na 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,
919094 gramatura 160 g/m2, em cores variadas, tamanhos p, m, g e gg, com UN Nova solucao
estampa em serigrafia.
Camisa ? Tipo polo 100% algodao, em malha fio 30, penteada, nos
919095 tamanhos p, m, g e gg, manga curta, cores variadas, impressao frente UN Nova solucao
e costas.

30

186,00

5.580,00

1800

9,81

17.658,00

200

22,79

4.558,00

Total
33.188,00
Empresa MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.°
36.342.832/0001-33, com sede na Av. Coronel Martiniano, n°622, Centro, Caicó - RN, tel. (84) 3417-1450, e-mail:
carneirinhoesportivo@gmail.com, neste ato representada pela o Sr. Allyson Bergson Fernandes de Medeiros, brasileiro, solteiro, empresario,
portador da Carteira de Identidade n.º 2977445, expedida pela SSP/RN, e do CPF nº 089.659.474-21, residente e domiciliado em Rua Generina
Vale– Centro – Caico/RN- CEP: 59300-000.
Código
Descrição
Unid
Marca
Quant.
V. Unit
V. Total
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
919072
UN vitoria trofeus
80
39,00
3.120,00
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,
919073
UN vitoria trofeus
16
190,00
3.040,00
nome do evento impresso no metal com 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,
919074
UN vitoria trofeus
16
100,00
1.600,00
nome do evento impresso no metal com 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
919077 epoxi. Base dupla de mdf laqueada em preto alto brilho 18mm cada. UN vitoria trofeus
20
100,00
2.000,00
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
919079
UN vitoria trofeus
20
80,00
1.600,00
dupla de mdf laqueada em preto alto brilho 18mm 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
919080 com as laterais bauladas com 15cm de altura, canoplas douradas com UN vitoria trofeus
cinco colunas douradas frisadas, base superior em formato redondo
contendo um cone de metal, taca de metal douradas com uma

30

200,00

6.000,00
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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
919085 cm de largura a partir da alcas. Tampa da taca e alcas metalizadas na UN vitoria trofeus
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
919092 estojo em madeira revestido de veludo nas cores azul e preto, UN vitoria trofeus
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
919110 acompanhado de faixa nas cores variadas e nos tamanhos p, m, g e UN
torah
gg. Com estampa em serigrafia com logomarca da prefeitura municipal
de sao goncalo do amarante.
Dobok para taekwondo feito em brim ou cetim 100% algodao nos
919111 tamanhos: m00, m0, m1, m2, m3, a1, a2, a3 e a4 acompanhado de UN
torah
faixa nas cores variadas e nos tamanhos p, m, g e gg.

30

99,00

2.970,00

100

50,00

5.000,00

100

110,00

11.000,00

100

100,00

10.000,00

Bola oficial de futebol de campo com 12 gomos, confeccionada em
UN
pvc. Tamanho: 68 - 70 cm de diametro. Peso:410 - 450 g.

stadium

200

48,00

9.600,00

Bola voleibol oficial para quadra, categoria adulto para competicao,
confeccionada em microfibra, matizada com camara de butil com
919115
UN
valvula removivel, siliconizada e lubrificada e com circunferencia 65 a
67 cm e peso entre 260 a 280g.

kagiva

50

50,00

2.500,00

Bola de futebol de areia material confeccionada com pu ultra 100%,
UN
diametro 68-69cm, peso 421 a 450g.

topper

30

50,00

1.500,00

pangue

20

99,00

1.980,00

pangue

60

180,00

10.800,00

pangue

80

109,00

8.720,00

pangue

3.000

4,00

12.000,00

M

pangue

1.000

4,00

4.000,00

919128 Clits para cabo de aco de 3/16, feito em ferro galvanizado
UN
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,
919130
UN
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

pangue

200

2,50

500,00

scalibu

8

200,00

1.600,00

scalibu

20

150,00

3.000,00

919113

919118

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,
919121 atraves da qual devera passar uma corda para mante-la esticada. Por UN
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
919123 15 tamanho: (lxa) 7,50x,2,50 m lateral: superior 2,50 - inferior 2,00 m PAR
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
PAR
aproximado: 3,0 kg tamanho da embalagem: 13x30x30 conteudo da
embalagem: 2 unidades.
Rede de protecao para laterais e fundos de ginasios e quadras de
919126
M2
tamanhos semi- olimpicos em fio de nylon de 4 mm.
919124

919127

Cabo de aco encapado com pvc, diametro de 3/16 polegadas, flexivel
e de facil manuseio, na cor metalica.

