DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇOS
29 de Junho de 2017
PREÂMBULO
PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2017
Aquisição.
I - PROCESSO ADMINISTRATIVO:
017226
II – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:
19 de Julho de 2017 – 10:00 horas
III – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES:
Sala da Comissão Permanente de Licitação – COPEL do Município de Dias D’Ávila situada à Praça dos Três Poderes, S/N – Lessa Ribeiro, Dias
d’Ávila - Bahia. CEP 42.850-000.
IV – OBJETO DA LICITAÇÃO:
Registro de preço para futura e eventual aquisição de material esportivo, para atender as necessidades das Unidades Escolares e Creches,
pertencentes a Rede Pública Municipal de Ensino, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital e seus anexos.
V – PRAZO DE VIGENCIA DA ATA:
O prazo de vigência deste registro de preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da ata de registro de preços.
VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Dispensada, em razão de se tratar Registro de preços.
VII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
7.1. O pagamento pelo fornecimento do objeto deste Pregão será efetuado pelo Município de Dias d’Ávila, após a apresentação da Nota fiscal
atestada por funcionário responsável, cumprindo-se os prazos legais;
7.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura
será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada para efeito de
pagamento a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado;
7.3. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais,
emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a
erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela Autoridade Superior;
7.4. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura da
licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da Lei;
7.5. Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, por fornecimentos adicionais que não tenham sido prévia e
expressamente autorizados, através de termo aditivo.
7.6. O Município de Dias d’Ávila reserva-se ao direito de suspender o pagamento do(s) produto(s) fornecido(s) que não estiver(em) de acordo com
as especificações constantes no edital e anexos.
VIII – DA JUSTIFICATIVA PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Apesar da determinação legal contida no art. 1º, § 1º do Decreto Federal n.º 5.504/2005, onde fica estabelecido que nas licitações realizadas com
a utilização de recursos repassados a título de aditamento de convênios, instrumentos congêneres ou de consórcios públicos que envolvam
repasse voluntário de recursos públicos da União, para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o emprego da modalidade pregão,
nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005, sendo preferencial a
utilização de sua forma eletrônica, de acordo com cronograma a ser definido em instrução complementa.
Entretanto, a não utilização do pregão em sua forma eletrônica se justifica, pois este Município não possui recursos técnicos para realização nesta
forma, e os fornecedores da região, potenciais licitantes, de igual modo, não possuem recurso técnico para participar do pregão na forma
eletrônica.
Por esta razão, a administração ampliará a forma de divulgação da convocação, inicialmente estabelecida pela Lei Federal n.º 10.520/2002,
publicando nos Diários Oficiais (Municipal, Estadual e Federal), além de jornal de grande circulação.
IX – ANEXOS:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Ata de Registro de Preços;
Anexo III – Minuta de Contrato;
Anexo IV – Modelo Proposta de Preços;
Anexo V – Modelo de Declaração de Atendimento ao Art. 7º da CF;
Anexo VI – Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo VII – Declaração de aceitação das condições do Edital;
Anexo VIII – Declaração de Enquadramento como ME EPP;
Anexo IX – Dados Para Assinatura da Ata de Registro de Preços e Contrato;
Anexo X – Declaração de atendimento ao art 9°, inciso III, da Lei 8.666/93;
Anexo XI – Declaração de idoneidade;
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Anexo XII – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.
O MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA BA, através do PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, designado pelo Decreto nº 1.481/2017, torna público
para conhecimento dos interessados que serão recebidos documentos para habilitação e propostas para a licitação na modalidade descrita acima,
de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
1. REGÊNCIA LEGAL
1.1 Lei Federal Nº 8.666/93, na sua atual redação;
1.2 Lei Federal Nº 10.520/02;
1.3 Lei Complementar Nº 123/06;
1.4 Decreto Municipal Nº 1.421/2017.
2. TIPO/FORMA DE FORNECIMENTO
2.1 Menor Preço Por LOTE;
2.2 Fornecimento PARCELADO.
3. OBJETO
3.1 Indicado no campo IV do Preâmbulo.
4. DATA, HORÁRIO, LOCAL DE REALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES
4.1 Data e horário indicados no campo II do Preâmbulo.
4.2 Local indicado no campo III do Preâmbulo.
4.3 Quaisquer esclarecimentos sobre esta licitação, poderão ser feitos ao Pregoeiro, pessoalmente ou através do e-mail
copeldiasdavila@gmail.com, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para o certame.
4.4 Na hipótese de ocorrer fato impeditivo que não possibilite a realização da Sessão Pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo local e horário.
5. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Estarão impedidos de participar de qualquer fase da licitação os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município de Dias D’Ávila;
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
d) Reunidos sob forma de consórcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
5.2 É vedada a participação de empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados e que, embora ainda
vigentes, se encontrem inadimplentes com quaisquer das obrigações assumidas com outros órgãos ou entidades Federais, Estaduais ou
Municipais.
5.3 É vedada a participação de empresas que possuam em seu quadro técnico servidor público municipal, conforme Art. 9º, inciso III, da Lei
8.666/93.
5.4 Poderão participar desta licitação os licitantes estabelecidos no país, que atendam a todas as exigências contidas neste edital, e cujo ramo de
atividade esteja compatível ao objeto licitado;
5.5 A detentora do menor preço assinará Ata de Registro de Preços, conforme Minuta constante no Anexo III, que integra este Edital, mediante
convocação por fax, carta ou E-mail, em até 10 (dez) dias após a homologação e adjudicação, ressalvados os prazos recursais.
6. CREDENCIAMENTO
6.1 Para participar deste Pregão, o representante legal do licitante deverá apresentar-se ao Pregoeiro munido do documento credencial
acompanhado da cópia da carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, acompanhado do original ou autenticado em cártório, bem
como DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL, conforme ANEXO VII;
6.2 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante apresentação de estatuto/contrato social, ou
instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente registrado em cartório.
6.3 Entende-se por documento credencial:
a) Estatuto/Contrato Social/Requerimento de Empresário;
b) Procuração ou documento equivalente do licitante.
6.3.1 Este documento credencial deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular lances verbais, negociar preços, declarar a
intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim, para praticar em nome do licitante todos os atos
pertinentes a este Pregão, conforme modelo anexo.
6.4 Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante;
6.5 Cada empresa poderá credenciar apenas um representante;
6.6 O representante legal do licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim, para representar o
licitante durante a reunião de abertura dos envelopes A - Proposta de Preços ou B - Habilitação relativos a este Pregão.
6.6.1 Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço;
6.6.2 O credenciamento de que trata o item 6, deverá ser entregue separado dos envelopes de “Proposta” e “Documentos de
Habilitação”.
6.7 Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de licitantes retardatários;
6.8 A ausência do representante da licitante, quando convocado, o impedirá de formular lances e manifestar a intenção de recurso;
6.9 Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno porte não constar, respectivamente, as abreviações
“ME” ou “EPP”, juntamente com o credenciamento, será exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar
n.º 123/06, a comprovação de tal enquadramento, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
a) declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal;
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b) declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já exigível;
c) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
6.10 Os documentos exigidos para credenciamento deverão ser entregues separadamente dos envelopes de “Proposta de Preço” e “Documentos
de Habilitação”;
6.11 Os documentos exigidos poderão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possam ser
autenticados na sessão;
7. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1. Os documentos de Proposta de Preços e Habilitação, depois de ordenados na seqüência estabelecida neste edital, serão apresentados em
02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverão conter no anverso:
7.1.1 ENVELOPE A
Proposta de Preços
Número do Pregão Presencial:
Objeto:
Nome da licitante:
7.1.2 ENVELOPE B
Habilitação
Número do Pregão Presencial:
Objeto:
Nome da licitante:
7.2 Os envelopes para esta licitação só serão recebidos pelo Pregoeiro na data, horário e local indicados nos campos II e III do Preâmbulo, em
sessão pública;
7.3 Os documentos exigidos poderão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possam ser
autenticados na sessão;
7.4 Os documentos extraídos via Internet somente serão considerados válidos após a confirmação da autenticidade por servidor municipal no
endereço oficial (site) do órgão emitente.
8 ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS
8.1 Os documentos do envelope “A” (PROPOSTA DE PREÇO) deverão ser apresentados em papel timbrado, preenchidos por meio mecânico ou
informatizado, carimbados e rubricados, sem emendas e rasuras, conforme anexo III deste edital, contendo:
8.1.1 Razão Social, CNPJ, inscrição estadual, endereço, telefone, fax, e dados do representante para a assinatura do contrato, se for o caso;
8.1.2 Preço unitário e total da proposta. O valor total da proposta deverá ser expresso em real e por extenso;
8.1.3 Validade da Proposta de Preços de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos
administrativos;
8.1.4 Prazo de execução do objeto do contrato, conforme indicado no campo V do Preâmbulo;
8.1.5 Descrição dos produtos, Vide Anexo III;
8.1.6 Cada licitante deverá apresentar uma amostra dos produtos conforme itens (Lote I) Bolas e jogo e Medalhas: itens
12,24,26,30,34,40 e 41; (Lote II) Vestuário: itens 1 e 3; (Lote III) Equipamentos itens 4,5,6,12, 14 e 15; (Lote IV) Redes: itens 1 e 4; (Lote
VI) Luvas e caneleira: itens 1,9 e 15, na própria sessão de licitação, em conformidade com as especificações contidas na proposta de
preços e no edital.
8.1.7 Dados para assinatura do contrato, conforme Anexo VIII;
8.1.8 As empresas que não apresentarem, integralmente, o quanto requisitado nos itens 8.1.3 a 8.1.6, serão desclassificadas;
8.1.9 Caso haja redução de valores da proposta vencedora, a proposta realinhada não poderá conter itens com valores superiores
aos inicialmente ofertados.
8.2 Os preços são fixos e irreajustáveis, incluindo toda e qualquer despesa direta ou indireta referente a execução do objeto;
8.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos,
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
9. ENVELOPE B – HABILITAÇÃO
9.1 Os documentos do envelope B deverão, preferencialmente, apresentar índices relacionando todos os documentos e as folhas em que se
encontram, conforme relação a seguir, de forma a permitir maior rapidez na conferência e exame correspondentes:
9.1.1Habilitação Jurídica
a) Cédula de Identidade do Sócio;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e no
caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
9.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de regularidade para com as Fazendas Municipal e Estadual da sede do licitante;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
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c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), mediante apresentação da Certidão Relativa a Contribuições Previdenciárias,
emitida pela Receita Federal do Brasil;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de Certificado de Regularidade
do FGTS – CRF.
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT expedida pelo TST;
f) Para fins de comprovação da regularidade exigida nas alíneas “b” e “c” deste item 9.1.2, será admitida Certidão de Débitos relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751/2014.
9.1.3 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de
emissão de no máximo 90 dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.
9.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada ou ainda em cópia simples, neste caso,
mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação na sessão.
9.3. Qualificação Técnica:
9.3.1. Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
9.4. Declarações
a) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição, firmada conforme o modelo constante do Anexo V;
b) Declaração de Micro-empresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo VIII;
c) Declaração de atendimento ao art. 9º, inciso III, da lei 8.666/93, conforme Anexo X.
d) Declaração da licitante de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do
Governo, na forma do Anexo XI;
e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, firmada
conforme o modelo constante do Anexo XII;
9.4.1 - Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de habilitação alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, 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, sendo que,
em caso de não regularização da documentação dentro do prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação (Lei Complementar
nº 123/06, art. 43, §§ 1º e 2º).
10. PROCEDIMENTO E FORMULAÇÃO DE LANCE
10.1 Abertura do Envelope A – Proposta de Preços.
10.1.1 Aberta as Propostas de Preços, constatando-se sua perfeita conformidade com as especificações e descrições dos produtos
detalhadas no edital, serão divulgadas as propostas classificadas que participarão da disputa.
10.1.2 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
a) Seleção da proposta de menor preço POR LOTE e as demais com preços até 10% superiores àquela;
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem
menor preço;
c) No caso de empate dos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
10.1.3 Concluída a fase de classificação, o Pregoeiro convidará individualmente o licitante classificado que ofertou o menor preço bem como
os demais dentro do limite de classificação, em ordem decrescente, a apresentar lances verbais, de forma seqüencial, decidindo-se por meio
de sorteio em caso de empate.
10.1.4 Para efeito de lances, será considerado o menor preço POR LOTE em número absoluto com duas casas decimais.
10.1.5 O licitante que não mantiver o lance ofertado, ficará sujeito às sanções previstas neste edital.
10.1.6 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os licitantes declinarem da formulação de lances.
10.1.7 O Pregoeiro poderá negociar com o licitante que ofertou o menor preço com vistas à redução da mesma. Após a negociação, se
houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço ofertado, decidindo motivadamente a respeito.
10.1.8 Caso haja redução de valores da proposta vencedora, a proposta realinhada não poderá conter itens com valores superiores
aos inicialmente ofertados.
10.2 Abertura do Envelope B – Habilitação.
10.2.1 Considerada aceitável a oferta de menor preço POR LOTE, será aberto o envelope B.
10.2.2 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante que ofertou o menor preço será declarado
vencedor.
10.2.3 Em caso de inabilitação do licitante detentor da proposta de menor preço, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até ser declarado o vencedor.
10.3 O licitante vencedor obriga-se a fornecer nova Planilha de Preços com os devidos preços unitários e totais ofertados na sessão, no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da sessão pública;
10.3.1 Os preços unitários e totais dos produtos licitados deveram ser expressos com no máximo 02 (duas) casas decimais igual, ou
imediatamente inferior ao lance ofertado.
10.4 Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes, ficarão à disposição até 10 (dez) dias após a publicação do
