PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS-MG
CEP: 39.230-000 - Estado de Minas Gerais

AUTORIZAÇÃO

Estando cumpridas as formalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93,
AUTORIZO a abertura do procedimento licitatório para registro de preços para aquisição de
material esportivo, conforme solicitação em anexo e em atendimento ao disposto no inciso II do art.
16 da Lei Complementar nº 101 de 05 de maio de 2000, declaro que a despesa tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias.

Buenópolis/MG, 13 de abril de 2018.

____________________________________________
Célio Santana
Prefeito Municipal
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CEP: 39.230-000 - Estado de Minas Gerais

PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Informamos que existe previsão de recursos orçamentários à conta da dotação nº
02.09.10.27.813.0224.2159.3.3.90.30.00-401,
02.09.20.13.392.1301.2227.3.3.90.30.00-427,
02.09.20.13.392.1301.2227.3.3.90.31.00-428 e 02.09.10.27.813.0224.2159.3.3.90.31.00-402.
Data: 13/04/2018.
___________________________________________________________________
Assinatura do Responsável
Glacília Cristina Carneiro
CRC/MG: 105.300/O-3
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018 - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018
A Prefeitura Municipal de Buenópolis-MG, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas
do dia 10/05/2018, no Prédio da Prefeitura Municipal, situado na Rua Ataliba Pereira,99 - Centro, nesta Cidade,
será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e
documentação de Habilitação para o Pregão Presencial nº 014/2018, do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE
JULGAMENTO “ MENOR PREÇO POR ITEM”, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital
e seus anexos.
1. DO OBJETO.
1.1- A presente licitação tem por objeto o Registro de preço para aquisição de material esportivo, conforme o Anexo I.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
2.1- Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes
deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.
2.2 - Não poderão participar deste Pregão os interessados que se encontrarem em processo de falência, de
dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou
contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de
empresas em consórcio.
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente
Pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de
03 dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista § 1º do ART. 113.
3.1.1 - Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
3.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do
Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1. - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, um representante devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.
4.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
4.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
I - documento oficial de identidade;
II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam
expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).
4.4 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos
comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento
de identidade de quem outorga poderes.
4.5 Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição
será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial e deverá ocorrer quando do credenciamento,
sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006.
4.6
A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a
participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.
4.7
O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
4.8
Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
5.1. – No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará ao Pregoeiro e seus
auxiliares:
a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo III (a
referida declaração deverá estar fora dos envelopes).
b) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº 1); e
c) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2)
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5.2. - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização
deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil
subsequente, independentemente de nova comunicação.
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das licitantes e
demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados, em
envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de preços, a documentação
exigida para habilitação das licitantes, e a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos
de habilitação (Anexo III), registrando em ata a presença dos participantes.
6.2 Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de correios e telégrafos ou por
representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e data estabelecida no
preâmbulo, e na forma do item 5.1 deste edital.
6.3 A participação na forma do item 6.2 inviabiliza a apresentação de lances por parte do licitante.
6.4.Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se
início ao recebimento dos envelopes.
6.5 - Os conjuntos de documentos relativos à “Proposta de Preço” e à “Habilitação” deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados, identificados com o nome da licitante, o número e objeto da licitação e,
respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos
incisos I e II a seguir:
I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS - MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº _________/_________ - PREGÃO Nº __________/_________
LICITANTE: ___________________________________ - ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO)
II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO - MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___________/_________- PREGÃO Nº ___________/_________
LICITANTE: ___________________________________ - ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

