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DECRETO Nº. 409 
Aral Moreira – MS, 07 de Outubro  de 2019. 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA-MS, EXERCÍCIO DE 
2019, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR REMANEJAMENTO 
DE DOTAÇÃO, QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO 
E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI 837/07/12/2018”.D E C R E T A: 

Artigo 1° Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias da 
Prefeitura Municipal  de Aral Moreira, no valor de R$ 84.300,00 (oitenta e 
quatro mil e trezentos reais) discriminados abaixo: 
 
07. Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura 
0702. FUNDEB 
123650163.2025 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 60% 
31.91.13.00 – Contribuições Patronais ao RPPS R$ 30.000,00 
123610163.2023 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 
60% 
31.91.13.00 – Contribuições Patronais ao RPPS R$ 54.300,00  
      84.300,00 
Art. 2° - A Despesa decorrente do artigo anterior, ocorrerá por conta de 
Remanejamento de Dotação, autorizado pela Lei Municipal nº 837/2018, 
art.6º, inciso II, abaixo discriminadas:  
 
07. Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura 
0702. FUNDEB 
123650163.2025 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 60% 
31.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado R$   4.900,00 
123670162.2069 – Manutenção das Atividades da Educação Especial 40% 
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$   
1.900,00 
31.90.13.00 – Obrigações Patronais R$   2.900,00 
123660163.2068 – Manutenção das Atividades da Educação Jovens e 
Adultos 60% 
31.90.13.00 – Obrigações Patronais R$   9.900,00 
123650163.2025 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 60% 
31.90.13.00 – Obrigações Patronais R$   5.000,00 
123610163.2023 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 
60% 
31.90.13.00 – Obrigações Patronais R$ 20.000,00  
123670163.0163.2070 – Manutenção das Atividades da Educação Especial 
60% 
31.90.13.00 – Obrigações Patronais R$   1.900,00 
123610162.2022 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 
40% 
31.90.13.00 – Obrigações Patronais R$ 10.000,00 
123650163.2025 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 60% 
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas R$    4.900,00 
123660163.2068 – Manutenção das Atividades da Educação Jovens e 
Adultos 60% 
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas R$    1.400,00 
123670162.2069 – Manutenção das Atividades da Educação Especial 40% 
31.91.13.00 – Contribuição Patronais ao RPPS R$    3.000,00 
12366.0163.2068 – Manutenção das Atividades da Educação Jovens e 
Adultos 60% 
31.91.13.00 – Contribuições Patronais ao RPPS R$   6.000,00 
123670162.2069 – Manutenção das Atividades da Educação Especial 40% 
33.90.14.00 – Diárias – Civil R$   1.300,00 
33.90.30.00 – Material de Consumo R$    2.200,00 
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$    
2.000,00 
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$    
2.000,00 
44.90.51.00 – Obras e Instalações R$    2.000,00 
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$    3.000,00 
       84.300,00 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as 
disposições em contrário.       

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS 

 
P O R T A R I A   Nº 770 – 08 DE OUTUBRO DE 2019 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 
R E S O L V E: 
 
Artigo 1º - CONCEDER 10(Dez) DIAS DE FÉRIAS REGULAMENTARES 

ao Funcionário ANDRÉ EDMUNDO IAFURI COSTA, ocupante do Cargo 

de Assistente de Administração ,  lotada na Secretaria Municipal de 

Administração, período aquisitivo referente à 07/01/18 a 07/01/19, contados 

a partir de 09/10/2019. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se 

as disposições em contrário. 

   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
        Prefeito de Aral Moreira-MS. 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 
  

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019. 
 

Eleição para Escolha do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescentes – CMDCA. 

  
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes – 

CMDCA, dentro de suas competências e atribuições conferidas e descritas 

pela Lei N.º08/1993 e Regimento Interno, e em conformidade do resultado 

do pleito eleitoral realizado no dia 06 de outubro de 2019, vem fazer notório 

os nomes dos Candidatos eleitos para a função de Conselheiro Tutelar. 

 RESOLVE: 
Artigo 1º. – Fica eleito para ocupar o cargo de Conselheiro Tutelar para o 
quadriênio de 2020/2024. 

Classificação Nome do Candidato 
Nº de 
votos 

01 Meire Terezinha Lemes Araujo 96 

02 Geyci Caroline Bonkoski Alves 74 

03 Meires Nogueira Silvestre 49 

04 Viviani Ferraz Depetriz de Oliveira 21 

05 Elaine Blanco Claus 05 

 Nulo 07 

 Branco 02 

 
Artigo 2º. – Conforme Edital Nº 002/CMDCA/2019 fica a data de 
diplomação e posse para 10 de janeiro 2020. 
 