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
919134
UN
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.
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Bandeira do municipio de sao goncalo do amarante-rn fabricada em
tecido 100% poliester (oxford), dupla-face em processo de estampa
919139 textil digital de alta qualidade, composta por fios de grande resistencia UN
e com alto brilho, medindo: 0,90 cm, altura x 1,30 de largura com
abertura em uma das laterais para fixacao de suporte.

lambra

40

130,00

5.200,00

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
919142 tampa, duas divisorias pequenas, rodas de plastico para maior UN
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.

termoplast

6

450,00

2.700,00

kief

10

109,00

1.090,00

UN

scalibu

50

7,00

350,00

PAR

scalibu

10

99,00

990,00

KIT

scalibu

10

50,00

500,00

PAR

scalibu

10

75,00

750,00

UN

scalibu

20

34,00

680,00

PAR

scalibu

30

105,00

3.150,00

PAR

scalibu

30

68,00

2.040,00

UN

scalibu

30

148,00

4.440,00

UN

scalibu

30

99,00

2.970,00

919168

Protetor de torax para taekwondo, feito com vinil especial, esponja a
UN
eva dupla face: azul de um lado e vermelho do outro.

scalibu

30

140,00

4.200,00

919170

Capacete protetor de cabeca de taekwondo material emborrachado
UN
nos tamanhos p, m e g nas cores azul, vermelho e branco.

scalibu

30

169,00

5.070,00

919171

Capacete protetor de cabeca com grade para karate emborrachado
UN
nos tamanhos p, m e g.

scalibu

30

190,00

5.700,00

919173

Saco de pancadas feito de lona nautica com dupla camada de
UN
protecao e alca e costura reforcada.

scalibu

2

199,00

398,00

919177

Atabaque completo (atabaque e pe/suporte) de couro de boi e
UN
afinacao em corda. Tamanho: 90 cm (atabaque).

luen

5

1.150,00

5.750,00

919178

Tatame eva (etil vinil acetato), tatame com encaixe facil. Medidas:
PÇ
1,00 x 1,00 x 0,5m. Peso liquido: 4,2 kg. Espessura 40mm.

eva brasil

100

119,00

11.900,00

PAR

poker

30

170,00

5.100,00

UN

poker

30

42,00

1.260,00

UN

poker

20

39,00

780,00

UN

scalibu

30

59,00

1.770,00

UN

scalibu

30

85,00

2.550,00

UN

scalibu

20

11,00

220,00

919144

Prancheta magnetica de voleibol tamanho de 30 cm de altura e 24 cm
de largura 6 jogadores numerados azuis e 6 jogadores numerados
UN
vermelhos 1 bola magnetica branca 1 canetao (pincel atomico) com
apagador e velcro peso: 0,65 kg

919148 Cones de agilidade pvc 24 cm laranja
Apoio para flexao aparelho para flexao de braco, parafusos para a
919152
montagem de pecas, pes de borracha antideslizante
Obstaculo para treinamento ajustavel medida (axcxl): 18 / 23 / 30 / 38 /
919153
40 cm. Composicao: pvc. Cor: azul e vermelho
Tornozeleira de peso com velcro com peso para exercicios de
919156 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
919159 tempo funcao relogio com alarme diario, calendario com dias da
semana, alimentacao com bateria lr 44, dimensoes: 70 x 23 x 60mm.
919160 Raquete dupla para chutes em material emborrachado com lona.
Luva para karate com o apoio para o 5º dedo, fabricada em couro
919161 sintetico, reforcos na costura, enchimento em espuma nos tamanhos
p, m e g.
Aparador de chutes fabricado em couro sintetico, costuras reforcadas
919163
e enchimento de espumas e borrachas nos tamanhos 40 x 23 x 12.
Protetor de braco 5 camadas de vinil e esponja especial, nos
919165
tamanhos p, m e g.