6.7 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou por meio de
publicação em órgão de imprensa oficial.
6.8 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em facsímile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma
de ilustração das propostas de preços.
6.9 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles referentes à
proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
6.10- O CNPJ ou CPF indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do
estabelecimento da empresa ou da pessoa física que emitirá o comprovante fiscal.
6.11.Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo feita a sua
conferência e, em seguida, os lances, ao final será aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora.
Também será efetuada a conferência. Ao final, havendo ou não a adjudicação do objeto, todos os documentos
ficarão à disposição das licitantes interessadas, para análise e rubrica se assim o desejarem.
7 – DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 1
7.1. – São requisitos da proposta de preço:
a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, devendo
preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da empresa licitante
e dados bancários.
b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado;
c) ser elaborada, preferencialmente nos moldes do Anexo IV deste edital;
d) conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93;
e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos
os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como
quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a
qualquer título.
f) Preço unitário e total para o fornecimento dos equipamentos, objeto deste Edital.
g) Marca Comercial.
h) Prospecto.
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07.02. A Proposta deverá ser digitada com clareza, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas,
em papel timbrado da licitante e impressa por processo eletrônico, com a indicação do número desta Licitação, a
identificação e endereço completo da proponente e a qualificação do signatário.
07.03. Na formulação da Proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com o fornecimento
dos equipamentos, ficando esclarecido que não será admitida qualquer alegação posterior que vise a
ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados. Não serão consideradas Propostas com oferta
de vantagem não prevista neste Edital.
07.04. A apresentação da Proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância
com as cláusulas e condições desta Licitação e total sujeição à legislação pertinente.
07.04.01. Apresentar a “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO” de maneira que seja possível
identificar as características do objeto ofertado; com as exigências do Edital.
07.05. Os preços deverão ser cotados com até 03(três) casas decimais. Ex: 10,555.
8- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02
8.1. A habilitação das licitantes será verificada nos seguintes sistemas/cadastros, sem prejuízo dos demais
documentos exigidos neste Edital:
a) CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da CGU (Portal da Transparência do Governo
Federal http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa do CNJ – Conselho Nacional de
Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
8.2. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte documentação complementar:
8.2.1.PESSOA JURÍDICA:
8.2.2.- Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, assinado por quem de direito (Anexo V);
8.2.3- Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo VI);
8.2.4 - Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei
Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme ANEXO VII;
8.2.5.Declaração de Responsabilidade, Anexo IX.
8.2.6– Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014.
8.2.7. Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou
documento equivalente que comprove a regularidade.
8.2.8.Certidão de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal da sede da licitante.
8.2.9. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa)
dias antes da abertura da sessão.
8.2.10.Comprovante de inscrição do CNPJ e contrato social ou documento equivalente.
8.2.11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho.
8.2.12 – Alvará de Localização e Funcionamento válido, fornecido pelo Município da sede do licitante.
8.2.13- Pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão
do licitante para desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação.
8.3. Toda a documentação e/ou propostas apresentadas pela Licitante estará sujeita a diligências e/ou auditorias
para comprovação da veracidade das informações prestadas.
8.4 – As licitantes que não apresentarem a documentação exigida, apresentarem incompleta ou incorreta, serão
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
8.5- O documento relacionado neste item referir-se-á sempre ao domicílio da empresa.
8.6 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do
licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
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c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ
da matriz e da filial, simultaneamente;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
8.7 – Os documentos extraídos da internet terão sua autenticidade verificada junto aos Órgãos emissores, pela
Comissão Permanente de Licitação.
8.8 – Os documentos não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de
fitas, discos magnéticos e filmes.
8.9 – Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante
recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 02 (duas) horas antes da abertura da sessão pública.
8.10 – Não serão consideradas, para qualquer efeito, as datas em que tenham sido postados os envelopes, ou a
entrega em local diferente do endereço indicado no preâmbulo deste edital.
8.11 – Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela Comissão do
Pregão.
8.12 – Será de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega à Comissão de Licitação
dos envelopes acima, não sendo consideradas quaisquer propostas recebidas intempestivamente, ainda que em
razão de caso fortuito, força maior ou fato de terceiros.
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO.
9.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo
e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento), superior àquela, poderão fazer novos lances verbais e
sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor.
9.2 – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores
das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
9.3 – No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão
convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor.
9.4 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, para determinação
da ordem de oferta dos lances.
9.5 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem
decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação.
9.6 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
9.7 – Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste
edital.
9.8 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades
previstas neste Edital.
9.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da
Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de
ordenação das propostas.
9.10 – Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço
unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente,
para que seja obtido preço melhor preço por item
9.11 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as LICITANTES
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.12. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa –
ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento)
superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº.
123/2006.
9.13. – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
9.13.1. – a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar
no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;
9.13.1.2 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias,
será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
9.13.1.3 – não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão
convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput
desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.13.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no limite
estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresenta melhor oferta.
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9.14. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.
9.15. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei
Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço por item.
9.14 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados
em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.
9.15 – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor
a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado
e que ofertar o menor preço por item.