resumo do contrato no DOM. Caso não sejam retirados, os mesmos serão eliminados por esta comissão.
11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
11.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
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Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto
e valor, decidindo motivadamente a respeito;
11.2 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de MENOR PREÇO e o valor estimado da
contratação;
11.3 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação, esta poderá ser aceita;
11.4 Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver
formulado, para verificação do atendimento das condições habilitatórias, com base na documentação apresentadas;
11.5 Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão
permitidas ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade
oferecida em sua proposta;
11.6 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias e dos requisitos de habilitação, a licitante será habilitada e declarada à vencedora
do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta;
11.7 Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes
classificadas, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital;
11.8 Nas situações previstas nos incisos 11.2, 11.3 e 11.7, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor;
11.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem
irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento;
11.10 Será considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de menor preço POR LOTE, desde que atendam as condições editalícias.
11.11 Existindo discrepância entre os valores unitários e totais prevalecerão, os unitários e, havendo discordância entre os valores em algarismo e
por extenso, prevalecerão os por extenso;
11.12 Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da Administração;
11.13 Poderão ser convocados técnicos da Administração Municipal para realizarem diligencias com vistas a: Averiguar a autenticidade de
documentos e informações prestadas pelas licitantes e/ou emissão de parecer técnico que versem sobre a avaliação de amostras, equipamentos,
catálogos e projetos gerais que envolvam critérios para avaliações ponderadas, quando o objeto da licitação assim exigir.
12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso;
12.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo Pregoeiro ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
13. IMPUGNAÇÃO
13.1 Qualquer pessoa que se julgar prejudicada quanto ao edital poderá impugná-lo em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das Propostas de Preços e Habilitação, o que não poderá ser feito através de fax ou e-mail.
14 RECURSO
14.1 Ao final da sessão, o licitante que se julgar prejudicado poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de
03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;
14.2 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante, no momento da sessão deste Pregão, implicará na decadência do direito de
recurso;
14.3 Manifestações posteriores não serão acatadas pelo Pregoeiro, bem como os recursos que forem enviados por fax ou e-mail;
14.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
14.5 Os recursos e contrarrazões deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, o qual deverá receber e submeter à autoridade competente que decidirá
sobre a sua pertinência;
14.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COPEL.
15 CONTRATAÇÃO
15.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município firmará contrato, ou emitirá ordens de fornecimento, com o licitante
vencedor, visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta que integra este edital;
15.2 O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para retirar a nota de empenho ou assinar o
contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão contratante;
15.3 O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência
da Administração;
15.4 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos quantitativos dos
produtos, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do § 1º, do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, de
21/06/1993.
16. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. Indicado no campo V do Preâmbulo.
17. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
17.1. Indicado no campo VII do Preâmbulo.
18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. Indicado no campo VI do Preâmbulo.
19. SANÇÃO
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19.1. O LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada conforme a gravidade da infração,
sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
19.1.1 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando:
a) Não celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
19.2 O CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da
infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
19.2.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
19.2.2 Multa por atraso imotivado na execução do objeto do contrato, nos prazos abaixo definidos:
a)
0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de
fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b)
0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado por escrito pela
Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;
c)
0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado por escrito pela
Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.
19.2.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízos
da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
19.2.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 02 (dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da Administração Pública
Municipal.
19.2.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado à Administração Pública
Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%;
b) paralisar a execução do objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
c) executar o objeto do contrato em desacordo com o termo de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das
atividades ou que comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%;
19.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o licitante incorrer por duas vezes nas
suspensões elencadas no subitem 19.2.3 e 19.2.4.
19.3 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras
licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
19.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.
19.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente
ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério
do departamento administrativo/jurídico do Município.
19.6 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
19.7 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos
prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que o Município rescinda unilateralmente o contrato.
19.8 As sanções previstas no item 19 deste edital são de competência exclusiva do Município, permitida a delegação para a sanção prevista no
subitem 19.2.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas.
19.9 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.
20 DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI
COMPLENTAR N.º 123/06)
20.1 Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei
Complementar n.º 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
20.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão
de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
20.1.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 20.1.1, implicará na inabilitação do licitante e decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93.
20.1.2.1 Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de Licitação declarar vencedor do certame
o licitante, efetivamente habilitado, que tenha apresentado a melhor proposta, ou revogar a licitação.
20.2 Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
20.2.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
20.3 Para efeito do disposto no item 20.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
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a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, serão convocadas as microempresa
ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 20.2.1, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo
estabelecido no item 20.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
20.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 20.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
20.5. O disposto nos itens 20.2 e 20.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.
20.6 Independente do disposto nos itens 20.2 e 20.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
21 DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação INTEGRAL e irretratável dos termos deste edital e seus anexos.
21.2 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.
21.3 É facultado à Comissão, adiar a data de recebimento das Propostas de Preços desta licitação, dando conhecimento aos licitantes, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada.
21.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
21.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o
recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
21.6 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público derivadas de fatos superveniente comprovado, ou anulá-la por
ilegalidade.
21.7 Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital, poderão ser feitos à Comissão de Licitação, pessoalmente das 08:00 às 12:00 ou
através do e-mail copeldiasdavila@gmail.com, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para o certame.
21.8 As impugnações, razões dos recursos, nova proposta de preço e amostra/protótipo deverão ser encaminhados, pessoalmente, ao Pregoeiro,
no endereço citado no campo III deste Edital;
21.9 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo;
21.10 O Pregoeiro poderá conceder aos licitantes o prazo de 2 (dois) dias úteis para a juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate
situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta;
21.11 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro;
21.12 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a idoneidade do documento ou a perfeita
compreensão do conteúdo da proposta;
21.13 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão, que deverá valer-se das disposições legais pertinentes;
21.14 O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação para
a continuidade dos trabalhos;
21.15 Cada licitante deverá apresentar uma amostra dos produtos conforme itens (Lote I) Bolas e jogo e Medalhas: itens 12,24,26,30,34,40
e 41; (Lote II) Vestuário: itens 1 e 3; (Lote III) Equipamentos itens 4,5,6,12, 14 e 15; (Lote IV) Redes: itens 1 e 4; (Lote VI) Luvas e caneleira:
itens 1,9 e 15, na própria sessão de licitação, em conformidade com as especificações contidas na proposta de preços e no edital.
21.16 O Pregoeiro classificará ou não a proposta com base na decisão exclusiva da área técnica/demandante em relação à aceitabilidade dos
produtos ofertados, conforme amostras apresentadas na própria sessão de licitação. As amostras que não forem aprovadas acarretará na
desclassificação do licitante;
21.17 As amostras entregues para análise, serão devolvidas, após a finalização de todo processo licitatório
21.18 Caso ocorra a não apresentação das Amostras do primeiro Classificado no Certame no prazo legal, bem como a não aceitação da mesma
pela Área Técnica, será convocado para a devida apresentação, o segundo colocado e assim sucessivamente.
21.19 Fica designado o foro da Cidade de Dias D’Ávila, do Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste edital.
22 ANEXOS DO EDITAL
22.1 Indicados no campo VIII do Preâmbulo.
Mateus Oliveira Souza
Pregoeiro Oficial
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
Registro de preço para futura e eventual aquisição de material esportivo, para atender as necessidades das Unidades Escolares e Creches,
pertencentes a Rede Pública Municipal de Ensino, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital e seus anexos.
2 - JUSTIFICATIVA.
Justifica-se a aquisição de material esportivo em razão das diversas atividades esportivas que são fomentadas nas Escolas e Creches e que
possuem dentre os seus objetivos:
A influência positiva no cotidiano dos alunos que freqüentam as referidas Unidades, uma vez que as atividades esportivas têm como forte
característica o ensino da disciplina, o que influencia os alunos dentro e fora de sala de aula, melhorando o seu rendimento escolar e seu convívio
em sociedade;
As determinantes desta prática em seu comportamento social, incentivando os alunos a serem futuros atletas, possibilitando uma formação
profissional e qualificação técnica para o ingresso no mercado de trabalho esportivo;
Além de uma série de valores que a prática de atividades esportivas concorre como por exemplo: a solidariedade, a fraternidade, a lealdade, a
disciplina, o espírito esportivo e outros valores fundamentais para a formação do caráter de um cidadão.
Diante do exposto, faz-se necessário a aquisição de material esportivo para atender as necessidade das Unidades Escolares e Creches, tendo em
vista a importância de sua prática para as crianças e adolescentes a partir de uma visão aprofundada sobre o esporte.
3 – DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DOS ITENS QUE SERÃO ADQUIRIDOS.
3.1 As descrições dos itens e quantitativos encontram-se no anexo I desse Termo de Referência.
4- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
4.1. A contratada ficará responsável pela entrega dos materiais no local determinado conforme ordem de fornecimento emitido pela Gerência
Administrativa da Secretaria Municipal de Educação;
4.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
4.3 O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar
quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização desse material;
4.4 Fornecer os materiais conforme especificações, marcas, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidades solicitadas pela
Administração;
4.5 Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às
obrigações assumidas na presente licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
4.6 Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do Contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita;
4.7 Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da legislação
social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do presente Contrato;
4.8 Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
5.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato e do objeto
contratado, podendo rejeitar no todo ou em parte os materiais fornecidos em desacordo;
5.2. Fiscalizar a execução deste Contrato;
5.3.Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
5.4. Dar à Contratada as condições necessárias à regular execução do Contrato
6 - PRAZO DE FORNECIMENTO.
6.1. O prazo para fornecimento dos materiais será de 10(dez) dias úteis após a emissão da ordem de fornecimento da Secretaria de Educação SEDUC.
7 - PRAZO DE VIGÊNCIA.
7.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da ata de registro de preços.
8- DA ENTREGA.
8.1. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Dias d’Avila, situado à Rua Boa Esperança, Centro,
Dias d’Ávila, de segunda-feira a sexta-feira das 08h às 12h e 13h às 17h. e será recebido:
a) PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações; e
b) DEFINITIVAMENTE, por servidor capacitado do órgão fiscalizador, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
prazo de observação ou vistoria, que comprove qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.
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8.2. Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as especificações das amostras aprovadas e
definidas em contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada pela Secretaria Municipal de Educação.
9- AMOSTRAS.
9.1 Cada licitante deverá apresentar uma amostra dos produtos conforme itens (Lote I) Bolas e jogo e Medalhas: itens 12,24,26,30,34,40 e 41;
(Lote II) Vestuário: itens 1 e 3; (Lote III) Equipamentos itens 4,5,6,12, 14 e 15; (Lote IV) Redes: itens 1 e 4; (Lote VI) Luvas e caneleira: itens 1,9
e 15, na própria sessão de licitação, em conformidade com as especificações contidas na proposta de preços e no edital.
9.2 Os itens dverão ser entregues na própria sessão de licitação, em conformidade com as especificações contidas na proposta de preços e no
edital.
9.3 O Pregoeiro classificará ou não a proposta com base na decisão exclusiva da área técnica/demandante em relação à aceitabilidade dos
produtos ofertados, conforme amostras apresentadas na própria sessão de licitação. As amostras que não forem aprovadas acarretará na
desclassificação do licitante.
9.4 As amostras entregues para análise, serão devolvidas, após a finalização de todo processo licitatório.
ANEXO I - DESCRITIVO E QUANTITATIVO
LOTE I - BOLAS E JOGOS E MEDALHAS
ITEM
1
2
3
4