Artigo 3º. - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 

Edvagno Pereira da Silva 
Presidente CMDCA 

 
 



 
 

 
2/10 

 

ANO VI  N° 1659 – Terça  Feira 08 de Outubro de 2019   

1º TERMO DE APOSTILAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
004/2019 de 21/02/2019 

 
APOSTILA de REVISÃO DE VALORES junto à ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 004/2019, proveniente do Processo Licitatório modalidade 
Pregão Presencial nº 004/2019, celebrada entre a MUNICÍPIO DE ARAL 
MOREIRA (MS), e a empresa BARALDI E CALIXTO LTDA EPP. 
 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito em exercício da cidade de 
Aral Moreira - MS, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no 
art. 65, II, “d”, § 5º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores e § 1° do art. 16 do Decreto Municipal nº 072 de 08 de Junho 
de 2009, determina o apostilamento à Ata de Registro de Preços, 
realinhando os valores registrados em virtude do recente aumento dos 
combustíveis, tudo em conformidade com estabelecido no Processo 
Administrativo nº 012/2019, passando os valores anteriormente praticados 
a vigorarem como segue: 
 

Item Descrição Praticado  
Valor 

realinhado 

1 ÓLEO DIESEL COMUM R$ 4,05 R$             4,31 

2 ÓLEO DIESEL S 10 R$ 3,95 R$             4,39 

 
Aral Moreira (MS), 07 Outubro de 2019 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

Prefeito Municipal 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA, Estado de Mato Grosso 
do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Pregão 
n.º 011/2019, que versa sobre Registro de preços para aquisição de 
materiais esportivos, troféus e medalhas para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, Projetos de Esporte e 
Campeonatos Municipais, realizada em 26/09/2019, com início às 08:00 
horas, sagrou-se detentora da Ata, por apresentar menor preço, a licitante: 
Rubens Basso Valotta EPP. O valor total das aquisições é de R$ 87.495,20 
( Oitenta e Sete Mil Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte 
Centavos). 

 

Aral Moreira - MS, 01 de Outubro de 2019 
 

.................................................... 
MARCIO JOSÉ BLAN MARQUES 

PREGOEIRO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio referente a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 
011/2019, fica convocado o representante da empresa: 
 

Rubens Basso Valotta - EPP 
 

Vencedoras da licitação, para comparecer na sede da Prefeitura Municipal 
de Aral Moreira, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da 
Homologação, e assinarem a Ata de Registro, sob pena de decair do direito 
à contratação 

Aral Moreira – MS,01 de Outubro de 2019 
 

.................................................. 
 ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

Prefeito Municipal 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019 - REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2019 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2019 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
 
Local de realização da sessão: Rua Bento Marques, nº795, centro, CEP 
79.930-000, Aral Moreira – MS. 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, na sede 
do Município de Aral Moreira-MS, situada na Rua Bento Marques, nº795, 
centro, CEP 79.930-000, Aral Moreira – MS, representada neste ato pelo 
Prefeito Municipal, Alexandrino Arévalo Garcia, brasileiro, solteiro, portador 
do RG n.º 648512 SSP/MS e CPF/MF n.º839.314.301-20, residente e 
domiciliado na Rua 9 de Novembro, nº206, Vila Barbosa, Aral Moreira - MS; 
e do outro lado a empresa a seguir descrita e qualificada: CALÇADOS 
VALOTTA -RUBENS BASSO VALOTTA EPP , pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.551.963/0001-50 com 
estabelecimento AVENIDA PEDRO MANVAILER, 2733 - CENTRO, 
Amambaí - MS, representada neste ato por  Sr. ELIEL PRAMACIO 
CAMARGO , brasileiro, portador do CPF/MF n.º 148.640.701-30, nos 
termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar 
n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 
8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme 
documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem 
registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo 
n°029/2019 e HOMOLOGADA nos autos, referente ao Pregão Presencial 
n°011/2019, consoante as seguintes cláusulas e condições: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente Ata é registro de preços para aquisição de 
materiais esportivos, troféus e medalhas para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, esporte e lazer, projetos de esporte e 
campeonatos municipais. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de 
fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com 
características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, 
vierem celebrar contrato para fornecimento dos materiais odontológicos 
nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com 
as demais classificadas que aceitarem fornecer os objetos pelo preço do 
primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os 
quantitativos propostos. 
 
2.2. O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com 
antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a 
reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora 
convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro. 
 
2.3. Colhidas as assinaturas, o Pregoeiro e Equipe de Apoio providenciará 
a imediata publicação no Diário Oficial do Município. 
 
2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas 
Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da 
Ata. 
 
2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não 
comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo 
das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as 
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demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira 
classificada na licitação. 
 