919181

919182
919183
919187
919193
919196

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,
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fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil pvc.
Plataforma para ginastica material eva, comprimento aproximado
919198 85cm, largura aproximada 30cm, altura aproximada 14cm, UN
caracteristicas adicionais modelo ginastica, step.

eva brasil

20

99,00

1.980,00

919199

Anel de pilates (magic circle) material: plastico abs e eva, dimensoes:
UN
38 cm de diametro, peso: 0,658kg,cor: preto e azul

scalibu

20

88,00

1.760,00

919201

Fit ball (bola grande) medidas aproximadas 55cm. Material: latex cor:
UN
vermelho e azul. Capacidade: suporta ate 200 kg. Peso 1k

scalibu

10

69,00

690,00

919203

Faixas elasticas em cores material: elastico intensidade: medio forte
UN
cor: azul, amarelo, vermelho e laranja,dimensoes: 1,50m x 0,14 m (cxl)

scalibu

30

39,90

1.197,00

scalibu

10

90,00

900,00

scalibu

20

39,00

780,00

UN

scalibu

10

90,00

900,00

UN

scalibu

10

234,00

2.340,00

UN

startfelx pgs

10

270,00

2.700,00

KIT

startfelx pgs

10

550,00

5.500,00

KIT

startfelx pgs

10

590,00

5.900,00

Patins com aluminioextrudado serie 6005 cuff alto fivela micro
ajustavel rodas fila 80mm dureza: 82a rolamentos importados abec 5
919214 itens inclusos: 01 par de patins, 01 manual, 01 chave de manutencao UN
e 01 frei recomendacoes de uso: a partir dos 14 anos. Peso liquido
aproximado: 3,87 kg. Numero 33 a 40.

startfelx pgs

5

700,00

3.500,00

scalibu

10

290,00

2.900,00

Meia lua medindo cerca de 0,59m de comprimento e largura, 0,18m
919205 de altura e 6 kg de peso. Em pvc, envolto por uma camada de espuma UN
e revestido com couro.
Cronometro eletronico , hora/data, alarme/despertador 1/100
919206 profissional, cor: azul com cinza, profissional, dimensao: 7 x 9 x 2 UN
largura x altura x espessura)
Bola suica com extensores possui alcas removiveis e uma estrutura
919208 em policloreto de vinila muito resistente (suporta 300kg) e de grande
durabilidade. Tamanhos 55cm, 65cm e 75cm
Barra emborrachada com peso dimensoes aproximadas
919210
1,20cmx4cmx4cm. Peso: 10kg. Cores vermelho e azul
Skate street para iniciantes material :shape em maple , 7 laminas.
Truck em aluminio com geometria convencional (skateboard) a
919211
superficie e bem aparado e pintado. Rodas em poliuretan. Modelo :
street 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
919212 com trucks de aluminio, que garantem maior sustentacao, alem de lixa
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
919213 par de patins vem com rodas de gel, freios removiveis e e super facil
de ajustar, basta apertar um botao. E mais! Acompanha um par de
joelheiras, um par de cotoveleiras e um capacete!