DESCRIÇÃO
Antena para rede de vôlei, confeccionada em fibra de vidro, altura 1,80 mts.
Apito patenteado com 2 câmaras de saída de ar, com som mais agudo com 90 decibéis, categoria
profissional, plástico, colorido.
Aro de plásticos coloridos (bambolê) fabricado em material PVC, junção vulcanizada com diâmetro de 60cm
e 80cm.
Bola de Basquete oficial, em couro, para categoria adulto masculino, confeccionada em microfibra, diâmetro
75-78 cm, peso 600-650g.

UND.

QT. TOTAL

Par

13

Und

50

Und

300

Und

100

5

Bola de Basquete oficial, matrizada, material em borracha, para categoria mirim,miolo removível, diâmetro
72-74 cm, peso 450 – 500g.

Und

100

6

Bola de futebol americano confeccionada em PU, diâmetro 52-71cm, câmara butil, costurada, miolo de
borracha, peso 397-425g.

Und

14

7

Bola de Futsal oficial, confeccionada em PVC, costurada com divisão em 32 gomos, para categoria adulta,
com diâmetro 61-62 cm, peso 440 g.

Und

250

8

Bola de medicine boll de borracha de 02 kg, diâmetro18.5, cor laranja.

Und

28

9

Und

28

Und

200

Und

56

Und.

20

Und

20

Und

100

Und

100

16

Bola de medicine boll de borracha de 03 kg, diâmetro18.5, cor azul.
Bola de Vôlei oficial, costurada, revestida em PVC, com miolo de borracha, para categoria adulto, com
diâmetro 65-67 cm, peso de 260 - 280 g.
Bola oficial de futsal com guizo interno, costurada, com 32 gomos, confeccionada com PU.
Bola de tapembol oficial , acabamento externo em EVA expandido e matrizado com câmara de ar e miolo
removível, revestimento com látex.Circunferência 53cm, peso 160gr. Apresentar obrigatoriamente
amostra na própria sessão de licitação.
Bola de tapembol oficial , acabamento externo em EVA expandido e matrizado com câmara de ar e miolo
removível, revestimento com látex.Circunferência 53cm, peso 130gr.
Bola oficial de handebol, feminina, costurada ou matrizada, com 32 gomos, confeccionada com PU, Bola
aprovada pela Confereração Brasileira de Handebol (CBHB), indicada para uso sem cola, tamanho 5456cm, de diâmetro peso 325-400g.
Bola oficial de handebol, masculina, costurada ou matrizada, com 32 gomos, confeccionada com PU, Bola
aprovada pela Confereração Brasileira de Handebol (CBHB), indicada para uso sem cola, tamanho 5860cm, de diâmetro peso 425-475g.
Bola oficial para tênis de mesa na cor branca.

Und

40

17

Bola para iniciação, nº 10 matrizada, borracha, diâmetro 48-50 cm, peso 180 – 200 g.

Und

200

18
19
20

Bola para pebolim/totó, cor branca, material em resina.
Bolsa de gelo emborrachada, tamanho médio.
Bomba de ar para encher bola em couro e borracha, com pito agulha.
Cartão de arbitro de futebol de campo, contendo 02 cartões (amarelo e vermelho) dimensão 08cmx12cm
(LxA).
Cone de sinalização med. 30cm de altura, condeccionado em polietileno.
Corda de pular profissional em PVC, apoio nas estremidades.
Jogo de baralho com 54 cartas cada, categoria amador, material plástico, caixa com tampa transparente.
Apresentar obrigatoriamente amostra na própria sessão de licitação.
Jogo de botão acrílico , categoria amador, material em poliestileno, times variados, medida aproximada do
produto, 3,14,5x31cm (AxLxP).
Jogo de dama com tabuleiro em madeira dimensões aproximadas da embalagem 31x31x04cm (AxLxP).
Apresentar obrigatoriamente amostra na própria sessão de licitação.

Und
Und
Und

40
28
56

Und

28

Und
Und

100
140

conj.