2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem 
que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e 
Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos 
assumidos. 
 
2.7. A ata de registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a 
contar da data de publicação de seu extrato. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 
3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de 
Educação do Município de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul.  
 
3.2. Caberá a Secretaria Municipal de Educação deste Município a 
responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento 
de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das 
sanções previstas neste edital. 
 
3.3. Caberá ainda Secretaria Municipal de Educação informar ao Pregoeiro 
e Equipe de Apoio, do não comparecimento da fornecedora para a retirada 
da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando 
à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao 
fornecedor faltoso. 
 
3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou 
entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, 
mediante prévia consulta ao Pregoeiro e Equipe de Apoio deste Município. 
 
3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de 
Registro de Preços, nas condições previstas no Edital de Convocação. 
 
3.6. O Município de Aral Moreira não se obriga a firmar contratações 
oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização 
de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços 
preferência em igualdade de condições. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, 
ACEITE E RECEBIMENTO. 
 
4.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por 
escrito, formalizada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, dela devendo 
constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o 
local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, 
sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente 
autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da 
Ata. 
 
4.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as 
ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, 
mesmo se a entrega dos objetos ocorrer em data posterior ao seu 
vencimento. 
 
4.4. O local da entrega dos objetos será estabelecido em cada Ordem de 
Fornecimento, conforme o ITEM, podendo ser na sede da unidade 
requisitante ou em local em que esta indicar, sempre dentro do Município 
de Aral Moreira.  
 
4.4.1. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão/entidade 
requisitante, não podendo ultrapassar 1 (um) dia da data de recebimento 
da nota de empenho ou instrumento equivalente. 
 
4.4.2. O recebimento dos objetos se efetivará, em conformidade com os 
arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos: 
 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, 
mediante “Termo de Aceite Provisório”; 
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, 
características, especificações dos objetos, e conseqüente aceitação pela 
equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante “Termo 
de Aceite Definitivo”. 
 
4.4.3. Serão recusados os objetos, que não atenderem às especificações 
constantes nesta Ata e/ou que não estejam adequados para uso, com 
prazo de validade vencido ou exíguo a critério da Contratante.  
 
4.5. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber 
ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada 
para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais 
classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis. 
 
4.6. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a 
primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada. 
 
4.7. Os objetos desta ata, deverão ser entregues acompanhados de notas 
fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela 
devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor 
unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais 
exigências legais. 
 
4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 
11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
 
4.9. As despesas relativas à entrega dos objetos correrão por conta 
exclusiva da detentora da ata. 
  
5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO 
 
5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos objetos constantes do 
Registro de Preços será firmado com o Município de Aral Moreira, 
observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 
62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de: 
 
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não 
envolver obrigações futuras; 
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, 
quando presentes obrigações futuras. 
 
5.1.1. A Ata de Registro de Preços é parte integrante do Edital de 
Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade. 
 
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata 
será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação. 
 
5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de 
empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores 
registrados em Ata de Registro de Preços. 
 
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou 
transferir, total ou parcialmente o objeto da presente ata. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO 
 
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência 
da Ata de Registro de Preços. 
 
6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, a Comissão Permanente de Licitação notificará a 
fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, 
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
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6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a 
Comissão Permanente de Licitação formalmente desonerará a fornecedora 
em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das 
penalidades cabíveis. 
 
6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, 
respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade 
de negociação. 
 
6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, 
poderá a Secretaria Municipal de Educação solicitar nova licitação para a 
aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
 
7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta ata, será 
efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento definitivo dos objetos, após a apresentação da 
respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado 
com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
 
7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, 
pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações 
para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das 
Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS. 
 
7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o 
pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas 
necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da 
data da reapresentação do mesmo. 
 
7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a 
Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda, a seu critério, poderá 
devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la. 
 
7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como 
não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. 
 
7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura 
ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
 
7.7. A Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda não pagará, sem 
que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha 
a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras. 
 
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes 
da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua 
exclusiva responsabilidade. 
 
7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, 
na hipótese de mora por parte da contratante. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela 
recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de 
empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, 
ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, 
ficará a fornecedora, a juízo Pregoeiro e Equipe de Apoio, sujeito às 
seguintes penalidades: 
 
I - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de 
empenho e/ou contrato;  
II - Cancelamento do preço registrado; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos. 
 

8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
 
8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto: 
 
I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da 
prestação em atraso até o décimo dia; 
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de 
atraso e, 
III - Cancelamento do preço registrado.   
 
8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento 
ou de prestação de serviço: 
 
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves; 
II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não 
cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela 
fornecedora; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada 
juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 
acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por 
qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93. 
 
