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Erratas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52
ERRATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 038/2019
CONTRATO N° 479/2019.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE
ENGENHARIA CIVIL E CONVÊNIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE
CASTRO ALVES-BA
EXTRATO PUBLICADO EM: 07 DE AGOSTO DE 2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO.

ONDE SE LÊ:
Vigência: 07 de julho de 2019 até 31 de dezembro de 2019
Castro Alves-BA, 07 de julho de 2019.
LEIA-SE:
Vigência: 09 de julho de 2019 até 31 de dezembro de 2019
Castro Alves-BA, 09 de julho de 2019.

Castro Alves – BA, 19 de agosto 2019.

_________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
Secretário Municipal de Infraestrutura Transportes e Serviços Publicos
Sr. PEDRO CAIQUE SOUZA NERY,
C.P.F. nº 074.999.565-39, Portaria nº 006/2019
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ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019
EXTRATO DA ATA Nº 042/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES BA.
EXTRATO PUBLICADO EM: 13 DE AGOSTO DE 2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO.
Onde se lê:

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
ITEM
1
3

8

10

11

14

15

23

24

25

45

46

DESCRIÇÃO
Rede de voleibol oficial, confeccionada em fios de nylon 02
mm, com 02 faixas em PVC com costura.
Par de redes para futsal, oficial, confeccionada em fios de
nylon 04mm.
Bola de Futebol de campo oficial confeccionada em
Poliuretano, diâmetro entre 68 - 70 cm, peso entre: 420 -445g,
Câmara Butilou Arbility, costurada em 12 gomos, miolo
removível e lubrificado.
Bola de Futsal oficial confeccionada em Poliuretano,
diâmetro entre 55-59cm, peso entre: 350-380g, Câmara
Butilou Arbility, costurada em 12 gomos, miolo removível e
lubrificado.
Bola de Hande bol H1 oficial confeccionada em Borracha,
diâmetro entre 49-51cm, peso entre: 230-270g, Câmara
Butilou Arbility, costurada, miolo removível e lubrificado.
Par de Luva de goleiro; palma com dupla camada de
revestimento, látex e espuma, dorso de PVC, punho com tira
elástica ou velcro; tamanho 7.
Par de chuteira com cabedal - composto por couro laminado
sintético e pu(resistente e macio), vira deslocada (amarração
assimétrica), solado em tpu com 13 travas e costurado ao
cabedal,cor preta, palmilha em eva. Tamanho a definir pela
Prefeitura
Par de meião para futebol confeccionado em poliéster e pés
em algodão, tamanho adulto, com 02 elásticos (sendo 01 na
parte inferior e 01 na superior).
Camisas de goleiro tamanho G adulto, confeccionada em
Poliéster 100%, sistema de absorção Dry, numerada, cores a
serem definidas pela Prefeitura.
Calção de goleiro tamanho G adulto confeccionadas em
Poliéster 100%, elástico na parte da cintura, almofadado nas
laterais,Cores a serem definidas pela Prefeitura.
Troféu com 54 cm de altura, base redonda com 21 cm de
largura em polímero na cor preta.Sobre esta base um suporte
metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor
prata.Taça com 33 cm de largura a partir das alças
metalizada na cor dourada.Tampa metalizada na cor
dourada.Estatueta intercambiável.Plaqueta em latão para
gravação
Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com o
Tamanho de 40 mm por 40 mm de diâmetro e centro liso com
25mm de diâmetro.Com tocha no centro com descrição de
Honra ao Mérito em baixo relevo, no lado esquerdo vazado e
no lado direito com dois frisos.Espessura de 3 mm.
Metalizada na cor dourada, prata ou bronze. Suporte para fita
com 1,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul,vermelha, branca ou verde com

VLR. UNIT
(R$)

VLR. TOTAL
(R$)

UNID.

QTDE

UN

10

77,00

770,00

UN

30

185,00

5.550,00

UN

200

151,00

30.200,00

UN

100

102,00

10.200,00

UN

5

234,00

1.170,00

UN

50

87,00

4.350,00

UN

200

75,00

15.000,00

UND

200

10,50

2.100,00

UND

40

43,00

1.720,00

UND

40

35,00

1.400,00

UND.

6

118,00

708,00

UND.

1000

4,00

4.000,00
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1,5 cm de largura.

47

48
49

Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com o
Tamanho de 55 mm de diâmetro e centro liso com 35 mm de
diâmetro. Medalha vazada e com textura nas bordas.
Espessura de 3mm. Metalizada na cor dourada, prata ou
bronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A medalha
pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, branca ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de
gorgorão nas cores azul, azul – branco - vermelha ou verdeamarela com 2,5 cm de largura.
Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com 79
mm de diâmetro, gravada com os dizeres “honra ao mérito”
em baixo relevo e com gravura de águia e um ramo em alto
relevo na parte inferior. Espessura de 3 mm. Metalizada na
cor dourada, prata ou bronze. Suporte para fita com 2,5 cm
de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim
nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 2,5cm de
largura ou fita de gorgorão nas cores azul, azul – branco –
vermelha ou verde –amarela com 2,5 cm de largura.
Placa retangular em alumínio na cor dourada com borda em
alto relevo, com medida 18 x 13 cm, com estojo.

UND.

500

4,70

2.350,00

UND.

300

7,60

2.280,00

UND.

15

105,00
TOTAL =

1.575,00
116.923,00

Leia-se:

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
ITEM
1
3
4

8

10

11

14

15

21

23

24

25
45

DESCRIÇÃO
Rede de voleibol oficial, confeccionada em fios de nylon 02
mm, com 02 faixas em PVC com costura.
Par de redes para futsal, oficial, confeccionada em fios de
nylon 04mm.
Par de redes para basquete, oficial, confeccionada em fios de
seda fio 4mm
Bola de Futebol de campo oficial confeccionada em
Poliuretano, diâmetro entre 68 - 70 cm, peso entre: 420 -445g,
Câmara Butilou Arbility, costurada em 12 gomos, miolo
removível e lubrificado.
Bola de Futsal oficial confeccionada em Poliuretano,
diâmetro entre 55-59cm, peso entre: 350-380g, Câmara
Butilou Arbility, costurada em 12 gomos, miolo removível e
lubrificado.
Bola de Hande bol H1 oficial confeccionada em Borracha,
diâmetro entre 49-51cm, peso entre: 230-270g, Câmara
Butilou Arbility, costurada, miolo removível e lubrificado.
Par de Luva de goleiro; palma com dupla camada de
revestimento, látex e espuma, dorso de PVC, punho com tira
elástica ou velcro; tamanho 7.
Par de chuteira com cabedal - composto por couro laminado
sintético e pu(resistente e macio), vira deslocada (amarração
assimétrica), solado em tpu com 13 travas e costurado ao
cabedal,cor preta, palmilha em eva. Tamanho a definir pela
Prefeitura
Jogo de Camisa, com 18 peças tamanho G adulto,
confeccionadas em Poliéster 100%, sistema de absorção Dry,
numeradas
Par de meião para futebol confeccionado em poliéster e pés
em algodão, tamanho adulto, com 02 elásticos (sendo 01 na
parte inferior e 01 na superior).
Camisas de goleiro tamanho G adulto, confeccionada em
Poliéster 100%, sistema de absorção Dry, numerada, cores a
serem definidas pela Prefeitura.
Calção de goleiro tamanho G adulto confeccionadas em
Poliéster 100%, elástico na parte da cintura, almofadado nas
laterais,Cores a serem definidas pela Prefeitura.
Troféu com 54 cm de altura, base redonda com 21 cm de
largura em polímero na cor preta.Sobre esta base um suporte

VLR. UNIT
(R$)

VLR. TOTAL
(R$)

UNID.

QTDE

UN

10

77,00

770,00

UN

30

185,00

5.550,00

UN

10

55,00

550,00

UN

200

151,00

30.200,00

UN

100

102,00

10.200,00
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5

234,00

1.170,00

UN

50

87,00

4.350,00

UN

200

75,00

15.000,00

UND

100

330,00

33.000,00

UND

200

10,50
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UND

40

43,00

1.720,00
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35,00
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6
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metalizado na cor dourada e um anel metalizado na cor
prata.Taça com 33 cm de largura a partir das alças
metalizada na cor dourada.Tampa metalizada na cor
dourada.Estatueta intercambiável.Plaqueta em latão para
gravação
Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com o
Tamanho de 40 mm por 40 mm de diâmetro e centro liso com
25mm de diâmetro.Com tocha no centro com descrição de
Honra ao Mérito em baixo relevo, no lado esquerdo vazado e
no lado direito com dois frisos.Espessura de 3 mm.
Metalizada na cor dourada, prata ou bronze. Suporte para fita
com 1,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul,vermelha, branca ou verde com
1,5 cm de largura.
Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com o
Tamanho de 55 mm de diâmetro e centro liso com 35 mm de
diâmetro. Medalha vazada e com textura nas bordas.
Espessura de 3mm. Metalizada na cor dourada, prata ou
bronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A medalha
pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, branca ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de
gorgorão nas cores azul, azul – branco - vermelha ou verdeamarela com 2,5 cm de largura.
Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com 79
mm de diâmetro, gravada com os dizeres “honra ao mérito”
em baixo relevo e com gravura de águia e um ramo em alto
relevo na parte inferior. Espessura de 3 mm. Metalizada na
cor dourada, prata ou bronze. Suporte para fita com 2,5 cm
de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim
nas cores azul, vermelha, branca ou verde com 2,5cm de
largura ou fita de gorgorão nas cores azul, azul – branco –
vermelha ou verde –amarela com 2,5 cm de largura.
Placa retangular em alumínio na cor dourada com borda em
alto relevo, com medida 18 x 13 cm, com estojo.

UND.

1000

4,00

4.000,00

UND.

500

4,70

2.350,00

UND.

300

7,60

2.280,00

UND.

15

105,00

1.575,00

TOTAL =

Castro Alves – BA, 19 de AGOSTO 2019.

_________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ/MF sob n° 13.693.122/0001-52
Secretário Municipal de Relações Institucionais, Empreendedorismo e Gabinete
MARIO GERMANO REBOUÇAS DE SANTANA BASTOS
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