Prefeitura Municipal de Altinópolis
Rua Major Garcia, 144 – Centro – Altinópolis – SP, 14.350-000
Fone: (0xx16) 3665-9500
E-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2018

REGISTRO DE PREÇOS

ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIAS MUNICIPAIS.

SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO:
DATA: 15/02/2018
HORÁRIO: 09:00 HORAS.

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Altinópolis, na Sala de
Licitações, situada a Rua Major Garcia nº 144, Bairro Centro – Altinópolis-SP.
OBTENÇÃO DO EDITAL: gratuitamente através do Sitio: www.altinopolis.sp.gov.br OU no
Departamento de Licitações e Administração de Materiais – na sede da Prefeitura Municipal
localizada na Rua Major Garcia nº. 144, Bairro Centro - Altinópolis, SP, Telefone (0xx16) 36659500 ou 3665-9531 das 08h00 às 17h00 – horário de Brasília.
OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO PARA AS ESCOLAS E
PROJETOS MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
ANEXO I DO EDITAL.
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A Municipalidade de Altinópolis, Estado de São Paulo, à vista da autorização constante, torna
público que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2018, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob a forma de entrega parcelada objetivando a AQUISICAO
DE MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO PARA AS ESCOLAS E PROJETOS MUNICIPAIS ,
tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇO, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de
julho de 2002, Decreto Municipal nº. 31 de maio de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no
que se couberem as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de junho de 1993, com alterações
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie, e a Lei Complementar 123
de dezembro de 2006.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e os
anexos que o integram.
Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I – Especificações do Objeto.
Anexo II – Declaração de Requisitos de Habilitação.
Anexo III – Minuta de Credenciamento.
Anexo IV – Declaração de Microempresa.
Anexo V – Dados Referenciais.
Anexo VI – Modelo de Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho
Anexo VII–. Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente
Anexo VIII – Declaração de Entrega e Execução.
Anexo IX – Declaração de Atendimento as Condições do Edital
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Anexo X – Minuta da Ata de Registro de Preços.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, a declaração de
atendimento aos requisitos de habilitação (anexo II), bem como as AMOSTRAS, será recebida
no endereço acima mencionado, no dia 15/02/2018 às 09h00 horas, pelo Senhor
Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio, designados pelo Decreto 078/2017, na Sessão
Pública de Processamento do Pregão, conforme a programação seguinte:



Inicio do Credenciamento com Análise Prévia, Recebimento do ENVELOPE Nº. 01 –

PROPOSTA e ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E AMOSTRAS:

15/02/2018 às 09h00 horas.


Abertura do envelope nº. 01 - Propostas: 15/02/2018 às 09h15 horas.



Suspensão da Sessão para inclusão dos dados e informações das Propostas no Sistema

do Pregão. Analise das Propostas e Analise das Amostras pela Equipe de Apoio.


Reinicio da Sessão – Apresentação do resultado da analise das amostras, bem

como da proposta e Classificação das Propostas e Inicio da Etapa de Lances:

16/02/2018 às 09h00 horas.


Abertura dos Envelopes nº. 02 – Documentação com Analise da Habilitação das

Licitantes que tiverem apresentado melhor oferta;


Encerramento da Sessão.



A sessão de credenciamento estará encerrada após o inicio da abertura dos

ENVELOPES Nº 01 – PROPOSTA.


Prazo de validade da proposta: 60 dias.
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Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM



Condição de Pagamento: Em 28 (vinte e oito) dias a partir da entrega e aceitação da
nota fiscal.



Prazo da ata de registro: 12 (doze) meses.



Prazo de entrega: em ate 03 (três) dias úteis da ordem de fornecimento, os materiais
deverão ser entregues pela Licitante, no Almoxarifado Central – Estrada José Leme
Walter – Parque Santa Cruz, Altinópolis –SP.
I – OBJETO