9.16 – Será desclassificada:
a) a proposta que não atender às exigências deste edital;
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível.
9.17 – Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o
registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação,
da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.
9.18 – A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação,
acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro.
9.19 – Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
9.20. Obtida a proposta de menor valor, a licitante deverá encaminhar a PROPOSTA AJUSTADA AO VALOR DO
ÚLTIMO LANCE, nos termos do item 07, deste edital, no prazo máximo definido pelo pregoeiro na própria sessão,
pelo e-mail: licitacao@buenopolis.mg.gov.br, com posterior encaminhamento dos ORIGINAIS OU CÓPIAS
AUTENTICADAS. A partir da aceitação, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda
colocada, sem prejuízo das sanções estabelecidas no item 19 deste edital.
10 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO
10.1. – Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” do licitante
cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar.
10.2. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por
servidor designado para o pregão.
10.3 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
10.3.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço inferior ao menor
preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.3.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente
fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
10.3.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois cinco dias úteis inicialmente
concedidos.
10.3.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
10.4 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse
prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
10.5 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de
classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que
atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.
10.5 – O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.
11 – DA ADJUDICAÇÃO
11.1. – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
11.2. – Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará
as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o
Pregoeiro poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o melhor preço por item.
11.3. – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora,
proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a intenção
de interpor recurso, sob pena de decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese
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das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas
para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do
prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em secretaria.
12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. – Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá
ela o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
12.2. – As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos
para apresentarem as contra-razões, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos, em secretária.
12.3. – A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade
dos recursos.
12.4. – As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço
mencionado no preâmbulo deste Edital.
12.5. – O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias úteis.
12.6. – A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 12.1., importará a decadência do direito de
recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora.
12.7. – O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.8. – A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante publicação
no Diário Oficial do Município, conforme dispõe a Legislação Municipal.
12.9. – Não serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente apresentadas.
13-DA HOMOLOGAÇÃO
13.1.Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro registrará os preços ofertados
pelas licitantes em ordem crescente.
13.2.Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei
8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
14- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1.Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que,
após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas.
14.2A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
14.3.O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro,
quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente
permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado
14.4.O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial do Municipio e ficarão
disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
14.5.A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados
14.6.A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado,
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado
14.7.Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
14.8.Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de
comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode
cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado
14.9.Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e
aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira
14.10.Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados
pela Administração para determinado item.
14.11.Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais
fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
14.12.As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômicofinanceira, serão publicadas trimestralmente no Órgão Oficial de Imprensa do Município, conforme disposto na
Lei Municipal nº 1.155 de 18 de junho de 2003.
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15 – DO RECEBIMENTO
15.1. – Concluída a execução do serviço, o recebimento do mesmo dar-se-á, através de vistoria conjunta
realizada pela adjudicatária e pela Comissão de Recebimento, constituída de no mínimo 03 (três) membros,
conforme preceitua o § 8º do art. 15 da Lei 8.666/93.
15.2. – A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve obrigatoriamente ser entregue junto com o seu objeto.
16 - DOS ENCARGOS
16.1 - Incumbe à Contratante, além das obrigações estabelecidas na minuta de contrato:
16.1.1 - Conferir a prestação dos serviços e verificar sua adequação ao estabelecido no contrato de prestação de
serviços;
16.1.2 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme contrato;
16.2 - Incumbe à Licitante vencedora além das obrigações estabelecidas na minuta de contrato:
16.2.1 – Assinar o contrato de prestação de serviços em até 05 (cinco) dias após a convocação para fazê-lo.
17. DA EXECUÇÃO
17.1 - A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas quantidades do material objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato.
18. DO PREÇO E DO PAGAMENTO
18.1 - Os serviços objeto do presente edital serão de responsabilidade do contratado e será prestados/fornecidos
pelo preço constante na proposta da licitante vencedora.
18.2 Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria,
ou excepcionalmente, pela Tesouraria, em até 15(quinze) dias úteis, ao mês subsequente após recebimento
definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal e comprovação de
regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS.
19- DAS PENALIDADES
19.1 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
19.1.1 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser
descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista no subitem 19.3, e das demais cominações legais.
19.2 - A Contratada ficará sujeita ainda, às penalidades estabelecidas na minuta de contrato.
19.3 - A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato do prazo de 5 (cinco) dias úteis,
a contar da data da intimação, ficará sujeito às seguintes penalidades:
a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso, no caso de descumprimento dos prazos
da prestação dos serviços, até o limite de 15%.
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não
superior a 05 (cinco) anos;
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade,
depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.
19.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de
5 (cinco) dias úteis.
20. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei
nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
20.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
20.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade,
a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
20.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
20.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
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eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
20.6. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação
da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias nº:

02.09.10.27.813.0224.2159.3.3.90.30.00-401,
02.09.20.13.392.1301.2227.3.3.90.30.00-427,
02.09.20.13.392.1301.2227.3.3.90.31.00-428 e 02.09.10.27.813.0224.2159.3.3.90.31.00-402.
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação
referente ao presente Edital.
22.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
22.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento,
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura.
22.4 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivadas de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
22.5 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
22.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que
sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública de pregão.
22.7 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da prestação dos serviços.
22.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à prestação dos serviços.
22.9 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços
e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
22.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Comarca
de Buenópolis-MG.
22.11 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos.
22.12 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta,
por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço: Rua Ataliba Pereira, 99 – Centro, até 05 (cinco) dias
anteriores à data de abertura da licitação ou pelo e-mail: licitacao@buenopolis.mg.gov.br.
22.13 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, mediante recibo, nos horários de 8 às 11 horas
e de 13 às 16 horas, no endereço referido no preâmbulo deste Edital.
22.14 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
Buenópolis-MG, 13 de abril de 2018.

____________________________________________________________________
Pregoeiro
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ANEXO I - DETALHAMENTO DO OBJETO
JUSTIFICATIVA: A realização de processo de licitação para o registro de preços para futura aquisição deste
objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da utilização dos materiais pela Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e Turismo desta Administração Pública Municipal, no incentivo a prática de
esportes, proporcionando melhor qualidade de vida aos munícipes, conforme especificação abaixo:
Item
01

Quant/Und
120 Unid.

02

60 Unid.

03

120 Unid.

04

60 Unid

05

120 Unid.

06

50 Unid.

07

50 Unid.

08

50 Unid.

09

12 pares.

10

12 pares

11

10 Unid.

12

10 Unid.

13

200 Unid.

14

50 Unid.

15

50 Unid.

16

10 Unid.

Especificação
BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO / DESCRIÇÃO: COM 08 GOMOS, CONFECCIONADAS COM
PVC, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA PARA MELHOR GRIP E MAIOR RESISTÊNCIA, CÂMARA
AIRBILITY, TERMOTEC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO 68 – 70 CM
DE DIÂMETRO, PESO: 410 – 450G. PRODUTO COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO
MODELO S11 R2 MARCA PENALTY
BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO / DESCRIÇÃO NÚMERO 4, TAMANHO INFANTIL,
COSTURADA À MÁQUINA COM 32 GOMOS, CONFECCIONADAS COM PVC, SUPERFÍCIE
TEXTUTRIZADA, CÂMARA AIRBILITY, TERMOTEC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E
LUBRIFICADO, TAMANHO 64 – 66 CM DE DIÂMETRO PESO 360 – 390 G.PRODUTO COM QUALIDADE
EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO STORM MARCA PENALTY
BOLA OFICIAL DE FUTSAL / DESCRIÇÃO: COM 32 GOMOS, CONFECCIONADAS EM PU, CÂMARA
AIRBILITY, TERMOTEC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO 61 – 64 CM
DE DIÂMETRO, PESO: 410 – 440G. PRODUTO COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO
MODELO INFINITY MARCA PENALTY
BOLA OFICIAL DE FUTSAL / INFANTIL DESCRIÇÃO: COM 32 GOMOS, CONFECCIONADAS EM PU,
CÂMARA AIRBILITY, TERMOTEC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO 55
– 59 CM DE DIÂMETRO, PESO 350 – 380G.PRODUTO COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU S
UPERIOR AO MODELO MAX 200 MARCA PENALTY
BOLA OFICIAL DE FUTSAL / DESCRIÇÃO: COM 12 GOMOS, CONFECCIONADAS EM PVC, CÂMARA
AIRBILITY, TERMOTEC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO 61 – 64 CM
DE DIÂMETRO, PESO: 410 – 440G. PRODUTO COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO
MODELO STORM MARCA PENALTY
BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBALL, MASCULINO / DESCRIÇÃO, COSTURADA COM 32 GOMOS,
CONFECCIONADA COM PU ULTRA GRIP, CÂMARA AIRBILITY, TAMANHO: 58 – 60CM DE
DIÂMETRO, PESO 425 – 475G.
PRODUTO COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO SUECIA MARCA PENALTY
BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBALL, FEMININO / DESCRIÇÃO, COSTURADA COM 32 GOMOS,
CONFECCIONADA COM PVC, TAMANHO: 54 – 56CM DE DIÂMETRO, PESO 325 – 400G.
BOLA OFICIAL DE VÔLEI, MATRIZADA / DESCRIÇÃO, COM 16 GOMOS, CONFECCIONADA COM
MICROFIBRA, APROVADA PELA FIVB, CÂMARA AIRBILITY, TAMANHO 65 – 67 CM DE DIÂMETRO,
PESO 260 _ 280G.PRODUTO COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO 6.0
MARCA PENALTY
REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PROFISSIONAL / DESCRIÇÃO, TIPO CAIXOTE DE
POLIPROPILENO (SEDA) FIO 8, TAMANHO COMPRIMENTO 7,50M X ALTURA 2,50M X HASTE 2,00M
X PROFUNDIDADE 2,00M, MALHA 10.
. REDES DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL)/ DESCRIÇÃO, EM POLIETILENO (NYLON) TORCIDO FIO
8, TAMANHO COMPRIMENTO 3,10M X ALTURA 2,10M X HASTE 0,85CM X PROFUNDIDADE 1,50M,
MALHA 10
REDES DE PETECA COMPETIÇÃO/DESCRIÇÃO, CONFECCIONADA EM FIO POLIETILENO (NYLON)
TORCIDO FIO 2, MALHA 4X4CM, 01 LONA PVC, SUPORTE PVC NAS EXTREMIDADES SUPERIORES,
DISPOSITIVOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADES INFERIORES. OPCIONAL: KIT INSTALAÇÃO,
GANCHOS, REGULADORES METÁLICOS E EXTENSORES. MEDIDAS 7,80M X 0,60CM.
REDES DE VÔLEI PROFISSIONAL/ DESCRIÇÃO, CONFECCIONADA EM FIO POLIPROPILENO
TRANÇADO COM ESPESSURA DE 2MM PP MALHA 10X10 CM, 02 LONAS PVC SENDO A LONA
SUPERIOR COM 0,7 M E A INFERIOR COM 0,06M AMBAS COM PROTETOR DE PVC NAS
EXTREMIDADES, REFORÇADAS COM SISTEMA DE CORDAS 6MM PP EM SUAS LATERAIS.
ACOMPANHADA DE CORDAS LATERAIS COM ARGOLAS E CABO DE AÇO 13M GALVANIZADO
PARA INSTALAÇÃO.
PETECA MODELO OFICIAL/ DESCRIÇÃO, CONFECCIONADA EM BASE EMBORRACHADA COM
PENAS SINTÉTICAS MODELO OFICIAL COM SINALIZADOR QUE FACILITA VISUALIZAÇÃO
NOTURNA E AMORTECEDOR QUE POSSIBILITA UM TOQUE MAIS MACIO E PRECISO. PESO
APROXIMADO DE 50G.
BOLA DE BASQUETE OFICIAL/DESCRIÇÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, COM DIÂMETRO
ENTRE 75 – 78 CM, PESO ENTRE 600 – 650G, CÂMARA BUTIL OU ARBILITY, MATRIZADA, MIOLO
REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.
BOLA DE BASQUETE, TAMANHO INFANTIL/ DESCRIÇÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA, COM
DIÂMETRO APROXIMADO DE 59 CM, PESO APROXIMADO 325G.
REDE DE BASQUETE TAMANHO OFICIAL, DESCRIÇÃO, NYLON 2, CONFECCIONADA EM FIO 2,0 DE
NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, MALHA DE 7,0CM X TAMANHO 0,45CM DE DIÂMETRO X 0,50 DE
COMPRIMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS-MG
CEP: 39.230-000 - Estado de Minas Gerais