140

par

200

Und

140

10
11
12
13
14
15

21
22
23
24
25
26
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

ITEM

1

2
3

ITEM
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Jogo de dominó material em resina, dimensões aproximadas da embalagem 5x13x22cm, (AxLxP)com
peças coloridas e resistentes.
Jogo de xadrez com tabuleiro de madeira, dimensões aproximadas de embalagem 40x13,2x26cm (AxLxP).
Peteca modelo oficial, com base confeccionada em borracha em camadas sobreposta, acabamento com
amortecedor de impacto em EVA e visibilidade fluorrescente, possuindo penas naturais na cor branca e
formato anatômico.
Porta bola cristal, capacidade para 08 bolas, com ziper duplo, alça para transportar, cor azul ou vermelha,
confeccionada em napa ou poliéster, medindo aproximadamente 80x42x20cm (LxAxP). Apresentar
obrigatoriamente amostra na própria sessão de licitação.
Prato sinalizadores med. 19cm de diâmetro e 4cm de altura, confeccionado em polietileno.
Raquete para tênis de mesa oficial, confeccionado em madeira e revestido nas duas faces em borracha de
silicone, medindo aproximadamente 26x15,5x1,0cm (CxLxP).
Tabuleiro para futebol de botão, confeccionado em chapa de eucatex 3mm, pintado de verde e com borda
de madeira, dimensões aproximadas da embalagem 7x7x113cm9AxLxP).
Medalha em metal cor ouro tamanho médio. Apresentar obrigatoriamente amostra na própria sessão
de licitação.
Medalha em metal cor prata tamanho médio.
Medalha em metal cor bronze tamanho médio.
Troféu em acrilico med. 15x10cm.
Troféu em acrilico med. 20x13cm.
Troféu em acrilico med. 30x20cm.
Troféu personalizado na modalidade de corrida(atletismo), confeccionado em antimônio 21-22 cm de altura,
base em madeira 13-14 cm x 06-07cm x 11-12 cm Apresentar obrigatoriamente amostra na própria
sessão de licitação.
Troféu Personalizado em Honra ao Mérito confeccionado em antimônio, medindo aproximadamente 19 cm
de altura, base em madeira envernizada medindo aproximadamente 13cm de largura x 6cm de altura,
totalizando aproximadamente 25cm. Apresentar obrigatoriamente amostra na própria sessão de
licitação.
LOTE II – VESTUÁRIO
DESCRIÇÃO

Und

140

Und

140

Und

140

Und

28

und

100

par

40

und

100

UND

200

UND
UND
UND
UND
UND

200
200
100
100
100

UND

10

UND

6

UND.

QT. TOTAL

Coletes dupla face em 100% , estilo futebol, mangas regatas, gola careca, poliéster de alta densidade e
gramatura Elevada, com tramas abertas e lateral costurada, nas cores verde bandeira, azul celeste,
amarelo ouro, vermelho e laranja tamanho M medindo 63x65cm (LxA),com pintura da logomarca municipal.
Apresentar obrigatoriamente amostra na própria sessão de licitação.
Uniforme completo de futebol (camisa, short e meião) tamanho 12 e14 anos cores azul, verde, amarelo,
preto e vemelho (02 de cada cor).
Uniforme completo de futebol (camisa ,short e meião) tamanho M e G adulto cores azul, verde, amarelo,
preto e vemelho (02 de cada cor). Apresentar obrigatoriamente amostra na própria sessão de licitação.
LOTE III – EQUIPAMENTOS

Und

280

Padrão

10

Padrão

10

DESCRIÇÃO

UND.

QT. TOTAL

Und

10

Und

10

Mesa para tênis de mesa, tampo da mesa em MDF, 18 mm, com acabamento em massa e primer azul com
linhas demarcatórias brancas, pés em madeira maciça dobráveis,med. 2,76 x 1,52, altura piso = 1,05 m,
pés dobráveis tubo 1 ½ - rodas.
Mesa de pebolim (totó) tamanho oficial, confeccionado em madeira maciça, com pés desmontáveis
revestidos em PVC e com sapata de polipropileno, acabamento em verniz tingido e brilhante, saída da
bolinha em tampa de gaveta, bonecos de aluminio fundido com pintura epóxi, com varões embutidos (não
passantes), med. aproximadamente 81x87x136cm (LxAxC).
Trave de gol confeccionada em polietileno com estrutura em forma tubular, med. Aproximadamente
128x81x96cm,multicolorida com rede de nylon macio, laterais vazadas e com parafusos para fixação,
acompanhando uma bola.
Mural magnético de xadrez, com 32 peças, tabuleiro na cor verde e branco, peças na cor amarelo e preto,
medida aproximada 85x85cm. Apresentar obrigatoriamente amostra na própria sessão de licitação.
Obstáculo ajustável, para treinamento de agilidade, cor laranja ou amarelo, confeccionado em PVC, altura
ajustável até 1,70cm. Apresentar obrigatoriamente amostra na própria sessão de licitação.
Bloco de partida treinamento infantil material em borracha com nervuras na parte inferior, par de apoio para
pés com sua superfície do apoio medindo 320x90mm, Apresentar obrigatoriamente amostra na própria
sessão de licitação.
Bola de peso, (arremesso) composição em PVC, flexível e interior com areia, peso 2kg, dimensão
aproximada do produto 12cm de diâmetro.
Bola de peso, (arremesso) composição em PVC, flexível e interior com areia, peso 3kg, dimensão
aproximada do produto 12cm de diâmetro.

Par

12

UND

20

und

10

par

5

Und

2

Und

2

Disco para arremesso formato esférico de aproximadamente 12,5cm, cabo com aproximadamente 60cm de
comprimento, implementos e empunhadura de PVC macio, peso 300gr.

Und

2
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10

Martelo de lançamento em PVC 1kg.

und

2

11

Bastão de corrida de revezamento para pista e campo, material em plástico, cores variadas.

Und

10

Und

2

Und

12

Und

15

Und

10

12

13
14

15

Dardo de plástico com ponteira de borracha 300g, para atleta iniciantes ou uso escolar, corpo em plástico
PVC de alta resistência, integrado com empunhadura em espiral para maior aderência ás mãos,
comprimento 70 cm e peso de 300gr. Ponteira substituível de borracha, cores variadas Apresentar
obrigatoriamente amostra na própria sessão de licitação..
Tabela e poste de basquete infantil em plástico, com cinco níveis de altura de 122cm até 183cm, para ser
usado em ambiente aberto ou fechado.
Kit golfe infantil com tacos, bolas, buracos com suporte de bandeiras, base para colocar bola, obstáculo e
sacola, confeccionado em plástico. Apresentar obrigatoriamente amostra na própria sessão de
licitação.
Circuito Motor-Conjunto de atividades composto por 87 peças, confeccionado em madeira e MDF usinado,
colorido. Pintado com tinta esmalte sintética atóxica, e arco de PVC sendo: -Prancha de equilíbrio: 3
pranchas de madeira nas cores vermelha, azul e verde, tendo 4 suportes para sustentar e articular o
brinquedo.- Balizas: 04 bastões de madeira revertido com plástico na cor vermelha e com a ponta protegida
com plástico branco; 4 bases coloridas( nas cores azul, amarelo, vermelho e verde) para sustentação dos
bastões.- Semicírculo Graduados: 8 semicírculos coloridos de tamanhos variados (1,40cm, 1,60cm, 1,80cm
e 2m) em PVC, 8 suportes para sustentação coloridos em madeira, e 4 bastões de madeira revestidos em
plásticos vermelho para unir os semicírculos.- Obstáculos com salto elevados: 4 bastões de madeira
revestido em plástico, 8 suportes com níveis de graduação e 8 bases de sustentação.- Arco passa por
dentro: 4 arcos de 70cm de diâmetro por 2,20cm de mangueira em PVC (Cada arco com 1 suporte.Cada
suporte são 3 peças).- Jogo de argolas: 1 base laranja com 5 pinos coloridos envoltos em plástico filme,
removíveis e 10 argolas coloridas de plásticos resistente. Apresentar obrigatoriamente amostra na
própria sessão de licitação.
LOTE IV – REDES

ITEM
1

2

3
4

5

DESCRIÇÃO
Rede de Futsal oficial em nylon, fio 4 mm,confeccionada com nós cerrados, malha 10cm, medindo 3,20 x
2,10 m, haste de 0,50 cm x 1m. Apresentar obrigatoriamente amostra na própria sessão de licitação.
Rede de Vôlei profissional, confeccionada em fio polipropileno trançado com espessura de 2mm PP malha:
10 x 10 cm, 02 lonas em PVC sendo a lona superior com 0,07m e a inferior com 0,06m ambas com protetor
de PVC nas extremidades, reforçadas com sistemas de cordas 6mm PP em suas laterais, acompanha
cordas laterais c/ argolas e cabo de aço 13m galvanizado para instalação, debrum de fixação para antena,
suporte para antena superior e inferior regulável, de alumínio.
Rede de Basquete oficial, em nylon fio 4.0 mm, de alta resistência, med. 0,45 x de diâmetro, e 0,50cm, de
comprimento malha 7 cm.
Rede e suporte para tênis de mesa, material em algodão, cor azul com faixa branca, med.
Aproximadamente 15x1,78 (AxC)suporte em aço, cor preto. Apresentar obrigatoriamente amostra na
própria sessão de licitação.
Suporte para voleibol infantil confeccionado em plástico e rede de nylon macio e resistente, em cores
diversificadas com 07 regulagens de altura, e com opção de enchimento da base com água ou areia para
maior estabilidade, acompanha uma bola e as traves possuem rodas para fácil locomoção, med.
4,60cmx0,57x2,40cm. (CxLxA).

UND.

QT. TOTAL

Par

28

Und

28

Par

28

Und

10

Und

12

LOTE V – COLCHONETES
ITEM
1

DESCRIÇÃO
Colchonetes para educação fisica, flexível, antideslizante e lavável, material em napa nas cores
vermelho,verde e azul, com espuma de 3mm,de alta densidade (D22), dimensão aproximada do produto
95x50x3cm (AxLxP).

UND.
Und

QT. TOTAL
280

LOTE VI – LUVA E CANELEIRA
ITEM
1
2
3
4
5
6

DESCRIÇÃO
Luva foco, com sistema de absorção frontal de impacto e acolchoamento ondulado na palma para que haja
o menor impacto possível para o treinador, cor azul, tamanho P. Apresentar obrigatoriamente amostra
na própria sessão de licitação.
Luva foco, com sistema de absorção frontal de impacto e acolchoamento ondulado na palma para que haja
o menor impacto possível para o treinador, cor azul, tamanho M
Luva foco, com sistema de absorção frontal de impacto e acolchoamento ondulado na palma para que haja
o menor impacto possível para o treinador, cor azul, tamanho G.
Luva foco, com sistema de absorção frontal de impacto e acolchoamento ondulado na palma para que haja
o menor impacto possível para o treinador, cor vermelha, tamanho P.
Luva foco, com sistema de absorção frontal de impacto e acolchoamento ondulado na palma para que haja
o menor impacto possível para o treinador, cor vermelha, tamanho M.
Luva foco, com sistema de absorção frontal de impacto e acolchoamento ondulado na palma para que haja
o menor impacto possível para o treinador, cor vermelha, tamanho G.

QT. TOTAL
Par

10

Par

11

Par

7

Par

10

Par

13

Par

4
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sapatilha caneleira cor azul tam. Pequeno.
Sapatilha caneleira cor azul tam. Medio.
Sapatilha caneleira cor azul tam. Grande. Apresentar obrigatoriamente amostra na própria sessão de
licitação.
Sapatilha caneleira cor vermelho tam. Pequeno.
Sapatilha caneleira cor vermelho tam. Medio.
Sapatilha caneleira cor vermelho tam. Grande.
Protetor genital masculino tam. Pequeno.
Protetor genital masculino tam. Médio.
Protetor genital masculino tam. Grande. Apresentar obrigatoriamente amostra na própria sessão de
licitação.
Protetor de seio feminino tam. Pequeno cor branco.
Protetor de seio feminino tam. medio cor branco.
Protetor de seio feminino tam. grande cor branco.
Protetor bucal duplo cor incolor .

par
par

10
15

par

10

par
par
par
und
und

10
10
10
10
8

und

5

und
und
und
und

10
10
6
30
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ____/20___
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material esportivo, para atender as necessidades das Unidades Escolares e
Creches, pertencentes a Rede Pública Municipal de Ensino, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital e seus anexos.

Aos _____dias do mês de _______ do ano de dois mil e ______, na Sala da Comissão Permanente de Licitação – COPEL do Município de Dias
D’Ávila, O MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 13.394.044/0001-95, com sede à Rua
Raimundo J. C. Tabireza, nº 37 – Centro, Dias d’Ávila, CEP 42.850-000, neste ato devidamente representado por sua Prefeita Municipal, Srª.
JUSSARA MÁRCIA DO NASCIMENTO, maior, brasileira, capaz, inscrita no CPF sob o nº _______, residente nesta Cidade de Dias d’Ávila Bahia, nos termos do art. 15 da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 1.421, de 24 de Julho de 2017, em face da
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL nº _____/20__, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do
Pregoeiro, devidamente homologada, resolve REGISTRAR OS PREÇOS, consoante às cláusulas e condições estabelecidas no Edital, seus
anexos e na(s) proposta(s) classificada(s), partes integrantes deste instrumento, independente de transcrições, e mediante as cláusulas
enunciadas a seguir.
FORNECEDOR(S)
1. Nome da Empresa...................................., CNPJ ........................ com sede na ....................................... , representada neste ato por seu
representante legal, Sr. ............................., IDENTIDADE nº ............ SSP/BA CPF nº ......................
1. DO OBJETO.
1.1. Registro de preço para futura e eventual aquisição de material esportivo, para atender as necessidades das Unidades Escolares e Creches,
pertencentes a Rede Pública Municipal de Ensino, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital e seus anexos, conforme
especificações e quantitativos constantes no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 0__/2017, para fornecimento para a Administração
Pública Municipal, conforme descrição, marcas e preços constantes na proposta de preço dos licitantes.
1.2. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à
indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de
registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
2. DO PREÇO.
2.1. O preço está especificado na proposta vencedora deste certame;
2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e
parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e
de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
3. DO REAJUSTE.
3.1. Os preços constantes do registro de preços não serão reajustados.
3.2. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
3.3. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já
existentes.
3.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal
ao órgão gerenciador, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais como: lista de preços dos
fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço
originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.
3.6. Independentemente da solicitação de que trata o item 3.4, a Comissão poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços
praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial.
4. DOS PRAZOS.
4.1. O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo estabelecido no Edital, a contar
da convocação expedida pelo MUNICÍPIO, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
MUNICÍPIO.
4.2. O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses, contado da assinatura da presente ata.
5. DOS PAGAMENTOS.
5.1. O pagamento de cada compra será efetuado até 30 (trinta) dias após a expedição do termo de recebimento definitivo.
5.2. O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em vigor na data da entrega.
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6. DA CONTRATAÇÃO.
6.1. As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do registro de preços a serem firmadas entre o MUNICÍPIO e o
FORNECEDOR serão formalizadas através de contrato/ordem de fornecimento, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos
e na legislação vigente;
6.2. O MUNICÍPIO poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos equivalentes, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do § 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93;
6.3. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e
condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº
8.666/93;
6.4. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a
ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento
compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO, observadas as condições do Edital e o preço registrado;
6.5. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pelo Setor de Compras em relação à Administração Direta.
7. DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO.
7.1. O serviço será prestado de acordo ordem de fornecimento emitida pelo responsável competente;
7.2. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;
7.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório;
7.4. Caso o serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o FORNECEDOR deverá providenciar, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no
Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90);
7.5. O FORNECEDOR deverá fornecer os produtos/serviços nos locais determinados na Autorização de Serviço;
7.6. Os fornecimentos deverão ser realizados no prazo de acordo solicitado, contado do recebimento do pedido;
7.7. O prazo estabelecido no item 7.6 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo FORNECEDOR e desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo MUNICÍPIO.
8. DAS PENALIDADES.
8.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitar-se-á às penalidades de advertência, impedimento temporário de
licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de inidoneidade, que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão
contratual ou cancelamento do registro;
8.2. A recusa injustificada do fornecedor em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo previsto no item 4.1 caracterizará o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-se à pena de impedimento temporário para licitar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo
máximo de 2 (dois) anos, contados da data da notificação, bem como multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do pedido;
8.3. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso até o trigésimo dia, sobre o
valor total do pedido;
8.4. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,7% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso após o trigésimo dia, sobre
o valor total do pedido;
8.5. No descumprimento de quaisquer outras cláusulas do contrato, que não impliquem cumprimento de prazos, será aplicada uma multa de 10%
(dez por cento) do total da aquisição;
8.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s).
9. DA RESCISÃO CONTRATUAL.
9.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas na Lei nº 8.666/93;
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou
sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90);
9.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93;
9.4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR.
10.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco (05) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação nas seguintes hipóteses:
I – pelo MUNICÍPIO, quando:
a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços;
b) o FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços;
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do registro de preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e
seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883,
de 06 de julho de 1994.
II – pelo FORNECEDOR, quando:
10.1 mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços;
10.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser
fundamentada;
10.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I do item 10.1., será feita por escrito,
juntando-se o comprovante de recebimento.
10.4. No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Município, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR a partir do quinto dia útil, contado da publicação;
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10.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço, não o desobriga do fornecimento dos
produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias,
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido;
10.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens constantes do registro de preços.
11. DAS OBRIGAÇÕES.
São obrigações do FORNECEDOR, aquelas previstas no Termo de Referência, as quais passam a ser parte integrante da presente cláusula
independentemente de transcrição, como também as que seguem mais adiante relacionadas:
11.1 Responsabilizar-se por todas as despesas com o seu pessoal, seja civil ou trabalhista, bem as decorrentes do trabalho e do respectivo
contrato de trabalho, além de todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista,
previdenciário, acidentário, comercial, social ou outras, quer sejam de competência fazendária ou não, bem como pelo seguro para garantia de
pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovante de
pagamento e quitação;
11.2 Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese,
empregados do FORNECEDOR intentarem reclamações trabalhistas contra a PREFEITURA, não respondendo o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA,
em hipótese alguma, subsidiária ou solidariamente, por qualquer verba trabalhista;
11.3 Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente
ajuste;
11.4 Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos;
11.5 Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas;
11.6 Manter-se durante toda a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas;
11.7 Zelar pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados;
11.8 A DETENTORA DA ATA se compromete a observar e fazer cumprir a legislação trabalhista pertinente a seus empregados, em especial às
normas de segurança e medicina do trabalho, na prestação dos serviços contratados.
São obrigações da PREFEITURA:
11.9 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula 5 deste instrumento.
12. FORMA DE FORNECIMENTO.
O fornecimento será PARCELADO, conforme solicitações do município.
13. DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Para atender unicamente aos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica estabelecido o valor global desta ata em
R$_______________________.
14. DA PUBLICAÇÃO.
Caberá a PREFEITURA providenciar, por sua conta, a publicação do extrato da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na imprensa oficial.
15 DO FORO.
Elegem as partes, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, o foro da Comarca de Dias d’Ávila–BA, como o competente para
dirimir as questões suscitadas da interpretação deste instrumento, do Edital ou da Proposta do FORNECEDOR.
Dias d’Ávila, ___________________20________.
MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA
JUSSARA MÁRCIA DO NASCIMENTO
DETENTORA DA ATA
REPRESENTANTE DA EMPRESA
TESTEMUNHAS:

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA E A
EMPRESA ______.
CONTRATO Nº ____/2017
O MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 13.394.044/0001-95, com sede à Rua
Raimundo J. C. Tabireza, nº 37 – Centro, Dias d’Ávila, CEP 42.850-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Srª. JUSSARA
MÁRCIA DO NASCIMENTO, maior, brasileira, capaz, inscrita no CPF sob o nº _________, residente nesta Cidade de Dias D’Ávila - Bahia, com
interveniência do Secretario Municipal de _____, Sr. __, brasileiro, inscrito no CPF sob nº ________, de agora em diante denominado
CONTRATANTE e do outro lado empresa ________, situada à _____, nº ____, ______ – BA, CEP _____, inscrita no CNPJ sob o nº
_____________, neste ato representado pelo Sr. ________, brasileiro, portador do R.G. ______ SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº _____, a
seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, autorizado pelo despacho constante no Processo
Administrativo nº 017226, na Modalidade Pregão Presencial nº 0___/2017 – REGISTRO DE PREÇOS, Tipo Menor Preço Lote, que se regerá
pela Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02, diplomas que as partes se sujeitam a cumprir; e também sob os termos e condições
estabelecidas na proposta apresentada pela empresa, que é parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, mediante as cláusulas
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Registro de preço para futura e eventual aquisição de material esportivo, para atender as necessidades das Unidades Escolares e Creches,
pertencentes a Rede Pública Municipal de Ensino, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital e seus anexos, e na Proposta de
Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1. O valor POR LOTE do presente contrato é de R$ ... (...);
2.2. O pagamento referente ao objeto deste contrato será efetuado pelo Município de Dias d’Ávila, após o efetivo recebimento do objeto, em até 30
dias após a apresentação da Nota fiscal, que deverá ser atestada por funcionário responsável;
2.3. Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições, conforme legislação em vigor;
2.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura
será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada para efeito de
pagamento a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado;
2.5. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais,
emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre o objeto do contrato, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela Autoridade Superior;
2.6. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura da
licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da Lei;
2.7. Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA por produtos/serviços adicionais que não tenham sido prévia e
expressamente autorizados, através de termo aditivo;
2.8. O Município de Dias d’Ávila reserva-se ao direito de suspender o pagamento se a prestação/fornecimento não estiver de acordo com as
especificações constantes no edital, seus anexos e na proposta.
CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE FORNECIMENTO
3.1. A forma de fornecimento do objeto deste contrato será PARCELADA.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência será de xxxx () meses, contados partir da assinatura do contrato;
4.2. Poderá este contrato sofrer aditamento, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e demais dispositivos aplicáveis, mediante celebração de termo
aditivo.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
5.1. Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação:
Órgão/Unidade: ______; Atividade: _____________; Elemento de despesas: ______; Subelemento: ___; Fonte de recursos: ___.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na entrega dos produtos objeto deste contrato,
salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação
vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48h (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;
6.2. Fornecer os produtos de acordo com as especificações constantes no instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais
determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
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6.3. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos
designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
6.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
6.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e a terceiros, por sua culpa, ou em
conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os
danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
6.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
6.7. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução do contrato;
6.8. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a
execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do
contrato;
6.9. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
6.10. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos produtos;
6.11. Trocar, as suas expensas, no total ou em parte, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s);
6.12. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos produtos, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor
total;
6.13. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato;
6.14. Disponibilizar atendimento telefônico exclusivo para recebimento das chamadas durante a vigência deste contrato;
6.15. Entregar os materiais solicitados em até 10 (DEZ) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento;
6.15.1. Os produtos serão ser recebidos, da seguinte forma:
a) PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da conformidade das especificações dos materiais com aquelas
estabelecidas no Edital e na proposta comercial;
b) DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações e
quantidades dos materiais;
6.16. Entregar os materiais no Almoxarifado Central da PMDD, Rua Boa Esperança nº. 403 – Centro - CEP 42850-000 – Dias d’Ávila-Ba; de
segunda-feira a sexta feira, nos horários de atendimento de 08:00 ás 12h e 13h ás 17h.
6.17. Deverá a CONTRATADA, ainda, obedecer todas as demais especificações constantes no Termo de Referência anexo ao Edital, que
é parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
7.1. Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade
não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o objeto contratado, dentro das normas do Contrato a ser
assinado com base neste objeto;
8.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do Contrato e do objeto
contratado, podendo rejeitar no todo ou em parte os materiais fornecidos em desacordo;
8.3. Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de execução do objeto, fixando prazo para sua
correção;
8.4. Prestar informações e esclarecimentos necessários à realização deste objeto;
8.5. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado por servidores especialmente designados (se necessário);
8.6. Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato;
8.7. Verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando- as quando inexatas ou incorretas.
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
9.1. Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte, a execução do objeto do Contrato, ressalvadas as
subempreitadas de serviços especializados, se for o caso, as quais serão previamente submetidas à fiscalização para autorização.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da
infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
10.1.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
10.1.2. Multa por atraso imotivado da execução do objeto do contrato, nos prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de
Serviços/Fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização
para o cumprimento de determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado por escrito pela
Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.
10.1.2.1. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da
cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
10.1.3. Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal.
10.1.4. Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado à Administração Pública
Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%;
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b) paralisar a execução do objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
c) fornecer o objeto em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência, que apresente insegurança no
desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%;
10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o licitante incorrer por duas vezes nas
suspensões elencadas no subitem 10.1.3 e 10.1.4;
10.2. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras
licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta;
10.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada;
10.4. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente
ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério
do MUNICIPAL DE DIAS DÁVILA;
10.5. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente;
10.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos
prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato;
10.7. As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular do MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA, permitida a delegação para
a sanção prevista no subitem 10.1.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas;
10.8. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com as conseqüências indicadas no
artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste contrato;
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia e ampla defesa;
11.3. No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do que tiver sido efetivamente fornecido e aprovado
pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A execução do objeto contratado será acompanhada por servidor indicado pelo Município de Dias d’Ávila/BA, denominado FISCAL DO
CONTRATO (se necessário), por meio de Portaria, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento do contrato e a certificação
da nota fiscal/fatura correspondente ao objeto executado;
12.2. As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se,
ao prazo de vencimento, os dias que se passarem entre a dada da devolução e a da reapresentação;
12.3. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da INTEGRAL responsabilidade pela execução do objeto
deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
13.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no Edital referente ao Pregão
Presencial nº 0___/2017, constante do Processo Administrativo nº 017226, e na Proposta de Preços da CONTRATADA;
13.2. Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
14.1. O MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária,
trabalhista, previdenciária ou securitária, bem como pelas despesas provenientes de eventuais trabalhos noturnos, decorrentes da execução do
objeto da presente licitação, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA;
14.2. O MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA não será responsável por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados à execução do Contrato, ou por qualquer dano material e pessoal causado a terceiros, bem como pela indenização a estes em
decorrência dos seus atos, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
14.3. Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências encaminhadas pela
CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Dias d’Ávila, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento
deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor.
Dias d’Ávila - BA, ___ de _______ de 2017.
MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA
CONTRATANTE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ____________
INTERVENIENTE
CONTRATADA

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ANEXO IV
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
1 – OBJETO
Registro de preço para futura e eventual aquisição de material esportivo, para atender as necessidades das Unidades Escolares e Creches,
pertencentes a Rede Pública Municipal de Ensino, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital e seus anexos.

LOTE I - BOLAS E JOGOS E MEDALHAS
ITEM

UND.

QT. TOTAL

Par

13

Und

50

Und

300

Und

100

Und

100

Und

14

Und

250

Und

28

Und

28

Und

200

Und

56

Und.

20

13

Bola de tapembol oficial , acabamento externo em
EVA expandido e matrizado com câmara de ar e
miolo
removível,
revestimento
com
látex.Circunferência 53cm, peso 130gr.

Und

20

14

Bola oficial de handebol, feminina, costurada ou
matrizada, com 32 gomos, confeccionada com PU,
Bola aprovada pela Confereração Brasileira de
Handebol (CBHB), indicada para uso sem cola,
tamanho 54-56cm, de diâmetro peso 325-400g.

Und

100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

DESCRIÇÃO
Antena para rede de vôlei, confeccionada em fibra de
vidro, altura 1,80 mts
Apito patenteado com 2 câmaras de saída de ar, com
som mais agudo com 90 decibéis, categoria
profissional, plástico, colorido.
Aro de plásticos coloridos (bambolê) fabricado em
material PVC, junção vulcanizada com diâmetro de
60cm e 80cm.
Bola de Basquete oficial, em couro, para categoria
adulto masculino, confeccionada em microfibra,
diâmetro 75-78 cm, peso 600-650g.
Bola de Basquete oficial, matrizada, material em
borracha, para categoria mirim,miolo removível,
diâmetro 72-74 cm, peso 450 – 500g.
Bola de futebol americano confeccionada em PU,
diâmetro 52-71cm, câmara butil, costurada, miolo de
borracha, peso 397-425g.
Bola de Futsal oficial, confeccionada em PVC,
costurada com divisão em 32 gomos, para categoria
adulta, com diâmetro 61-62 cm, peso 440 g,
Bola de medicine boll de borracha de 02 kg,
diâmetro18.5, cor laranja.
Bola de medicine boll de borracha de 03 kg,
diâmetro18.5, cor azul.
Bola de Vôlei oficial, costurada, revestida em PVC,
com miolo de borracha, para categoria adulto, com
diâmetro 65-67 cm, peso de 260 - 280 g,
Bola oficial de futsal com guizo interno, costurada,
com 32 gomos, confeccionada com PU.
Bola de tapembol oficial , acabamento externo em
EVA expandido e matrizado com câmara de ar e
miolo
removível,
revestimento
com
látex.Circunferência 53cm, peso 160gr. Apresentar
obrigatoriamente amostra na própria sessão de
licitação.

MARCA

V.UNIT.

V. TOTAL

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

15

Bola oficial de handebol, masculina, costurada ou
matrizada, com 32 gomos, confeccionada com PU,
Bola aprovada pela Confereração Brasileira de
Handebol (CBHB), indicada para uso sem cola,
tamanho 58-60cm, de diâmetro peso 425-475g.
Bola oficial para tênis de mesa na cor branca

Und

100

Und

40

Und

200

Und

40

Und

28

Und

56

Und

28

Und

100

Und

140

conj.

140

par

200

Und

140

Und

140

Und

140

Und

140

Und

28

und

100

par

40

33

Tabuleiro para futebol de botão, confeccionado em
chapa de eucatex 3mm, pintado de verde e com
borda de madeira, dimensões aproximadas da
embalagem 7x7x113cm9AxLxP).

und

100

34

Medalha em metal cor ouro tamanho médio.
Apresentar obrigatoriamente amostra na própria
sessão de licitação.

UND

200

35

Medalha em metal cor prata tamanho médio

UND

200

36

Medalha em metal cor bronze tamanho médio

UND

200

37

Troféu em acrilico med. 15x10cm

UND

100

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26

27
28

29

30

31

32

Bola para iniciação, nº 10 matrizada, borracha,
diâmetro 48-50 cm, peso 180 – 200 g
Bola para pebolim/totó, cor branca, material em
resina.
Bolsa de gelo emborrachada, tamanho médio.
Bomba de ar para encher bola em couro e borracha,
com pito agulha.
Cartão de arbitro de futebol de campo, contendo 02
cartões (amarelo e vermelho) dimensão 08cmx12cm
(LxA)
Cone de sinalização med. 30cm de altura,
condeccionado em polietileno
Corda de pular profissional em PVC, apoio nas
estremidades.
Jogo de baralho com 54 cartas cada, categoria
amador, material plástico, caixa com tampa
transparente.
Apresentar
obrigatoriamente
amostra na própria sessão de licitação.
Jogo de botão acrílico , categoria amador, material
em poliestileno, times variados, medida aproximada
do produto, 3,14,5x31cm (AxLxP).
Jogo de dama com tabuleiro em madeira dimensões
aproximadas da embalagem 31x31x04cm (AxLxP).
Apresentar obrigatoriamente amostra na própria
sessão de licitação.
Jogo de dominó material em resina, dimensões
aproximadas da embalagem 5x13x22cm, (AxLxP)com
peças coloridas e resistentes.
Jogo de xadrez com tabuleiro de madeira, dimensões
aproximadas de embalagem 40x13,2x26cm (AxLxP).
Peteca modelo oficial, com base confeccionada em
borracha em camadas sobreposta, acabamento com
amortecedor de impacto em EVA e visibilidade
fluorrescente, possuindo penas naturais na cor
branca e formato anatômico.
Porta bola cristal, capacidade para 08 bolas, com
ziper duplo, alça para transportar, cor azul ou
vermelha, confeccionada em napa ou poliéster,
medindo aproximadamente 80x42x20cm (LxAxP).
Apresentar obrigatoriamente amostra na própria
sessão de licitação.
Prato sinalizadores med. 19cm de diâmetro e 4cm de
altura, confeccionado em polietileno.
Raquete para tênis de mesa oficial, confeccionado
em madeira e revestido nas duas faces em borracha
de
silicone,
medindo
aproximadamente
26x15,5x1,0cm (CxLxP).

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
38

Troféu em acrilico med. 20x13cm

39

Troféu em acrilico med. 30x20cm
Troféu
personalizado
na
modalidade
de
corrida(atletismo), confeccionado em antimônio 21-22
40
cm de altura, base em madeira 13-14 cm x 06-07cm x
11-12 cm. Apresentar obrigatoriamente amostra
na própria sessão de licitação.
Troféu Personalizado em Honra ao Mérito
confeccionado
em
antimônio,
medindo
aproximadamente 19 cm de altura, base em madeira
41
envernizada medindo aproximadamente 13cm de
largura x 6cm de altura, totalizando aproximadamente
25cm. Apresentar obrigatoriamente amostra na
própria sessão de licitação.
VALOR TOTAL LOTE I:

UND

100

UND

100

UND

10

UND

6

R$

VALOR TOTA L POR EXTENSO LOTE I:

LOTE II – VESTUÁRIO
ITEM

DESCRIÇÃO

Coletes dupla face em 100% , estilo futebol, mangas
regatas, gola careca, poliéster de alta densidade e
gramatura Elevada, com tramas abertas e lateral
costurada, nas cores verde bandeira, azul celeste,
1
amarelo ouro, vermelho e laranja tamanho M
medindo 63x65cm (LxA),com pintura da logomarca
municipal. Apresentar obrigatoriamente amostra
na própria sessão de licitação.
Uniforme completo de futebol (camisa, short e meião)
2
tamanho 12 e14 anos cores azul, verde, amarelo,
preto e vemelho (02 de cada cor)
Uniforme completo de futebol (camisa ,short e meião)
tamanho M e G adulto cores azul, verde, amarelo,
3
preto e vemelho (02 de cada cor). Apresentar
obrigatoriamente amostra na própria sessão de
licitação.
VALOR TOTAL LOTE II:

UND.

QT. TOTAL MARCA

Und

280

Padrão

10

Padrão

10

V.UNIT.

V. TOTAL

R$

VALOR TOTA L POR EXTENSO LOTE II:
LOTE III – EQUIPAMENTOS
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
Mesa para tênis de mesa, tampo da mesa em MDF,
18 mm, com acabamento em massa e primer azul
com linhas demarcatórias brancas, pés em madeira
maciça dobráveis,med. 2,76 x 1,52, altura piso = 1,05
m, pés dobráveis tubo 1 ½ - rodas.
Mesa de pebolim (totó) tamanho oficial,
confeccionado em madeira maciça, com pés
desmontáveis revestidos em PVC e com sapata de
polipropileno, acabamento em verniz tingido e
brilhante, saída da bolinha em tampa de gaveta,
bonecos de aluminio fundido com pintura epóxi, com
varões embutidos (não passantes), med.
aproximadamente 81x87x136cm (LxAxC).
Trave de gol confeccionada em polietileno com
estrutura em forma tubular, med. Aproximadamente
128x81x96cm,multicolorida com rede de nylon macio,
laterais vazadas e com parafusos para fixação,
acompanhando uma bola.
Mural magnético de xadrez, com 32 peças, tabuleiro
na cor verde e branco, peças na cor amarelo e preto,
medida
aproximada
85x85cm.
Apresentar
obrigatoriamente amostra na própria sessão de
licitação.

UND.

QT. TOTAL MARCA

Und

10

Und

10

Par

12

UND

20

V.UNIT.

V. TOTAL

DIAS D’ÁVILA
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5

6

7
8

9
10
11

12

13

14

15

Obstáculo ajustável, para treinamento de agilidade,
cor laranja ou amarelo, confeccionado em PVC, altura
ajustável até 1,70cm. Apresentar obrigatoriamente
amostra na própria sessão de licitação.
Bloco de partida treinamento infantil material em
borracha com nervuras na parte inferior, par de apoio
para pés com sua superfície do apoio medindo
320x90mm. Apresentar obrigatoriamente amostra
na própria sessão de licitação.
Bola de peso, (arremesso) composição em PVC,
flexível e interior com areia, peso 2kg, dimensão
aproximada do produto 12cm de diâmetro.
Bola de peso, (arremesso) composição em PVC,
flexível e interior com areia, peso 3kg, dimensão
aproximada do produto 12cm de diâmetro.
Disco para arremesso formato esférico de
aproximadamente
12,5cm,
cabo
com
aproximadamente
60cm
de
comprimento,
implementos e empunhadura de PVC macio, peso
300gr.
Martelo de lançamento em PVC 1kg
Bastão de corrida de revezamento para pista e
campo, material em plástico, cores variadas,
Dardo de plástico com ponteira de borracha 300g,
para atleta iniciantes ou uso escolar, corpo em
plástico PVC de alta resistência, integrado com
empunhadura em espiral para maior aderência ás
mãos, comprimento 70 cm e peso de 300gr. Ponteira
substituível de borracha, cores variadas. Apresentar
obrigatoriamente amostra na própria sessão de
licitação.
Tabela e poste de basquete infantil em plástico, com
cinco níveis de altura de 122cm até 183cm, para ser
usado em ambiente aberto ou fechado.
Kit golfe infantil com tacos, bolas, buracos com
suporte de bandeiras, base para colocar bola,
obstáculo e sacola, confeccionado em plástico.
Apresentar obrigatoriamente amostra na própria
sessão de licitação.
Circuito Motor-Conjunto de atividades composto por
87 peças, confeccionado em madeira e MDF usinado,
colorido. Pintado com tinta esmalte sintética atóxica,
e arco de PVC sendo: -Prancha de equilíbrio: 3
pranchas de madeira nas cores vermelha, azul e
verde, tendo 4 suportes para sustentar e articular o
brinquedo.- Balizas: 04 bastões de madeira revertido
com plástico na cor vermelha e com a ponta
protegida com plástico branco; 4 bases coloridas( nas
cores azul, amarelo, vermelho e verde) para
sustentação dos bastões.- Semicírculo Graduados: 8
semicírculos coloridos de tamanhos variados
(1,40cm, 1,60cm, 1,80cm e 2m) em PVC, 8 suportes
para sustentação coloridos em madeira, e 4 bastões
de madeira revestidos em plásticos vermelho para
unir os semicírculos.- Obstáculos com salto elevados:
4 bastões de madeira revestido em plástico, 8
suportes com níveis de graduação e 8 bases de
sustentação.- Arco passa por dentro: 4 arcos de
70cm de diâmetro por 2,20cm de mangueira em PVC
(Cada arco com 1 suporte.Cada suporte são 3
peças).- Jogo de argolas: 1 base laranja com 5 pinos
coloridos envoltos em plástico filme, removíveis e 10
argolas coloridas de plásticos resistente. Apresentar
obrigatoriamente amostra na própria sessão de
licitação.