8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e 
cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais 
cominações legais: 
  
I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de 
contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento 
do Certificado de Registro Cadastral deste Município. 
 
8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará 
também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em 
licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste 
Município, enquanto não adimplida a obrigação. 
 
8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla 
defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da notificação ou publicação do ato. 
 
8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 
autoridade competente, mediante aplicação do princípio da 
proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos 
reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração Pública deste Município da aplicação da pena.  
 
8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no 
Certificado de Registro Cadastral deste Município. 
 
8.11. Competirá a Secretaria Municipal de Educação, na qualidade de 
usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades 
previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso lll, subitem 8.3. 
 
8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de 
competência exclusiva da autoridade máxima da Secretaria Municipal de 
Educação, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no 
subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento 
dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima 
de 02 (dois) anos. 
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8.13. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, na qualidade de responsável pelo 
controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá 
a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de 
convocação. 
 
8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do 
Tesouro do Município de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul. 
 
9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO 
REGISTRADO 
 
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por 
decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras 
registradas e, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação deste 
Município quando: 
 
9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços 
e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou 
descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa 
aceitável; 
 
9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do 
instrumento de ajuste; 
 
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e 
não houver êxito na negociação; 
 
9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro 
de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 
8.666/93; 
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado. 
 
9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora 
com classificação imediatamente subseqüente.  
 
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação ou publicação. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente ata correrão a 
cargo da Secretaria Municipal de Educação, usuária da Ata de Registro de 
Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão 
nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, 
observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 
62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações. 
  
11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DO PREÇO REGISTRADO 
 
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de 
Pregão Presencial, tipo menor preço, HOMOLOGADO a classificação das 
empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam 
assim registradas: 
  
I
T
E
M 

PRODUTO UN QTD 
VLR 
UNIT. 

VLR TOTAL 
MARC
A 

DETENTORA 

1 

Medalha de 
metal de 50mm 
medalha 
redonda fundida 
em liga metálica 
de zamak, 
medindo 50mm 
de diâmetro e 3 
mm de 
espessura, 
gravada c/ os 
dizeres "honra 
ao mérito" em 
baixo relevo e c/ 
anéis olímpicos 
e 2 ramos em 
alto relevo nas 

Un  1400,0000 6,5000 9100,00 PIAZZA  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

laterais, suporte 
p/ fita c/ 25 mm 
de largura, pode 
vir 
acompanhada 
de fita de cetim 
na cor azul c/ 25 
mm de largura 
ou fita de 
gorgurão na cor 
azul c/ 25 mm 
de largura 500 - 
Ouro 450 - 
Prata 450 - 
Bronze  

2 

Troféu tipo taça 
com 54 cm de 
altura, base 
redonda com 21 
cm de largura 
em polímero. 
Sobre esta base 
dois suportes 
em polímero 
metalizado na 
cor intercalada 
por um anel 
metalizado. 
Taça em 
polímero 
metalizada na 
parte externa e 
na parte interna 
com pintura 
fosca com 33 
cm de largura a 
partir das alças 
fosca na parte 
interna. 
Estatueta 
intercambiável. 
Na base chapa 
de 08 x 03 cm 
para gravar 
texto 1,2 e 3 
lugar. 20 - Ouro 
20 - Prata 20 - 
Bronze  

Un  60,0000 129,0000 7740,00 PIAZZA  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

3 

Bola de Futsal 
Costurada 
Tamanho oficial 
adulto, 
confeccionada 
em PVC, dupla 
laminação, 
costurada, 30 
gomos, com 
câmara butil, 
medindo entre 
61-64cm, 
pesando entre 
410-440 
gramas. Com 
válvula. A marca 
deve ser ou ter 
sido aprovada 
pela 
Confederação 
Brasileira de 
Futebol de 
Salão (CBFS), 
ou pela 
Federação 
Internacional de 
Futebol (FIFA 
APROVED) ou 
pela Liga 
Nacional de 
Futsal, no ano 
vigente. 

Un  23,0000 89,5000 2058,50 
PENAL
TY  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

4 

Tamanho oficial 
adulto, 
confeccionada 
em PVC 
Circunferência: 
62-64cm, Peso: 
410-440 g 
Câmara: 
Airvility, 
Colagem dos 
Gomos: 
Termofusion 
Composição 

Un  23,0000 166,0000 3818,00 
PENAL
TY  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  
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dos Gomos: PU 
Milolo: 
Substituível e 
Lubrificado, 
Absorção de 
Água: 0%, 
Possuir 
revestimento 
interno em fio 
duraxial 48 
filamentos 
Kevlar Possui 
tecnologia Neo 
Gel. 