17
18
19

100 Unid.
100 Unid.
200 Unid.

20

100 Unid.

21

50 Unid.

22

50 Unid.

23
24
25
26

100 Unid.
20 Unid.
20 Unid.
60 Unid.

27
28

30 Unid.
300 Unid.

29

300 Unid.

30

300 Unid.

31

30 Unid.

32

50 Unid.

33
34
35
36

20 Unid.
20 Unid.
20 pares.
10 Jogos.

37

20 Unid.

38
39

20 Unid.
30 Unid.

40

10 Unid.

41

01 Unid.

42
43

03 Unid.
30 Unid.

44

30 Unid.

45

20 Unid.

46

20 Unid.

CONES MÉDIO, FABRICADO EM PVC, COR LARANJA E BRANCO, 30 CM
CONES GRANDE, FABRICADO EM PVC, COR LARANJA E BRANCO, 30 CM
PRATINHOS TREINNER-MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO. DISCO ESPORTIVO COM 19 CM DE
DIÂMETRO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE E MALEÁVEL, PERMITE ATÉ QUE O
ATLETA PISE SOBRE O PRATO, SEM DANIFICAR O PRODUTO.
ESTACA TREINNER – MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, ESTACA DE TREINAMENTO
PROFISSIONAL MONTADO EM DUAS PARTES: UMA BASE DE AÇO PARA SER FIXADO NO SOLO E
O PÓLO EM PLÁSTICO REFORÇADO.
CINTO DE TRAÇÃO – MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO – INDIVIDUAL COM 04 ELÁSTICOS.
CONJUNTO COMPOSTO POR 1 CINTO CONFECCIONADOS EM E.V.A., FECHAMENTO AJUSTÁVEL
COM VELCRO E 4 BORRACHAS DE LÁTEX DE ALTA- TENSÃO PARA UM MELHOR DESEMPENHO.
COM SISTEMA EM VELCRO DUPLO PARA SER COLOCADO EM UM PONTO FIXO, ONDE
PROPORCIONA QUE O ATLETA REALIZE O TREINAMENTO SOZINHO.
BOMBA PARA ENCHER BOLA DOUBLE ACTION, SAC EM POLIETILENO, AGULHA EM LIGA DE
ZINCO QUE CONTEM TAMPA EM BORRACHA.
BICO AGULHA ROSQUEÁVEL PARA BOMBA DE ENCHER BOLA
CALIBRADOR DE METAL PARA BOLAS TIPO CANETA COM BICO
CALIBRADOR DIGITAL PARA BOLAS COM BICO
APITO PARA ARBITRAGEM PROFISSIONAL DE PLÁSTICO PVC COM CORDÃO, APITO
PROFISSIONAL EM PLÁSTICO ABS COM BOLINHA QUE NÃO TRAVA EM CONTATO COM A SALIVA
OU ÁGUA. REQUER POUCO ESFORÇO PARA APITAR, SOM GRAVE. MEDIDAS APROXIMADAS
5,2CM X 1,9CM
APITO PARA MESÁRIO DE METAL COM CORDÃO.
COLETE PARA TREINAMENTO, DUPLA FACE, CORES: AZUL, LARANJA, AMARELO E VERMELHO,
COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER LATERAIS COM ELÁSTICO, TAMANHO G: 45CM X 61CM
(LARGURA E ALTURA)
COLETE PARA TREINAMENTO, DUPLA FACE, CORES: AZUL, LARANJA, AMARELO E VERMELHO,
COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER LATERAIS COM ELÁSTICO, TAMANHO M: 38CM X 50CM
(LARGURA E ALTURA)
COLETE PARA TREINAMENTO, DUPLA FACE, CORES: AZUL, LARANJA, AMARELO E VERMELHO,
COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER LATERAIS COM ELÁSTICO, TAMANHO INFANTO/JUVENIL
(SUB.13).
SACO/ REDE PARA ACONDICIONAR E TRANSPORTAR MATERIAL ESPORTIVO (CAPACIDADE DE 8
A 10 BOLAS)
BOLSA SACO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE UNIFORME E FARDAMENTO
ESPORTIVO TAMANHO GRANDE E FORTE COM ALÇAS E ZÍPERES REFORÇADOS.
KIT DE CARTÕES EM PVC PARA ÁRBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO COM 02 UNIDS.
KIT DE CARTÕES EM PVC PARA ÁRBITRO DE FUTSAL COM 03 UNIDS.
BANDEIRINHA DE NYLON COM BASTÃO PARA ÁRBITRO ASSISTENTE
KIT DE BANDEIROLAS DE CANTO DE ESCANTEIO DE FUTEBOL DE CAMPO COM 04 UNID.
CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC ADAPTADO COM MOLA FLEXÍVEL REMOVÍVEL (MATERIAL:
EM PVC, PÓLO DE PP-R E BANDEIRA DE NYLON, TAMANHO 400MM X 500MM X 1500MM)
BOLSA DE MASSAGISTA, TÉRMICA COM GARRAFINHAS PARA MEDICAMENTOS COM CX DE
ISOPOR PARA GELO C/ ALÇA REGULÁVEL E ZIPER REFORÇADO TAMANHO 25CM X 35CM X 20CM.
KIT ENGRADADO DE PVC COM 06 UNID. DE SQUEEZE PARA ÁGUA 1LITRO.
BRAÇADEIRA (FAIXA) CONFECCIONADA EM ELASTANO PARA CAPITÃO AJUSTÁVEL E
REGULÁVEL COM VELCRO, CORES: VIVAS.
PLACAR MANUAL DE SUBSTITUIÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO (PARA JOGADORES) COM DUPLA
FACE, TAMANHO APROXIMADO 85CM X 38 CM.
KIT DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO, FIO 4, MALHA 12X12, COR
AMARELO. SENDO: 02 UNIDADES NO TAMANHO 40 M DE COMPRIMENTO, 12 M DE ALTURA (480M²)
CADA E 02 UNIDADES NO TAMANHO 25 M DE COMPRIMENTO, 12 M DE ALTURA (300M²) CADA
CARRINHO MARCADOR PINTURA DE LINHAS DE CAMPO DE FUTEBOL
JOGO DE CAMISA FUTEBOL DE CAMPO, COM 20 PEÇAS TAMANHO GG ADULTO - SENDO: 18 DE
LINHA E 02 DE GOLEIRO, CONFECCIONADAS EM DRY NORMAL COM SISTEMA DE ABSORÇÃO,
NUMERADAS SEQUENCIALMENTE COM ESCUDO, CORES E PADRÃO A SEREM DEFINIDAS PELA
PREFEITURA.
JOGO DE CAMISA FUTEBOL DE CAMPO, COM 20 PEÇAS TAMANHO G ADULTO - SENDO: 18 DE
LINHA E 02 DE GOLEIRO, CONFECCIONADAS EM DRY NORMAL COM SISTEMA DE ABSORÇÃO,
NUMERADAS SEQUENCIALMENTE COM ESCUDO, CORES E PADRÃO A SEREM DEFINIDAS PELA
PREFEITURA.
JOGO DE CAMISA FUTEBOL DE CAMPO, COM 20 PEÇAS TAMANHO M ADULTO - SENDO: 18 DE
LINHA E 02 DE GOLEIRO, CONFECCIONADAS EM DRY NORMAL COM SISTEMA DE ABSORÇÃO,
NUMERADAS SEQUENCIALMENTE COM ESCUDO, CORES E PADRÃO A SEREM DEFINIDAS PELA
PREFEITURA.
JOGO DE CAMISA FUTEBOL DE CAMPO, COM 20 PEÇAS TAMANHO INFANTO JUVENIL - SENDO:
18 DE LINHA E 02 DE GOLEIRO, CONFECCIONADAS EM DRY NORMAL COM SISTEMA DE
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47