Cinto de tracao duplo composicao: tecido sintetico, alma de eva, forro
de tela spacer, argolas e mosquetoes em aco niquelado, fita de
919216 polipropileno,
corda
elastica
com
revestimento
de UN
polipropileno.acompanha: 2 cinto de tracao,1 corda elastica, bolsa
para guardar, alca ancora, mosquetoes e argolas de aco.
Total

203.135,00

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou
não da licitação, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e em comum acordo com a empresa registrada,
conforme estabelece o Decreto Municipal nº 479/2013.
Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não dos itens, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a
respectiva classificação no Pregão Presencial nº. 007/2021-PMSGA.
5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Presencial nº. 007/2021-PMSGA, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento deverá preferencialmente ser feito através de crédito em conta, mediante autorização do CONTRATANTE em conta corrente
de nº. ****, Agência *****, do Banco do Brasil, cujo titular é a própria CONTRATADA.
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal.
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere
direito a alteração de preços ou compensação financeira.
CLAUSULA SÉTIMA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
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7.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de
condições.
7.2. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados,
em forma de extrato, no Jornal Oficial do Município de São Gonçalo do Amarante/RN.
7.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
7.4. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
7.4.1. Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento
de contrato.
7.4.2. Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento,
assim como pronto para serem utilizados.
7.4.3. A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do
Município de São Gonçalo do Amarante / RN.
7.5. O recebimento e aceitação do objeto registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
7.5.1. O recebimento do objeto licitado deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta ARP.
7.5.2. Não serão aceitos equipamentos amassados, qualquer tipo de problema ou garantia inferior ao definido na proposta apresentada na
licitação, a contar do seu recebimento definitivo.
7.5.3. Por ocasião da entrega e/ou fornecimento do serviço, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura
do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
7.5.4. Cada item desta ARP será recebido:
7.5.4.1. Provisoriamente, no ato da entrega do objeto licitado, por servidor ou comissão responsável, desde que:
7.5.4.1.1. a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
7.5.4.1.2. o prazo de validade esteja conforme a alínea “b” deste Artigo; e,
7.5.4.1.3. no caso de aquisição a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
7.5.4.1.4. esteja em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência, anexo I do Edital que rege este certame.
7.5.4.2. Definitivamente, no prazo de imediato até 10 (dez) dias, por servidor ou comissão responsável, desde que:
7.5.4.2.1. a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
7.5.4.2.2. o objeto esteja adequado para utilização.
7.5.4.3. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
7.5.4.4. Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Judiciária poderá:
7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de
quantidade ou de partes;
7.5.4.4.2. rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se
disser respeito à especificação.
7.5.4.5. Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da
notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.
7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação
pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
7.6.1. advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
7.6.2. multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro referente ao fornecedor;
7.6.3.multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total da ata de registro
referente ao fornecedor;
7.6.4. multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro referente ao fornecedor;
7.6.5. suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos
termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
7.6.6. A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
7.6.6.1. Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou
documento equivalente no prazo determinado nesta ARP.
7.6.6.2. Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das
determinações da Administração.
7.6.7. Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração
procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
7.6.8. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos
arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
7.6.9. As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
7.6.10. As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste
Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
7.7. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
7.7.1. Por iniciativa da Administração, quando:
7.7.1.1. não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
7.7.1.2. recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
7.7.1.3. der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
7.7.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
7.7.1.5. não manutenção das condições de habilitação;
7.7.1.6. não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;
7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente justificadas.
7.7.2. Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das
exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente
venha a comprometer a perfeita execução contratual.
7.7.2.1. Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº. 8.666/93, ficam assegurados os direitos da
Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
7.7.2.2. O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo
administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.
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CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
8.2. Fica eleito o foro da Comarca de São Gonçalo do Amarante/RN, do Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas
decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
8.3. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).
São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de MAIO de 2021.
MICAEL MOREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Juventude Esporte e Lazer
LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME
JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP
RN CONSULTORIA, ASS, CAPACITAÇÃO E PROJ EIRELI-EPP
A NOVA SOLUCAO EIRELI
MEDEIROS E FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 194/2021
Processo nº 911/2021 – Concorrência nº 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CNPJ nº. 08.079.402/0001-35
CONTRATADA: MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA, CNPJ nº.06.110.037/0001-59, estabelecida no Rua Vereador João Alves, n°
750, Tirol/Natal/RN
OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a inserção do seguinte detalhamento orçamentário de 2021: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18
– SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO; PROJETO/ATIVIDADE: 2.064 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO;
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1001 – Recursos Ordinários.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Apostilamento tem fundamento legal nos art. 65, § 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, assim como na
Cláusula Quarta do Contrato Administrativo decorrente da Concorrência n.º 001/2021.
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo.
São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de Maio de 2021.
RODOLFO RAMON MONTEIRO DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS
CONTRATANTE