5 

Bola de vôlei 
Profissional em 
Microfibra 
confeccionada 
com microfibra. 
Estrutura com 
16 gomos 
garante ótima 
eficiência, 
trazendo pesos 
e medidas 
oficiais 
aprovada pela 
FIVB. Miolo Slip 
System que 
possa pode ser 
removido e 
lubrificado, 
garantindo 
vedação 
altamente 
resistente a 
diferentes 
condições 
climáticas e 
deformações 
mecânicas. 
Câmara Airbility 
com sistema de 
balanceamento, 
com ótima 
resistência à 
retenção de 
ar.Composição: 
Microfibra, 
Câmara: Airbility 
Circunferência: 
65 - 67 cm, Não 
costurada Peso 
do Produto: 260 
- 280 g  

Un  23,0000 379,0000 8717,00 
AIRBILI
TY  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

6 

Bola de vôlei 
Profissional em 
PVC 
confeccionada 
em Pvc, com 
Resistência, 
Controle E 
Precisão. 
Material: Pvc 
(Cloreto De 
Polivinila) , 
Circunferência: 
67 Cm Pressão: 
4 A 5 Lbs, 
Câmara Airbility, 
Miolo Slip 
System 
Removível E 
Lubrificado,Pes
o Aproximado: 
260g de origem: 
Nacional . 
trazendo pesos 
e medidas 
oficiais 
aprovada pela 
FIVB 

Un  23,0000 368,0000 8464,00 
PENAL
TY  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

7 

confeccionada 
em (Poliuretano) 
oficial seguindo 
as normas da 
CBF ou da 
confederação 
Sulamericana 
de futebol com 
diâmetro entre 
68cm e 70cm, 
peso entre 410g 

Un  53,0000 199,0000 10547,00 
PENAL
TY  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

e 450g, com 
câmara arbility, 
acabamento 
termotec, 
confeccionada 
em pu e com 
miolo slip 
system 
removível e 
lubrificado. 

8 

Rede de Futebol 
de campo fio 
4mm em seda 
confeccionada 
em polietileno 
(seda) de 
filamento 
contínuo de 4,0 
mm, com malha 
de 16 x 16 cm, 
na cor branca, 
medindo 7,50 m 
de comprimento 
x 2,50 m de 
altura, 
profundidade 
superior e 
inferior de 1,80 
m. 

Un  2,0000 592,0000 1184,00 
MASTE
R 
REDE  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

9 

Rede de Futsal 
fio 4mm de seda 
confeccionada 
em polietileno 
(seda) de 
filamento 
contínuo de 4.0 
mm, malha de 
12 x 12 cm, na 
cor branca, 
medindo entre 
3,0 e 3,20 m de 
comprimento, 
entre 2,0 a 2,20 
m de altura, 
com 
profundidade 
inferior e 
superior de 1,0 
m. 

Un  3,0000 303,0000 909,00 
MASTE
R 
REDE  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

1
0 

Rede de futebol 
Suíço fio 4mm 
de seda Rede 
para Futebol 
Suíço (Society), 
confeccionada 
em polietileno 
(seda) de 
filamento 
contínuo de 04 
mm, malha de 
15 x 15 cm, na 
cor branca, 
medindo 6,20 m 
de 
comprimento, e 
2,20 m de 
altura, com 
profundidade 
inferior de 1,20 
m e superior de 
60 

Un  4,0000 496,0000 1984,00 
MASTE
R 
REDE  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

1
1 

Rede de 
Voleibol oficial 
Rede para 
Voleibol oficial 4 
faixas de 
algodão, 
confeccionada 
em polietileno 
(nylon), de 
filamento 
contínuo na cor 
preta de 2,0 
mm, medida 
oficial, com 01 
faixa superior 
em lona de 
algodão nº 800, 
com malha de 
10 X 10 cm, 
comprimento 
mínimo de 9,50 

Un  4,0000 215,0000 860,00 
SPITTE
R  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  
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m, com 
largura/altura de 
1,0 m, 
acompanhada 
por corda de 
nylon ou seda 
branca, 
medindo 12 m 
de comprimento 
e 5,0 mm de 
espessura. 