30 Unid.

48

30 Unid.

49

20 Unid.

50

20 Unid.

51

1640 Pares

52

400 Pares

53

30 Unid.

54

30 Unid.

55

20 Unid.

56

20 Unid.

57

30 Unid.

58

30 Unid.

59

20 Unid.

60

20 Unid.

61

20 Unid.

62

20 Unid.

63

20 Unid.

64

20 Unid.

65
66
67
68
69

10 Unid.
10 Unid.
10 Unid.
10 Unid.
10 Unid.

ABSORÇÃO, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE COM ESCUDO, CORES E PADRÃO A SEREM
DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
JOGO DE CALÇÃO, COM 20 PEÇAS TAMANHO GG ADULTO – SENDO: 18 DE LINHA E 02 DE
GOLEIRO, CONFECCIONADO EM DRY NORMAL COM ELÁSTICO E CORDÃO NA PARTE DA
CINTURA, PARTE INTERNA COM SUNGA, E CALÇÃO DE GOLEIRO ALMOFADADO NAS LATERAIS,
CORES A SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
JOGO DE CALÇÃO, COM 20 PEÇAS TAMANHO G ADULTO – SENDO: 18 DE LINHA E 02 DE GOLEIRO,
CONFECCIONADO EM DRY NORMAL COM ELÁSTICO E CORDÃO NA PARTE DA CINTURA, PARTE
INTERNA COM SUNGA, E CALÇÃO DE GOLEIRO ALMOFADADO NAS LATERAIS, CORES A SEREM
DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
JOGO DE CALÇÃO, COM 20 PEÇAS TAMANHO M ADULTO – SENDO: 18 DE LINHA E 02 DE GOLEIRO,
CONFECCIONADO EM DRY NORMAL COM ELÁSTICO E CORDÃO NA PARTE DA CINTURA, PARTE
INTERNA COM SUNGA, E CALÇÃO DE GOLEIRO ALMOFADADO NAS LATERAIS, CORES A SEREM
DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
JOGO DE CALÇÃO, COM 20 PEÇAS TAMANHO INFANTO JUVENIL – SENDO: 18 DE LINHA E 02 DE
GOLEIRO, CONFECCIONADO EM DRY NORMAL COM ELÁSTICO E CORDÃO NA PARTE DA
CINTURA, PARTE INTERNA COM SUNGA, E CALÇÃO DE GOLEIRO ALMOFADADO NAS LATERAIS,
CORES A SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
MEIÃO PARA FUTEBOL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER E PÉS EM ALGODÃO, TAMANHO
ADULTO, COM 02 ELÁSTICOS (SENDO 01 NA PARTE INFERIOR E 01 NA SUPERIOR).
MEIÃO PARA FUTEBOL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER E PÉS EM ALGODÃO, TAMANHO
INFANTO JUVENIL, COM 02 ELÁSTICOS (SENDO 01 NA PARTE INFERIOR E 01 NA SUPERIOR).
JOGO DE CAMISA FUTSAL, COM 12 PEÇAS TAMANHO GG ADULTO - SENDO: 10 DE LINHA E 02 DE
GOLEIRO, CONFECCIONADAS EM DRY NORMAL COM SISTEMA DE ABSORÇÃO, NUMERADAS
SEQUENCIALMENTE COM ESCUDO, CORES E PADRÃO A SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
JOGO DE CAMISA FUTSAL, COM 12 PEÇAS TAMANHO G ADULTO - SENDO: 10 DE LINHA E 02 DE
GOLEIRO, CONFECCIONADAS EM DRY NORMAL COM SISTEMA DE ABSORÇÃO, NUMERADAS
SEQUENCIALMENTE COM ESCUDO, CORES E PADRÃO A SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
JOGO DE CAMISA FUTSAL, COM 12 PEÇAS TAMANHO M ADULTO - SENDO: 10 DE LINHA E 02 DE
GOLEIRO, CONFECCIONADAS EM DRY NORMAL COM SISTEMA DE ABSORÇÃO, NUMERADAS
SEQUENCIALMENTE COM ESCUDO, CORES E PADRÃO A SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
JOGO DE CAMISA FUTSAL, COM 12 PEÇAS TAMANHO INFANTO JUVENIL - SENDO: 10 DE LINHA E
02 DE GOLEIRO, CONFECCIONADAS EM DRY NORMAL COM SISTEMA DE ABSORÇÃO,
NUMERADAS SEQUENCIALMENTE COM ESCUDO, CORES E PADRÃO A SEREM DEFINIDAS PELA
PREFEITURA.
JOGO DE CALÇÃO, COM 12 PEÇAS TAMANHO GG ADULTO – SENDO: 10 DE LINHA E 02 DE
GOLEIRO, CONFECCIONADO EM DRY NORMAL COM ELÁSTICO E CORDÃO NA PARTE DA
CINTURA, PARTE INTERNA COM SUNGA, E CALÇÃO DE GOLEIRO ALMOFADADO NAS LATERAIS,
CORES A SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
JOGO DE CALÇÃO, COM 12 PEÇAS TAMANHO G ADULTO – SENDO: 10 DE LINHA E 02 DE GOLEIRO,
CONFECCIONADO EM DRY NORMAL COM ELÁSTICO E CORDÃO NA PARTE DA CINTURA, PARTE
INTERNA COM SUNGA, E CALÇÃO DE GOLEIRO ALMOFADADO NAS LATERAIS, CORES A SEREM
DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
JOGO DE CALÇÃO, COM 12 PEÇAS TAMANHO M ADULTO – SENDO: 10 DE LINHA E 02 DE GOLEIRO,
CONFECCIONADO EM DRY NORMAL COM ELÁSTICO E CORDÃO NA PARTE DA CINTURA, PARTE
INTERNA COM SUNGA, E CALÇÃO DE GOLEIRO ALMOFADADO NAS LATERAIS, CORES A SEREM
DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
JOGO DE CALÇÃO, COM 12 PEÇAS TAMANHO INFANTO JUVENIL – SENDO: 10 DE LINHA E 02 DE
GOLEIRO, CONFECCIONADO EM DRY NORMAL COM ELÁSTICO E CORDÃO NA PARTE DA
CINTURA, PARTE INTERNA COM SUNGA, E CALÇÃO DE GOLEIRO ALMOFADADO NAS LATERAIS,
CORES A SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
CAMISA DE ÁRBITRO DE FUTEBOL TAMANHO G, CONFECCIONADAS EM DRY NORMAL COM
SISTEMA DE ABSORÇÃO, COM BOLSOS FRONTAIS, CORES E PADRÃO A SEREM DEFINIDAS PELA
PREFEITURA.
CAMISA DE ÁRBITRO DE FUTEBOL TAMANHO M, CONFECCIONADAS EM DRY NORMAL COM
SISTEMA DE ABSORÇÃO, COM BOLSOS FRONTAIS, CORES E PADRÃO A SEREM DEFINIDAS PELA
PREFEITURA.
BERMUDA DE ÁRBITRO DE FUTEBOL TAMANHO G, CONFECCIONADAS EM DRY NORMAL COM
SISTEMA DE ABSORÇÃO, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, CORES E PADRÃO A SEREM
DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
BERMUDA DE ÁRBITRO DE FUTEBOL TAMANHO M, CONFECCIONADAS EM DRY NORMAL COM
SISTEMA DE ABSORÇÃO, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, CORES E PADRÃO A SEREM
DEFINIDAS PELA PREFEITURA.
TROFÉU PARA FUTEBOL TAMANHO 118 CM
TROFÉU PARA FUTEBOL TAMANHO 113 CM
TROFÉU PARA FUTEBOL TAMANHO 104 CM
TROFÉU PARA FUTEBOL TAMANHO 98 CM
TROFÉU PARA FUTEBOL TAMANHO 76 CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS-MG
CEP: 39.230-000 - Estado de Minas Gerais