EXECUTIVO/DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PORTARIA Nº 007/2021 – SEMDET/SGA
Designa o fiscal de obra do Contrato nº 227/2021 e dá outras
providências.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
TURISMO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42 da Lei Complementar
Municipal nº 069 de 1º de outubro de 2015 e o art. 3º do Decreto nº 289 de 22 de abril de
2009;
CONSIDERANDO a celebração do Contrato Administrativo de nº
227/2021, oriundo da Licitação Pública Internacional nº 003/2020, que tem por objeto o
fornecimento de materiais e mão de obra para a implantação de sistema de
esgotamento sanitário em bairros centrais de São Gonçalo do Amarante;
CONSIDERANDO a necessidade de designação de um representante da
Contratante para fiscalizar e acompanhar as obras, em estrito cumprimento ao que
determina o art. 67 e seus parágrafos da Lei n. 8.666/93;
CONSIDERANDO as atribuições e competências conferidas pela Lei
Complementar Municipal nº 069 de 1º de outubro de 2015 e do Decreto nº 289 de 22 de
abril de 2009;
RESOLVE:
Art. 1º Fica designado como fiscal da obra relacionada ao Contrato nº
227/2021, o Eng. Civil JADER TORRES JUNIOR, (CFP: 057.245.134-20 e CREA:
211389626-5), devendo realizar o acompanhamento e demais incumbências previstas
no art. 67 da Lei. n. 8.666/93.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
São Gonçalo do Amarante/RN, 17 de maio de 2021.

EXECUTIVO/SAÚDE
DISTRATOS DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PARA
MARÇO/2021

DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021–
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, através da Secretaria
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, CNPJ nº
14.026.965/0001-68, neste ato representado por Jalmir Simões da Costa, brasileiro,
Administrador, CPF nº 626.282.594-00, Identidade nº 978.298, Contratado PAULA
YNDIHANARA MONTEIRO ANDRADE, Brasileira, Médica, CRM nº 10468/RN, CPF nº
080.898.434-92, Identidade nº 002.847.428 emitido em 11/09/2015, residente e
domiciliado (a) Rua Joaquim Inácio, 1801 Apt 702 Cond. Santorini, - CEP 59022180–Tirols– Natal/RN. Do Objeto: serviços de atendimento médico do PSF, por um
período de 6 meses, compreendendo os meses de janeiro a julho/2021, - Da vigência: a
partir da assinatura até o dia 10 de julho de 2021. O presente distrato tem por finalidade
encerrar as obrigações contidas no contrato supracitado a partir de 19 de março de
2021, por iniciativa do Contratado e em comum acordo entre as partes. São Gonçalo do
Amarante-RN, 19 de março de 2021. Jalmir Simões da Costa p/Distratado e Paula
Yndihanara Monteiro Andrade p/Distratante.

Francisco Vagner Gutemberg de Araújo
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
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EXECUTIVO/EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 001/2021 – SME – SÃO Gonçalo do Amarante/RN.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL
PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE PROFESSORES E PREENCHIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DO MAGISTÉRIO
PÚBLICO MUNICIPAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna público, o resultado Preliminar Pós-recurso do Processo em
epígrafe, realizado por meio de sua Comissão de avaliação curricular dos candidatos inscritos, instituída através da portaria n° 003/2021,
conforme Diário Oficial publicado em 03/05/2021 torna público o resultado Preliminar do referido processo, realizado conforme as diretrizes
contidas no Edital nº 001/2021.
RELIGIÃO