VALOR TOTAL LOTE III:
VALOR TOTA L POR EXTENSO LOTE III:

und

10

par

5

Und

2

Und

2

Und

2

und

2

Und

10

Und

2

Und

12

Und

15

Und

10

R$
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LOTE IV – REDES
ITEM

DESCRIÇÃO

Rede de Futsal oficial em nylon, fio 4
mm,confeccionada com nós cerrados, malha
1
10cm, medindo 3,20 x 2,10 m, haste de 0,50 cm
x 1m. Apresentar obrigatoriamente amostra na
própria sessão de licitação.
Rede de Vôlei profissional, confeccionada em fio
polipropileno trançado com espessura de 2mm
PP malha: 10 x 10 cm, 02 lonas em PVC sendo a
lona superior com 0,07m e a inferior com 0,06m
ambas com protetor de PVC nas extremidades,
2
reforçadas com sistemas de cordas 6mm PP em
suas laterais, acompanha cordas laterais c/
argolas e cabo de aço 13m galvanizado para
instalação, debrum de fixação para antena,
suporte para antena superior e inferior regulável,
de alumínio.
Rede de Basquete oficial, em nylon fio 4.0 mm,
3
de alta resistência, med. 0,45 x de diâmetro, e
0,50cm, de comprimento malha 7 cm.
Rede e suporte para tênis de mesa, material em
algodão, cor azul com faixa branca, med.
4
Aproximadamente 15x1,78 (AxC)suporte em aço,
cor preto. Apresentar obrigatoriamente
amostra na própria sessão de licitação.
Suporte para voleibol infantil confeccionado em
plástico e rede de nylon macio e resistente, em
cores diversificadas com 07 regulagens de altura,
5
e com opção de enchimento da base com água
ou areia para maior estabilidade, acompanha
uma bola e as traves possuem rodas para fácil
locomoção, med. 4,60cmx0,57x2,40cm. (CxLxA).
VALOR TOTAL LOTE IV:
VALOR TOTAL POR EXTENSO LOTE IV:

UND.

QT. TOTAL

Par

28

Und

28

Par

28

Und

10

Und

12

MARCA

V.UNIT.

V. TOTAL

R$
LOTE V – COLCHONETES

ITEM

1

Descrição

UND.

Colchonetes para educação fisica, flexível,
antideslizante e lavável, material em napa nas
cores vermelho,verde e azul, com espuma de
3mm,de alta densidade (D22), dimensão
aproximada do produto 95x50x3cm (AxLxP).

Und

QT. TOTAL

MARCA

V.UNIT.

V. TOTAL

280

VALOR TOTAL LOTE V:
VALOR TOTAL POR EXTENSO LOTE V:

R$
LOTE VI – LUVA E CANELEIRA

ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO
Luva foco, com sistema de absorção frontal de
impacto e acolchoamento ondulado na palma
para que haja o menor impacto possível para o
treinador, cor azul, tamanho P. Apresentar
obrigatoriamente amostra na própria sessão
de licitação.
Luva foco, com sistema de absorção frontal de
impacto e acolchoamento ondulado na palma
para que haja o menor impacto possível para o
treinador, cor azul, tamanho M
Luva foco, com sistema de absorção frontal de
impacto e acolchoamento ondulado na palma
para que haja o menor impacto possível para o
treinador, cor azul, tamanho G

UND.

QT. TOTAL

Par

10

Par

11

Par

7

MARCA

V.UNIT.

V. TOTAL
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Luva foco, com sistema de absorção frontal de
impacto e acolchoamento ondulado na palma
4
para que haja o menor impacto possível para o
treinador, cor vermelha, tamanho P
Luva foco, com sistema de absorção frontal de
impacto e acolchoamento ondulado na palma
5
para que haja o menor impacto possível para o
treinador, cor vermelha, tamanho M
Luva foco, com sistema de absorção frontal de
impacto e acolchoamento ondulado na palma
6
para que haja o menor impacto possível para o
treinador, cor vermelha, tamanho G
7
Sapatilha caneleira cor azul tam. Pequeno
8
Sapatilha caneleira cor azul tam. Medio
Sapatilha caneleira cor azul tam. Grande.
9
Apresentar obrigatoriamente amostra na
própria sessão de licitação.
10
Sapatilha caneleira cor vermelho tam. Pequeno
11
Sapatilha caneleira cor vermelho tam. Medio
12
Sapatilha caneleira cor vermelho tam. Grande
13
Protetor genital masculino tam. Pequeno
14
Protetor genital masculino tam. Médio
Protetor genital masculino tam. Grande.
15
Apresentar obrigatoriamente amostra na
própria sessão de licitação.
Protetor de seio feminino tam. Pequeno cor
16
branco
17
Protetor de seio feminino tam. medio cor branco
18
Protetor de seio feminino tam. grande cor branco
19
Protetor bucal duplo cor incolor
VALOR TOTAL GERAL LOTE VI:
VALOR TOTAL POR EXTENSO LOTE VI:

Par

10

Par

13

Par

4

par
par

10
15

par

10

par
par
par
und
und

10
10
10
10
8

und

5

und

10

und
und
und

10
6
30

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ANEXO V - MODELO
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

_______________, _____ de _________________ de _____________.
Local e data

________________________________________
Assinatura e Carimbo

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ANEXO VI - MODELO
CREDENCIAL

A empresa ..........................com sede na Rua ......................Nº...Bairro............., inscrita no CNPJ/MF sob o Nº...............................credencia o
senhor(a) ..............................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela
.........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como meu mandatário, para representar esta empresa, com poderes para praticar todos os atos
necessários, relativos ao procedimento licitatorio na Modalidade xxxx nº xxxx/xxxx, em especial apresentar documentos, prestar declarações de
qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a
que tudo será dado como bom, firme e valioso.

_______________, _____ de _________________ de _____________.
Local e data

________________________________________
Assinatura e Carimbo

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ANEXO VII - MODELO
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E DA CONTRATAÇÃO

1- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas
e condições para a licitação supra, contida neste Edital.
2- Propomos fornecer ao Município de Dias D’Ávila - Bahia, pelos preços indicados na proposta em anexo, o objeto desta licitação, obedecendo às
estipulações do correspondente ato convocatório.
3- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, e o prazo inicio da execução é imediato a partir da assinatura do contrato.
_______________, _____ de _________________ de _____________.
Local e data

________________________________________
Assinatura

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ANEXO VIII - MODELO
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

(Nome empresarial da licitante) ______________________, por meio do seu responsável legal e Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as
penas da lei, que:
a) enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu limite fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei
Complementar nº 123/06;
c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
___________________________, em _____ de _______________de 2017.
__________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa.
__________________________________
Nome completo, n° inscrição no Conselho Reg. Contabilidade e assinatura do contador ou técnico contábil da empresa.

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ANEXO IX - MODELO
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0__/2017

DADOS DA LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 017226

OBJETO

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
BANCO (NOME/Nº):

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FAX:
AGÊNCIA Nº:

EMAIL:
CONTA CORRENTE Nº:

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME:
RG:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

_______________, _____ de _________________ de _____________.
Local e data

________________________________________
Assinatura e Carimbo

CPF:

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ANEXO X - MODELO
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO O ART 9°, INCISO III, DA LEI 8.666/93

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de
Dias D’Ávila na Modalidade Pregão Presencial nº 042/2017, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE que objetiva a ___________, com data da
reunião inicial marcada para o dia __ de _______ de 2017, às __:__ horas na sala Da Comissão Permanente de Licitações - COPEL, que não
possuímos servidor público municipal em nosso quadro técnico, conforme determina o art. 9°, inciso III, da Lei 8.666/93.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
_______________, _____ de _________________ de _____________.
Local e data

________________________________________
Assinatura e Carimbo

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ANEXO XI - MODELO
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo
Município
de
Dias
D’Ávila
na
Modalidade
Pregão
Presencial,
Edital
nº
042/2017,
que
objetiva
a
_______________________________________________________________________________, com data da reunião inicial marcada para o dia
__ de __________ de 2017, às __:__ horas na sala da Comissão Permanente de Licitação - COPEL, que não fomos declarados inidôneos para
licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
_______________, _____ de _________________ de _____________.
Local e data

________________________________________
Assinatura e Carimbo

OBS.: Usar papel timbrado da sociedade empresarial

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
ANEXO XII - MODELO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

..........................................................................., (empresa), Inscrita no CNPJ nº .........................,declara para os fins de direito, que não possui
qualquer fato superveniente impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar, na forma do inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, comprometendo-me
ainda a manter atualizado a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, inclusive INSS e FGTS, e Certidão
Trabalhista.

_______________, _____ de _________________ de _____________.
Local e data

________________________________________
Assinatura e Carimbo
Obs: a Declaração deverá ser efetuada em papel timbrado.