70
71
72
73

10 Unid.
10 Unid.
1000 Unid.
12 Unid.

74

12 Unid.

75
76
77

20 Unid.
10 Unid.
120 Unid.

TROFÉU PARA FUTEBOL TAMANHO 64 CM
TROFÉU PARA FUTEBOL TAMANHO 55 CM
MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA, TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO C/ FITA
REDES DE FUTEBOL DE SOÇAITE / DESCRIÇÃO, EM POLIETILENO (NYLON) TORCIDO FIO 8,
TAMANHO COMPRIMENTO 4,00M X ALTURA 2,20M X HASTE 0,85CM X PROFUNDIDADE 1,50M,
MALHA 10
REDES DE FUTEBOL DE SOÇAITE / DESCRIÇÃO, EM POLIETILENO (NYLON) TORCIDO FIO 8,
TAMANHO COMPRIMENTO 6,00M X ALTURA 2,50M X HASTE 0,85CM X PROFUNDIDADE 1,50M,
MALHA 10
GUARDA SOL EM ALUMÍNIO COM 2,50M DE DIÂMETRO COM MANIVELA, BASE PARA PEDESTAL.
TENDA DOBRÁVEL NO TAMANHO 2M X 2M.
BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO / DESCRIÇÃO: COM 08 GOMOS , CONFECCIONADAS COM
PU ULTRA 100%. POSSUI CAMADA NEOGEL, QUE DEIXA A BOLA MAIS MACIA E ELÁSTICA,
CÂMARA AIRBILITY, TERMOTEC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, APROVADA
PELA FIFA. TAMANHO 68 – 70 CM DE DIÂMETRO, PESO: 420 – 445G. PRODUTO COM QUALIDADE
EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO S11 R1 MARCA PENALTY.

Observações:
1-O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.
2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão
da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
3- Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos locais indicados pelo setor
requisitante, em horário comercial (8:00 ás 10:00 e de 13:00 ás 15:30) de segunda a sexta-feira, no endereço
constante na NAF(Nota de Autorização de Fornecimento). Após a solicitação(NAF), o licitante terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis para efetivar a entrega dos produtos solicitados.
4- Prazo de Pagamento: Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na
instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Tesouraria, em até 15(quinze) dias úteis, ao mês subsequente
após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.
5- Na readequação dos preços do lote, existindo mais de um item, dever-se-á apurar o percentual de desconto
entre o valor inicial apresentado na proposta e o valor final adjudicado, aplicando-se o percentual obtido em cada
item especificamente.
6- OBRIGAÇÕES:
DA CONTRATADA:
I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu
vencimento.
II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que
precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no
prazo máximo de dois dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por
memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade
pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.
IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o caso, em
até 05(cinco) dias uteis, após a solicitação.
V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade
requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido,
além da identificação de quem procedeu ao recebimento. A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida
para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.
VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento
nas quantidades estimadas.
VIII - Os produtos apresentarão por ocasião das entregas, no mínimo, 80% da sua validade a contar da data da
realização da entrega pelo fornecedor nas dependências internas do contratante.
7-CONTRATANTE:
7.1. Promover, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, o acompanhamento e a fiscalização da entrega
do objeto da aquisição;
7.1.1. Prestar informações, relativas ao objeto da aquisição, que venham a ser solicitadas pela licitante
vencedora;
7.1.2 Realizar o pagamento à licitante vencedora nos termos pactuados.
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08 - DAS PENALIDADES
I - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas
para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades
enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal
8.883/94, ao critério da Administração.
II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de fornecimento, dentro do prazo de
cinco dias, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) do
valor do documento de empenhamento de recursos.
III - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a Administração poderá
aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de
empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.
IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as detentoras da
ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018 - PREGÃO Nº 014/2018

ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de Identidade nº
............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Modelo, na
modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para
pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances
verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

................, ......... de .................................. de .............

Assinatura do Dirigente da Empresa
(reconhecer firma como pessoa jurídica)
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa,
caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da
apresentação do estatuto ou contrato social.
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é
necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é
necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento
de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a
apresentação daqueles documentos da empresa.
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a
procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018 - PREGÃO Nº 014/2018
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº
10.520/2002

DECLARAÇÃO

A
Empresa
___________________________________,
inscrita
no
CNPJ
Nº
________________________, sediada à ___________________________ Bairro ___________________ CEP
_______________, declara sob as penas da Lei, que tem ciência e cumpre plenamente os requisitos de
habilitação estabelecidos no item 08 do edital e das sanções estabelecidas no item 19 do edital nos casos de não
celebrar o contrato ou deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução do objeto deste certame licitatório, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar–me de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

_______________________ , ______ de ___________ de ___________.

______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________
Nº Cédula de Identidade: _________________________

OBSERVAÇÃO:
ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU
REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018 - PREGÃO Nº 014/2018
ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
Local e data
À
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018- PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018
Prezados Senhores,
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para prestação do serviço, objeto do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL N° _______/________:
Item Produto
01
.......

Unid Quant Marca/Modelo

Valor Unit.

Valor Total

VALOR TOTAL DO ITEM I..........................................................

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo
determinado
no
documento
de
convocação,
indicando
para
esse
fim
o
Sr.
___________________________________________________,
Carteira
de
Identidade
n°.
______________________ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor _______________ e CPF n°
_______________________, como representante legal desta empresa.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de _______ (________________) dias, a contar da
data de abertura da licitação.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da
licitação e seus anexos.
Atenciosamente,

................................................
LICITANTE / CNPJ ou CPF

........................................................
REPRESENTANTE LEGAL / CPF
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018 - PREGÃO Nº 014/2018
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
DECLARAÇÃO