CLAS.
01
02
03
04
05
06
07
08
09

RELIGIÃO
NOME
ERIVADO PINHEIRO DE LIMA
CLÉSIO DE MELO CABRAL FILHO
HUGO MARCELINO S. DO NASCIMENTO
CLAUDIO ANANIAS ALVES DOS SANTOS (PCD)
FRANCISCO CANINDÉ TEIXEIRA
GENILSON TRINDADE DA SILVA
JÚLIA CALIANE SILVA DA COSTA
CLÁUDIA REJANE DA SILVA
KLAUS EDUARDO F. DA ROCHA TOMAZ

PONTUAÇÃO
60
30
25
25
20
10
10
00
00

ARTES
ARTES
CLAS.
01
02
03
04
05
06
07

NOME
MAGNO ALTIERI CHAVES CHAVES DE SOUZA
DAVI JEFTE DANTAS DOS SANTOS
WANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
JOSÉ RICARDO ROBERTO DA SILVA
JANYELSON FIRMINO F. BARBOSA
JOSELITA DE SOUZA SILVA
JUCIÊ BORGES DA FONSÊCA

PONTUAÇÃO
25
20
05
05
Desclassificado conforme item 3.4 do Edital
Desclassificado conforme item 3.4 do Edital
Desclassificado conforme item 3.4 do Edital

LÍNGUA INGLESA
LÍNGUA INGLESA
CLAS.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
13
14
15

NOME
LARISSA SOFIA FREIRE DE SÁ LIMA
MARIA CHARLIENE DA SILVA XAVIER
YSLA DANIELE GREGÓRIO DA CUNHA
LAÍS GUIMARÃES
MARIA DA PIEDADE ALVES DA SILVA
POLLYANNE PEREIRA BARROS SILVA
ADRIANO MARQUES DA SILVA
POLIANA BEZERRA DA SILVA SALES
THALITA TAINARA DA S. SANTOS
FREDERYKO DIÓGENES SALES
EDUARDO VEIGA LOPES BARBOSA
LUCAS RAFAEL DA SILVA
MARIA ADRIANA DA CRUZ PEREIRA
VERONICE PAULA DA SILVA
FYEDKA PAULA DE OLIVEIRA

PONTUAÇÃO
80
70
70
70
60
50
50
40
30
25
20
10
00
Desclassificado conforme item 3.4 do Edital
Desclassificado conforme item 3.4 do Edital

MATEMÁTICA
NOME
TACIO VITALIANO DA SILVA
CATIA REGINA DOS SANTOS SILVA
JÚNIOR INÁCIO DA SILVA
MARÍLIA DALYZIA DA COSTA BRITO
PATRÍCIA DE SOUZA DANTAS
VERIANO ANDRÉ DA CRUZ
EMANOELINA PATRÍCIA FONTES DE ARAÚJO
JACICLEIDE BARBOSA DE LIMA
ÍRIA MÁXIMO BARBOSA
HEIDER LACERDA DE CASTRO
GENNEANE PEREIRA SOARES
JANILSON ANANIAS DE AMARANTE

PONTUAÇÃO
70
65
50
45
45
40
40
40
35
30
20
20

MATEMÁTICA

CLAS.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
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13
14
15
16
17
18
19
20

GILMAR BENEVIDES DA COSTA
WIVIANE JUSSARA DA SILVA COSTA
THIAGO BRUNO FERREIRA DOS SANTOS
ELIENE MARIA SILVA DE AGUIAR
HENRIQUE LEONARDO DE M. DANTAS
KATARINA LIMA DE CARVALHO
FRANCISCO MÁRIO HÉLIO DA C. MARTINS
ELIZABETE VANESSA CABRAL
DA ANUNCIAÇÃO

10
Desclassificado conforme item 3.4 do Edital
Desclassificado conforme item 3.4 do Edital
Desclassificado conforme item 3.4 do Edital
Desclassificado conforme item 3.4 do Edital
Desclassificado conforme item 3.4 do Edital
Desclassificado conforme item 3.4 do Edital
Desclassificado conforme item 3.4 do Edital

São Gonçalo do Amarante, 19 de maio de 2021.
OTHON MILITÃO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SAAE/LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2021
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EP e Equipamento de
Proteção coletiva. 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 prática do mercado local; ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s)
licitante (s): B B MATERIAL HIDRAULICO LTDA – ME (Itens 50, 51, 52, 60); DAVANTI
COMERCIO MERCANTIL LTDA. EPP (Itens 33, 34, 35); DESTRA BRASIL LTDA. EPP
(Itens 58, 59); DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. EPP (Itens 45, 46, 56);
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP (Item 53); J D ALVES MISAEL ME (itens
29, 30, 31, 38, 41, 70, 71); LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA.
EPP (Itens 43, 49, 57, 69); MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME (Itens 01, 02 03, 04,
05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 62, 63, 64, 65); MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA. EPP (09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28); RAVD COMERCIO E
MULTI UTILIDADES EIRELI ME (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32, 36, 37, 42, 47, 48, 54,
55, 61).
São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de abril de 2021.
Edilson Medeiros César de Paiva Júnior / Pregoeiro
*republicado por incorreção
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2021
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EP e Equipamento de
Proteção coletiva. Considerando os atos praticados pelo Pregoeiro do SAAE/SGA,
conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório;
Considerando o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, HOMOLOGO o procedimento em favor da
(s) licitante (s): B B MATERIAL HIDRAULICO LTDA – ME (Itens 50, 51, 52, 60);
DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA. EPP (Itens 33, 34, 35); DESTRA BRASIL
LTDA. EPP (Itens 58, 59); DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. EPP (Itens 45, 46,
56); FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP (Item 53); J D ALVES MISAEL ME
(itens 29, 30, 31, 38, 41, 70, 71); LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
LTDA. EPP (Itens 43, 49, 57, 69); MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME (Itens 01, 02
03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 62, 63, 64, 65); MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA. EPP (09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28); RAVD COMERCIO E
MULTI UTILIDADES EIRELI ME (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32, 36, 37, 42, 47, 48, 54,
55, 61).
São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de abril de 2021.
Talita Karolina Silva Dantas/Diretora Presidente
*republicado por incorreção

EDITAL
COOPTAGRAN - COOPERATIVA DOS TRANSPORTES DA GRANDE NATAL
CNPJ 14.808.032/0001-22
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2021.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAÓRDINARIA
CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPTAGRAN, Senhor Evandro Oliveira Andrade, no
exercício de suas funções e de acordo com os poderes que lhe são conferidos pelo
Estatuto Social da Entidade, CONVOCA todos os cooperados, hoje em número de 62
(sessenta e dois) para nos reunirmos no DIA 02 DE JUNHO DO ANO DE 2021 (QUARTA-FEIRA), ÁS 14h30min, em assembleia extraordinária, na sede da
Cooperativa, com a finalidade de debatermos os seguintes assuntos deliberativos:
1.Definição do modelo de operação e parâmetros de gestão do setor de
tráfego;
2.Definição da implantação do Sistema de Integração com o transporte
público intermunicipal;
3.Apresentação e apreciação de requerimento de cooperados.
Respeitosamente;
São Gonçalo do Amarante-RN, 19 de Maio de 2021.
Cooperativa de Transportes da Grande Natal – COOPTAGRAN
Representante legal: Evandro Oliveira Andrade
CNPJ 14.808.032/0001-22

LICENÇA
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA., CNPJ de nº 00.779.059/0001-20, torna
público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo –
SEMURB/SGA a Licença Simplificada para o empreendimento do tipo CANTEIRO DE
OBRAS com uma área total de 1,0 há (um hectare), localizado na Fazenda Jacaré
Mirim, estrada do Guanduba, zona rural, Município de São Gonçalo do Amarante/RN.
Ligia Silva dos Santos - Gestora Ambiental da CLC