1
2 

Rede de 
proteção fio 
2mm seda 
malha 10x10 
Rede de 
Proteção para 
quadra 
esportiva 
confeccionada 
em Poliamida 
"nylon seda"; fio 
2mm; malha 
tamanho 10x10 
cm, cor branca; 
medidas: 32m x 
5m 
(Comprimento X 
Altura), 
totalizando 160 
m2 

Un  2,0000 1480,0000 2960,00 
MASTE
R 
REDE  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

1
3 

Colete para 
treino Colete 
esportivo para 
treino, aberto 
nas laterais, 
com elástico, 
com costura 
reforçada. 
Confeccionado 
em tecido 
poliéster, 
tamanho único 
sendo: Nas 
cores verde 
limão e detalhes 
em cinza. Altura 
Mínima:70cm 
Altura 
Máxima:75cm 
Largura Mínima: 
45cm Largura 
Máxima: 50cm 

Un  40,0000 16,0000 640,00 TRB  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

1
4 

Cone 50 cm 
Cone Plástico 
maleável que 
não resseca no 
sol Flexível 
50cm - Cores 
laranja/branco 
para marcação. 
Para 
treinamento de 
circuito, 
funcional e 
esporte em 
geral. Tamanho: 
50cm Base de 
aproximadamen
te de 30cm  

Un  30,0000 21,0000 630,00 
SCALIB
U  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

1
5 

Disco de 
Marcação 
Disco/prato de 
marcação 
confeccionado 
em plástico 
maleável, que 
não resseca 
com a 
exposição ao 
sol medidas: 
Altura: 4 cm 
Diâmetro da 
base: 19 cm cor 
laranjada. 

Un  30,0000 6,9000 207,00 
SCALIB
U  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

1
6 

Bomba de 
encher bola 
dupla ação 
bomba com 
calibrador 
embutido e 
manopla com 

Un  8,0000 33,0000 264,00 
STADI
UM  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

tecnologia 
Double Action, 
que enche nos 
dois sentidos 
(infla ao 
empurrar e 
puxar). 
Manopla, com 
reservatório 
para guardar a 
agulha. 
Confeccionado 
com plástico 
rígido com 
agulha de metal 
rosqueável e um 
prologador. 
Ideal para todos 
os tipos de 
bolas, na cor 
preta. Tamanho 
Aproximado: 27 
cm de 
comprimento 
em repouso.  

1
7 

Jogo de 
Uniforme para 
futebol 10 peças 
composto de 09 
camisas meia 
manga + 01 
camisa manga 
longa para 
goleiro e 09 
calções, com 
elástico e 
cordão + 01 
bermudas de 
goleiro e 10 
meiões pé 
atoalhado, 
punho duplo 
com elástico no 
pé e tornozelo, 
em cores 
diversas a 
serem definidas, 
confeccionado 
em tecido 100% 
poliester dry 
gramatura 130g 
com estampa 
total em 
transfer, fio 
75/36, 
texturizado com 
gramatura de 
118 por m², com 
variação de 4% 
para mais ou 
para menos. A 
camisa terá 
numeração 
sequencial de 
01 a 10, 
impressa em 
linha cheia 
medindo entre 
01 cm e 1,5 cm, 
nas seguintes 
medidas: costas 
- mínimo de 20 
cm de altura x 
15 cm de 
largura; frente - 
mínimo de 15 
cm de altura por 
10 cm de 
largura, com 1 
logotipo frontal 
da prefeitura 
municipal de 
Aral Moreira, 1 
logotipo da 
prefeitura 
municipal de 
Aral Moreira na 
parte de trás da 
camisa em cima 
do numero e 2 
logotipos nas 
mangas do 
Departamento 

JG  8,0000 680,0000 5440,00 TRB  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  
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de esportes. O 
calção e a 
bermuda 
deveram ter 
numeração na 
perna esquerda. 

1
8 

Jogo de Damas 
de madeira 
medindo 30x30 
cm Jogo de 
Dama; 24 peças 
(12 pretas e 12 
brancas); 
tabuleiro em 
madeira modelo 
gaveta. 
Tamanho 
tabuleiro: 30 x 
30 cm. Peças 
em madeira. 

Un  8,0000 52,0000 416,00 
SCALIB
U  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

1
9 

confeccionado 
em madeira 
com 40 Peças 
em madeira 
com 
aproximadamen
te 6cm. 
Tabuleiro em 
madeira 
dobrável. 
Tabuleiro 29cm 
x 29cm.  

Un  8,0000 59,9000 479,20 
SCALIB
U  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

2
0 

Relógio para 
xadrez 
Funcionamento: 
Digital,Alimenta
ção: 1 Pilha AA 
Dimensões: 
13,8 cm x 8,5 
cm x 4 cm 
Material da 
caixa externa: 
Plástico 
Reforçado, 
Material pino 
superior (Peça 
de 
acionamento): 
Plástico 
Reforçado, 
Peso: 131g  

Un  5,0000 199,0000 995,00 
JAEHRI
G  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

2
1 

Par de raquetes 
de tênis de 
mesa Raquete 
de tênis de 
mesa 
clássica,compos
ição madeira e 
resinas plásticas 
com punho 
anatômico, 
1,5mm, pegada 
longa, 2 lados 
revestidos, lisa, 
2 estrelas, 
aprovada para 
competições 
oficiais. 

Par  8,0000 31,0000 248,00 
SCALIB
U  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

2
2 

Bola de tênis de 
mesa para 
competição 3 
estrelas na cor 
laranja, com 
tamanho das 
bolas de 40 mm 
e peso de 30 g, 
cor laranja, a 
bola deve ser 
aprovada pela 
ittf, protótipo 
comercial bolas 
butterfly 3 stars 
ou giantdragon 
3 stars ou 
melhor 
qualidade.  

Un  80,0000 4,1000 328,00 VOLLO  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

2
3 

Rede para tênis 
de mesa com 
1,83m de 
comprimento, 
15,25 cm de 
altura, cor 

Un  8,0000 18,0000 144,00 
SCALIB
U  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

escura (azul) 
com tira branca 
na parte 
superior 
medindo entre 
7,5mm e 12mm. 

2
4 

Suporte para 
rede de tênis de 
mesa suporte 
em aço tipo 
rosca pintura 
anotizado preto 
sistema 
proteção na 
mesa anti risco 
e melhor 
fixação.barbante 
e trava 
exclusiva para 
tencionar a faixa 
superior da rede 
deixando dentro 
da medidasittf 
,sistema de 
ajuste de altura 
para mesas 
oficiais até 40 
mm de 
espessura.  

Un  8,0000 22,5000 180,00 
SCALIB
U  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

2
5 

Arco de plástico 
(tipo bambolê) 
confeccionado 
em PVC com 
circunferência 
60cm, 
resistente. 
Cores diversas 
Amarelo,vermel
ho,verde,azul e 
laranjada. 

Un  20,0000 5,5000 110,00 
SCALIB
U  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

2
6 

Bola de 
basquetebol 
adulta padrão 
oficial, top de 
linha, 
matrizada,cober
tura de 
microfibra, com 
8 gomos sendo 
4 na cor azul e 4 
na cor amarela, 
com a 
expressão 
"oficial" em 
baixo relevo, 
logomarca da 
fiba em baixo 
relevo, 
logomarca da 
confederação 
brasileira de 
basquetebol. a 
bola deverá 
conter código de 
barras. 
válvulaslip 
system 
removível. em 
volta da válvula 
deverá conter a 
expressão 
"miolo 
substituível. 
diâmetro: 72 - 
74 cm, peso: 
510 - 565 g 
câmara: câmara 
airbility, 
material: 
microfibra, com 
tecnologia 
miolo: miolo slip 
system 
removível e 
lubrificado.  

Un  5,0000 382,0000 1910,00 
PENAL
TY  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

2
7 

Marcador para 
placar de mesa 
sistema 
articulado (cor 
preta), 
numeração 
grande de 0 a 

Un  1,0000 243,0000 243,00 VOLLO  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  
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31 (números na 
cor amarelo), 
numeração 
pequena 0 a 7; 
caracteres em 
lâmina de PVC: 
38 x 21 cm(A x 
L) 

2
8 

confeccionado 
em PVC, 
material rígido, 
potência sonora 
de 120 decibéis 
na cor preto.  

Un  15,0000 12,0000 180,00 
SCALIB
U  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

2
9 

Cartão para 
árbitro com 
tabela para 
anotações à 
lápis, 
embalagem com 
1 vermelho e 1 
amarelo nas 
dimensões 
aproximadas: 08 
x 12 cm (LxA). 

Par  8,0000 14,5000 116,00 
SCALIB
U  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

3
0 

cronômetro 
progressivo, 
precisão 
centéssimos 
1/100 de 
segundos, 
tempo normal, 
tempo líquido, 
tempo split, 
intermediário, 
tempos do 1º e 
2º lugares 
tempo lap 
(contador de 
voltas) - tempo 
de volta para 
cada segmento 
de um evendo, 
capacidade: 9 
hora: 59 
minutos: 59 
segundos : 99 
centéssimos de 
segundo,wr-
resistente a 
água, caixa de 
resina hs-3v-
1br, bateria: 
cr2016 
durabilidade da 
bateria: aprox. 3 
anos (incluindo 
20 operações 
de botão por 
dia) diâmetro: 
6,6 cm 
espessura: 1,2 
cm, peso: 44 
gramas.  

Un  8,0000 98,0000 784,00 VOLLO  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

3
1 

Calibrador de 
Bola digital com 
2 agulhas para 
calibrar, 
precisão 1% da 
escala, 
resolução 0.05 
libras, Escala de 
0.05 e 19.95 
libras, 
temperatura de 
10° C a 40°C, 
metal. 