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)__________________________________, portador(a) da
Carteira de Identidade nº _________________ e do CPF nº__________________, DECLARA, sob as penas da
Lei, e em conformidade com o artigo 9° da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:
 Que não existem fatos impeditivos para a habilitação da empresa acima no processo anteriormente
mencionado e está ciente que deverá declara-lo caso venha a ocorrer durante qualquer da fase do
processo;
 Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso
IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente
à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2° do artigo 32
da Lei n° 8.666/93 alterado pela Lei n° 9.648/98;
 Que concorda com os preceitos legais em vigor, especialmente o disposto na Lei nº 10.520/02 e Lei nº
8.666/93, com suas alterações posteriores e as cláusulas do presente edital;
 Que se propõe a realizar a entrega dos produtos licitados pelos preços ofertados nos lances verbais,
obedecendo a estipulação do correspondente ato convocatório;
 Que atenderá as determinações dos órgãos fiscalizadores da prefeitura;
 Que observará, integralmente, as normas de fabricação dos produtos;
 Que em caso de divergência entre o preço unitário e total dos produtos prevalecerá o preço unitário;
 Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;
 Que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
 Que conhece e aceita o inteiro teor do instrumento convocatório, ressalvando-se o direito recursal, bem
como declara ter recebido todos os documentos e informações necessárias ao cumprimento integral das
obrigações objeto da licitação;
 Que não foi declarada inidônea para contratar com o poder público em nenhuma esfera governamental;
 Que não consta em sua diretoria nenhum funcionário público ou responsável técnico que tenha vínculo
empregatício com a Prefeitura de Buenópolis/MG;
 Que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital;
 Que nos preços ofertados estão inclusos todos os impostos, taxas, frete, etc, e todas despesas que se
fizerem necessárias para execução do contrato; não cabendo desconto de nenhuma espécie.
___________________ , ______ de ___________ de _______________.

___________________________________________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome: _____________________________________________________________________________
Nº Cédula de Identidade: _____________________________CPF:______________________________
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018 - PREGÃO Nº 014/2018

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO

A empresa____________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_________________ e do CPF nº__________________, DECLARA, sob as penas da Lei, conhecer e concordar
com os termos do instrumento convocatório – Pregão Presencial ____________ que rege a presente licitação,
bem como todos os anexos que integram e, declaramos ainda, que possuímos capacidade operacional e
administrativa para a entrega do(s) bem(ns), objeto deste Edital, para o qual apresentamos proposta.

_______________________ , ______ de ___________ de ______.

______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________
Nº Cédula de Identidade: _________________________
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ANEXO VII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO
Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do
CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

.............................................................................................................
(Data)

............................................................................................................
(Representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIII - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO Nº 014/2018 - PROCESSO Nº 024/2018- VALIDADE: 12 MESES
Aos ___( ) dias do mês de ______ de ________ na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de
Buenópolis/MG, situada na Rua Ataliba Pereira, 99, centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Célio
Santana, inscrito no CPF sob o nº 322.310.676-68, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02,
das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº ______/_____ por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele
homologada conforme Processo nº ______/______ RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes
nos anexos desta ata,
beneficiário ____________________________________, localizado na rua
___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de __________________, estado de
_________________,
cujo
CNPJ
é
_________________________,
neste
ato
representado
por
___________________________________, conforme quadro abaixo:
01 - DO OBJETO:
I - Os objetos do fornecimento e a aquisição de material esportivo, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição.
II . Discriminação do objeto:
02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo
de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram
impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas
detentoras, o contraditório e a ampla defesa.
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos
da Administração direta e indireta do Município.
04 - DO PREÇO
I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus
anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 014/2018.
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 014/2018, que integra o presente instrumento de compromisso.
III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 014/2018
pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
IV. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).
V. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
VI. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
VII. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará
a classificação original.
VIII. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
IX. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da
Ordem de Fornecimento.
II - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de até 05(cinco) dias da data da convocação por parte do
Município.
III - O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento.
06 - DO PAGAMENTO
I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, ou
excepcionalmente, pela Tesouraria, em até 15(quinze) dia útil, ao mês subsequente após recebimento definitivo pela unidade
requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.
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II.A Prefeitura Municipal de Buenópolis, tem sua conta bancaria no Banco do Brasil, banco público oficial, ira descontar a taxa
de transferência bancaria de credito do licitante contratado que optar por receber em outra instituição bancaria, mediante
dedução direta do valor a ser pago.
07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante
a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.
II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que
precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo
máximo de dois dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por
memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade
pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.
IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o caso, em até
05(cinco) dias uteis, após a solicitação.
V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante,
deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da
identificação de quem procedeu ao recebimento. A cópia da ordem de fornecimento deverá ser devolvida para a
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.
VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas
quantidades estimadas.
VIII - Os produtos apresentarão por ocasião das entregas, no mínimo, 80% da sua validade a contar da data da
realização da entrega pelo fornecedor nas dependências internas do contratante.
08 - DAS PENALIDADES
I - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro
dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da
Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração.
II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de fornecimento, dentro do prazo de cinco dias,
contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do documento de
empenhamento de recursos.
III - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a Administração poderá aplicar, às
detentoras da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer
hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.
IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados as detentoras da ata, podendo,
entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.
09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento
de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas
indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 014/2018, que integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os
casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.
II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de
normas federais aplicáveis à espécie.
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e
“b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art.
73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.
11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
Pela Administração, quando:
A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua
justificativa;
C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;
D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for
decidido pela Administração;
E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
G. a detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
H. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s);
I - quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de
Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.
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11.2.A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de
30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no item 08, caso não aceitas as razões do
pedido.
11.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de
Registro de Preços;no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da publicação.

12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO
I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo setor
requisitante.
13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 014/2018 e as propostas das empresas classificadas no certame supra-numerado.
II.Fica eleito o foro desta Comarca de Buenópolis-MG, para dirimir os litígios que decorrerem da execução desta Ata que
não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
II. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993,
na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios
gerais dos contratos.
_________________________/, ___________________ de _______ de ___________.
__________________________________________
MUNICIPIO DE BUENÓPOLIS-MG
Testemunhas:

____________________________________________
CPF nº:

___________________________________________________
_______________________________________________
CPF:
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ nº _____________________, por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade
nº _________________ e do CPF nº__________________, DECLARA, sob as penas da Lei e para fins de direito,
na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, na modalidade de Pregão Presencial nº __________,
da Prefeitura Municipal de Buenópolis, e que: Assumimos inteira responsabilidade: pela autenticidade de todos
os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários,
quanto à qualidade dos serviços ofertados e quanto à prestação dos serviços nas datas solicitadas dentro dos
padrões de qualidade exigidos. Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
instrumento convocatório. Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de
Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e anexos.

____________________, ___________ de ____________________ de _________.

_______________________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Carteira de identidade:
CPF:

