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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N° 2017.05.15.1— SRP 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO ELETRONICO N° 2017.06.19.1—PE cujo objçto é 
Contratação de empresa para prestação de serviços de coordenação e realização de atividades esportivas e 
recreativas, aquisição de lanches, material esportivo, material pedagógico, confecção de uniformes, 
material impresso e locação de veículos destinado a atender o Projeto Brincando com Esporte, sob a 
responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer do Município de HorizonteCE, tudo conforme 
especificações contidas no Termo de Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica 
atestando a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO os mesmos para que surta os devidos efeitos 
legais às respectivas vencedoras, a saber: MAIKEIJ$ FERREIRA DA SILVA-EPP vencedora com valor 

•
total de 1(5 39.360,00 (trinta e nove mil trezentos e sessenta reais) referente ao Lote 02, GERMANO 
BARROS SANTANA-ME vencedora com valor total de 1(5 57.447,36 (cinquenta e sete mil quatrocentos e 
quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), referente ao Lote 03, ANDREA FATJMA DE FREITAS-ME 
vencedora com valor total de 1(5 15.399,00 (quinze mil trezentos e noventa e nove reais), referente ao Lote 05 
e VITRAN VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME vencedora com valor total de 1(5 
46.798,72 (quarenta e seis mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), referente ao Lote 
06. 

LOTE II 

ITEM DESCRIÇÃO UNI!) QTDE MARCA 
VALOR VALOR
UNIT 	TOTAL 

1. 

Lanche Pronto: Sanduíche de $0  carioca 
com queijo e presunto, duas fatias de bolo 
(2 sabores), suco de frutas em caixinha 
200 miou refrigerante pitehula de 250 ml. 

Unid 8.000 LANCHE 4,92 39.360,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 1(5 39.360,00 

LOTEIE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA 
VALOR 
UN1T 

VALOR 
 

TOTAL 

1.  

Camiseta básica, adulta e ou infantil em 
malha fio 30 cardada com 100% algodão, 
cor: a combinar, tamanhos variados: P, 
M, G, GG e XGG, com logotipos da 
Secretaria de Educação, 	da Prefeitura 
Municipal de Horizonte e do projeto 
brincando com esporte. 

Unid 864 ASA SUL 18,60 16.070,40 

2.  

Bermuda, confeccionada em Tactel 100% 
poliéster com gramatura de 1 OOg/m2, na 
cor azul marinho. A cintura deve possuir 
elástico com largura de 3,5cm, embutido e 
rebatido com máquina de ponto corrente. 
A bermuda deverá ser toda costurada com 
máquina overloque de uma agulha na sua 

Unid 432 ASA SUL 33,37 14.415,84 
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parte interna, 	e rebatida externamente 
com máquina goleira de 02 agulhas. As 
barras das pernas devem ser rebatidas com 
largura de 2,0cm em máquina goleira de 
02 agulhas. Na parte interna deve conter 
uma 	etiqueta, 	com 	o 	indicativo 	do 
tamanho da peça, composição do tecido, 
razão social do fabricante, o número do 
CNPJ do fabricante, o símbolo indicativo 
do tipo de lavagem a ser executada na 
peça e o pais onde a peça foi fabricada. A 
linha utilizada é 100% poliéster, n.°  120. 
A bermuda deve estar isenta de qualquer 
defeito 	que 	comprometa 	a 	sua 
apresentação 	e 	uso. 	Todas 	as 	peças 
deverão ser embaladas em sacos plásticos 
transparentes com 10 (dez) peças por 
embalagem. Tolerância de variação na 
gramatura é de 2%. 

3.  

Boné tipo caminhoneiro, confeccionado 
em brim; tamanho único; costuras com 
linha 100% algodão; acabamento com 
bordas 	internas 	embutidas 	ou 	em 
overloque; alças de ajuste com fechos 
plásticos 	tipo 	macho/fêmea 	na 	parte 
posterior; 	copa 	arredondada, 	com 	a 
metade 	anterior 	forrada 	com 	tecido 
interno de reforço e sustentação; borda 
interna 	forrada 	com 	faixa 	de tecido 
encorpado e macio com largura mínima 
de 3 cm; isento de partes salientes; pala 
frontal 	ampla 	na 	largura 	e 	no 
comprimento, com estrutura interna em 
plástico 	flexível, 	formato 
predominantemente retangular com os 
cantos 	externos 	arredondados 	com 
logotipos da Secretaria de Educação, da 
Prefeitura Municipal de Horizonte e do 
projeto brincando com esporte. 

Unid 432  ASA SUL 15,37 6.639,84 

4.  

Mochila, em PVC 100% poliéster na cor 
azul marinho, com frisos plásticos na cor 
azul 	marinho, 	contendo 	dois 
compartimentos sendo um deles bolso 
externo 	com 	estampa 	do 
Brasao/Logomarca oficial do município e 
do projeto brincando com o esporte 
(conforme modelo) gravado em tinta 
poliéster 	com 	zíperes, 	alça 	em 
polipropileno, dimensões 40 cm x 30 cm x 
10 em. 

Unid  432  ASA SUL 33,51 14.476,32 

S. 
Squeeze: Capacidade: 450 ml, material 
plástico, altura: 16.5 cm, Circunferência: 
23 	cm, 	com 	logotipos 	do 	projeto 

Unid 432 
SQLJEEZ 

E 
1' 5 84496 



VALOR TOTAL DO LOTE ES 57.447,36 
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LOTE V 

ifEM DESCRIÇÃO UNI!) QTDE MARCA 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

1. 

Bola 	& 	voleibol. 	Material: 	PVC; 
Circuferência: 67cm; Pressão: 4-5 lbs; 

Válvula 	
removível 	e 	autolubrificada, 

que facilita a introdução da agulha, feita 
de borracha siiconada, não vaza e nem 
resseca. Peso aproximado: 280g. 

Unid 40 KEEPER 35,37 1.414,80 

2 

Bola 	de 	basquetebol. 	Material: 
Borracha; 	Circunferência: 	76cm; 
Pressão: 	7-91bs; 	8 	Gomos; 	Peso 
Aproximado: 620g. 

Unid 40 AZPR 54,65 2.186,00 

3.  

Bola de handebol. Material: 	PVC; 
Circuferência: 	60cm; 	Pressão: 	6 lbs; 
Válvula 	removível 	e autolubrificada, 
que facilita a introdução da agulha, feita 
de borracha siliconada, não vaza e nem 
resseca. Peso Aproximado: 460g. 

Unid 40 KEEPER 50,54 2.021,60 

4.  

Bola de voleibol de EVA. Material: 
J00% EVA; Circuferência: 65-67cm; 
Câmara Látex; Peso Aproximado: 200-
230g. 

Unid 40 PIVO 38,53 1.541,20 

S. 
Bola 	de 	Futsal. 	Material: 	TPU; 
Circuferência: 	64cm; 	Pressão: 	0.6- 
0.8bar/8-12psi; Sem costura. 

Unid 40 KEEPER 84,99 3.399,60 

6.  
Bambolê. 	Arco 	Infantil 	65 	cm. 
Tamanho: 50 cm de diâmetro 2 cm de 
espessura. 

Unid 60 PANGUÉ 3,89 233,40 

7.  

Apito em plástico ABS com bolinha 
que não trava em contato com a saliva 
ou água. Requer esforço mínimo paraUnid 
apitar. 	Som 	agudo, 	medidas 
aproximadas: 4,6 cm 	1,6 cm. 

8 ROCKET 4,01 32,08 

8 
Bola de borracha N° 10. Circufrrência: 
48-50cm; Peso Aproximado: 280-300g. 

Unid 40 SILME 26,52 1.060,80 

9 • 

Bomba 	para 	inflar 	bola 	com 
Prolongador 	e 	Agulha 	Especial. 
Composição: 	Plástico 	rígido 	que 
proporciona 	maior 	durabilidade 	e 
agulha em Aço inoxidável. Dimensões 
Aproximadas: 24,5x6 cm. 

Unid 4 
MAGUSS 

25,25 101,00 
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10. Cones sinalizadores 50cm Unid 16 
PLASTCO 

R 9,10 145,60 

li, Corda de pular com manoplas (coletivo) Unid 4 PANGUÉ 21,55 86,20 

12.  
Corda 	de 	pular 	com 	manoplas 
(individual) 

Unid 60 PANGUÉ 14,67 880,20 

13.  
Jogo de dominó. Dominó 49x24x9mm. 
Material: Melamina, PVC. Estojo com 
28 peças. 

Unid 32SiX 
DOUBLE 26,27 840,64 

14.  

Jogo de taco de madeira com bolinha 
de borracha e bolsa para carregar. Bola 
de Borracha ti0 	;  Medidas dos Tacos: 
73x5x1 ,5cm. 

Unid 4 PANGUÉ 33,48 133,92 

15.  
Kit para frescobol com 02 raquetes e 01 
bola. 

Unid 4 SILME 26,85 107,40 

16.  

Peteca esportiva de discos montados em 
camadas sobrepostas com sinalizador e 
amortecedor. 	Detalhes 	do 	produto: 
Diâmetro da base de 5 a 5,2cm. Peso 
aproximado de 42g. Com  4 penas 
oficiais brancas paralela Altura total 
aproximada com a base: 20 cm. 

Unid 20 PLUMA 11,67 233,40 

17.  Bola de tênis de mesa. Unid 60 
PORT 
LINE 

1,58 94,80 

18.  Raquete de tênis de mesa. Unid 20 PANGUÉ 28,90 578,00 

19.  Kit mini traves de futebol. Unid 4 KLIOPF 77,09 308,36 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 15.399,00 

LOTE VI 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

1. 

Locação de 02 veículos com 32 Diárias/cada tipo 
Ônibus Rodoviário, Capacidade de 46 passageiros. 

Veículo deverá ter no máximo 10 anos de uso; 

Motorista habilitado; 

Veículo cadastrado e habilitado junto ao DETRAN e 
outros órgãos. 

Diárias 64 731,23 46.798,72 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 46.798,72 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 
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Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo 
indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 18 DE 
SETEMBRO DE 2017. 

f  u'Çsaz-tezerra Diógenes 
' 1 TARJO DE ESPORTE E LAZER 

o 