Un  8,0000 219,0000 1752,00 
PENAL
TY  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

3
2 

Fita para 
marcação oficial 
de volei de areia 
medida oficial: 
8x16m, 
contendo 6 fitas 
com 4 cm de 
largura e 6 
fixadores de 
ferro de . 
Confeccionada 
Em Polietileno 
Trançado  

Un  8,0000 156,0000 1248,00 
SPITTE
R  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

3
3 

Bola de vôlei de 
areia/praia 

Un  12,0000 346,0000 4152,00 
PENAL
TY  

CALÇADOS 
VALOTTA -

oficial da 
confederação 
brasileira de 
vôlei (cbv), com 
12 gomos, 
confeccionada 
com microfibra, 
tecnologia 
termotec com 
absorção de 0% 
de água, ideal 
para a 
modalidade, 
diâmetro: 65 - 
67 cm, peso: 
260 - 280 gr, 
câmara airbility, 
construção: 
termotec, miolo 
slip system 
removível e 
lubrificado.  

RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

3
4 

Bola de futevôlei 
oficial da 
confederação 
brasileira (cbv), 
com 12 gomos, 
confeccionada 
com microfibra, 
tecnologia 
termotec com 
absorção de 0% 
de água, ideal 
para a 
modalidade, 
diâmetro: 65 - 
67 cm, peso: 
260 - 280 gr, 
câmara airbility, 
construção: 
termotec, miolo 
slip system 
removível e 
lubrificado. 

Un  7,0000 242,5000 1697,50 
PENAL
TY  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

3
5 

Antena de vôlei 
confeccionada 
em fibra de 
vidro de alta 
qualidade, nas 
dimensões 
oficiais (1,80mts 
x 10mm) com 
acabamento 
resinado de alta 
resistência. 
acompanhada 
de suporte para 
fixação em rede 
com presilhas e 
velcro.  

Par  5,0000 113,5000 567,50 
 

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

3
6 

Colchonetes 
para ginástica 
medindo 1,00m 
de 
comprimento, 
60cm de largura 
e 3 cm de 
altura, 
revestindo em 
100% policloreto 
de vinila 
plastificado 
(courvim), base 
50% de algodão 
e 50% de 
poliester (vinil), 
na cor azul, com 
1,2 mm de 
espessura.  

Un  10,0000 42,5000 425,00 
GOLDE
N  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

3
7 

Kimono 
modalidade judô 
Gênero unissex; 
Cor: azul; Tipo: 
leve; 
Composição: 
100% algodão 
trançado; 
Acompanha 
faixa de 
graduação 
branca; 
Tamanho: M3 

Un  20,0000 165,0000 3300,00 YAMA  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  
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(de 10 a 12 
anos) Tamanho: 
M2 (de 08 a 10 
anos) 

3
8 

Carrinho retrátil 
para transporte 
de Bolas: 
armação em 
alumínio rodas 
em pu com 
rotação em 
360º, nylon 
extra resistente 
cor preto 
capacidade de 
transporte 
aproximado: 
bola de 
basquete 12 
(bolas), bola de 
futebol campo 
20 (bolas), bola 
de vôlei 24 
(bolas).  

Un  3,0000 589,0000 1767,00 
SCALIB
U  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

3
9 

Corda de pular 
individual de 
nylon, com 
punho, de 
madeira, 
tamanho 2,5 na 
cor azul 
marinho. 

Un  15,0000 13,0000 195,00 
GOLDE
N1  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

4
0 

Luva de goleiro 
palma com 
dupla camada 
de revestimento, 
látex e espuma, 
dorso de PVC, 
punho com tira 
elástica ou 
velcro; 
Tamanhos: 02 - 
P 03 - M 03 - G  

Par  8,0000 79,0000 632,00 
NEW 
STAR  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

4
1 

Escada 
agilidade para 
treinamento 
com 10 degraus 
Tiras de nylon 
medindo 6 
metros e dez 
degraus de EVA 
medindo 50 
centímetros, 
com 
espaçamento 
entre eles de 50 
centímetros. 
Nas cores 
amarelo/preto. 

Un  1,0000 103,5000 103,50 
SCALIB
U  

CALÇADOS 
VALOTTA -
RUBENS 
BASSO 
VALOTTA  

  

TOTAL GERAL 
=======>       87.495,20     

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE 
 
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no 
Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, 
da Lei Federal n.º8.666/93. 
 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes 
da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002,  da Lei Federal nº8.666, de 21 de 
junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do 
Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para 
processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser 
dirimida administrativamente. 
  
Alexandrino Arévalo Garcia                                     Eliel Pramacio Camargo                                                 
     Prefeito Municipal                                          Rubens Basso Valotta EPP 
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