1.1 – O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por objetivo a AQUISICAO DE MATERIAL
ESPORTIVO E RECREAÇÃO PARA AS ESCOLAS E PROJETOS MUNICIPAIS, conforme
especificações e quantidades constantes do Anexo I, o qual integra este Edital, independente
de transcrição, observando-se o que segue:
1.2 – Nos preços deverão estar inclusos todos os custos com impostos, embalagens, transporte
durante todo o período de entrega dos produtos e não será admitido nenhum custo adicional
além do proposto inicialmente.
1.3 – As empresas participantes deverão indicar em sua proposta a Marca dos produtos
cotados.
1.4 – As empresas deverão apresentar amostras para os itens solicitados em edital,
cotados, onde a forma de apresentação das amostras e demais condições exigidas, estão
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descritas neste Anexo I do Edital, e serão entregues na Sessão Publica de Recebimento
dos Envelopes nº 01 e 02, conforme cronograma descrito.
1.5 – As amostras serão submetidas a uma avaliação quanto ao odor, textura e aspecto/cor,
desempenho, funcionalidade, descritivo, especificações técnicas, verificando se as mesmas
estão em conformidade com o Anexo I do referido Edital.
1.6 – Todas as amostras deverão ser apresentadas em embalagens, conforme as
exigências do Edital, para cada item e estar identificadas com relação ao item a que se
refere do Edital, bem como com a Razão Social da licitante, as amostras ficaram retidas
para a análise.
IMPORTANTE: as etiquetas deverão ser colocadas de modo que não prejudiquem a
leitura de qualquer informação relativa ao produto.
1.7 – Todos os itens cotados deverão ser de 1º qualidade, de grande resistência, sendo assim
considerados os que atendam às especificações constantes do Anexo I deste Edital.
1.8 – Todos os itens deverão ser entregues em embalagens rotuladas, com data de vencimento.
1.9 – O prazo da ata de registro será de 12 meses.
1.10 – A empresa vencedora devera entregar os produtos, conforme a necessidade do
Almoxarifado Central, devendo entregar em ate 03 dias úteis da Ordem de Fornecimento, não
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podendo haver atrasos, bem como atentar para todas as condições de entrega e condições dos
produtos, sendo, portanto considerada falta grave o não atendimento, impondo as sanções
previstas no Edital.
1.11 – Quando necessária, a reposição (troca) dos produtos devera acontecer no Máximo em
24 horas.
1.12 – Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada,
que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito
armazenamento do mesmo.
1.13 – Em hipótese alguma serão aceitas embalagens que contenham impurezas, objetos,
corpo estranho comprometendo a qualidade do produto.
1.14 – O transporte devera ser feito em condições adequadas, com bons procedimentos
higiênicos para a entrega dos produtos.
1.15 – Em caso de discrepância entre as características técnicas apresentadas na proposta com
relação aos itens cotados, os mesmo serão desclassificados.
1.16 – As propostas somente serão consideradas se respeitarem e atenderem a todas as
especificações técnicas descritas neste edital, relacionadas e detalhadas nos respectivos
anexos.
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1.17 – Prazo de Vigência: A Ata do presente Registro de Preços terá vigência de 12 (doze)
meses, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e Decreto Federal nº
3.931/01.
1.18 - Quantidade: As quantidades estimadas servem apenas como informação aos
interessados, e pelo próprio sistema de registro de preços, a Administração não se obrigará a
adquirir quantidades mínimas. Reservando-se o direito de alterar a distribuição, adaptando-se
as necessidades.
1.19- A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura Municipal de Altinópolis, a
firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do
registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

II – DA PARTICIPAÇÃO
2.1- Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade
compatível com o objeto desta licitação. Não podendo participar desta licitação, consorcio de
empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, empresas que se encontrem sob
falência, concordata, em recuperação judicial ou extrajudicial, empresas declaradas inidôneas
para licitar ou contratar com a Administração Publica, punidas com o Artigo 7º da Lei Federal
nº. 10.520/02 ou punidas pela Prefeitura Municipal de Altinópolis com suspensão temporária
para licitar ou contratar, nos termos do art. 87, III da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores
alterações.
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2.2 - A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não
cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de subitens, ou reclamação quando
ao seu conteúdo. Antes de Elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o
edital e demais documentos anexos.
III – DO CREDENCIAMENTO
3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Anexo II - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
b) TRATANDO-SE REPRESENTANTE LEGAL, (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado),
apresentar o instrumento constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), da empresa
devidamente registrada na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores,
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura;
c) TRATANDO-SE DE PROCURADOR, o instrumento público de procuração ou de
instrumento particular com assinatura do representante, ou preencher a minuta modelo Anexo III - deste Edital, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances,
negociar preço, interpor recurso e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os
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demais atos pertinentes a este certame. Neste caso deverá apresentar instrumento
constitutivo da empresa na forma estipulada no item (b).
d) As microempresas e empresas de pequeno porte, que quiserem postergar a comprovação
da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério
de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123,
de dezembro de 2006, deverão apresentar, também, Declaração de microempresa ou empresa
de pequeno, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital, de que estão enquadradas
como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/06, e que querem exercer a preferência no critério de desempate no
julgamento das propostas de preços.
e) Anexo V – Dados Referenciais, devidamente preenchidos.
f) No ato do credenciamento, além dos documentos acima enumerados (conforme o caso), o
representante da empresa licitante interessada deverá identificar-se exibindo documento
oficial que contenha foto.
3.2- Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.3 - O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente,
não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa,
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a
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intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido,
portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.
IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMETOS PARA CREDENCIAMENTO, DA
PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
4.1 - Na Sessão Pública de Processamento do Pregão, as empresas deverão apresentar os
seguintes documentos/ amostras, da seguinte forma:
4.1.1 – As empresas deverão apresentar amostras para os itens solicitados em edital,
cotados, onde a forma de apresentação das amostras e demais condições exigidas, estão
descritas neste Anexo I do Edital, e serão entregues na Sessão Publica de Recebimento
dos Envelopes nº 01 e 02, conforme cronograma descrito, devidamente etiquetadas com
o numero do item a que se refere, bem como com a Razão Social da Licitante.
4.2 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, os documentos para
credenciamento e a declaração das microempresas e empresas de pequeno porte de que
pretendem fazer uso dos benefícios estabelecidos pelos artigos 42 a 45 da Lei Complementar
123/06, e alterações da Lei 147/2014 de acordo com modelos estabelecidos nos anexos ao
edital, deverão ser apresentadas fora dos Envelopes nº 01 e 02.
4.3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente,
em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome
da proponente, os seguintes dizeres:
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Nome da empresa licitante
Envelope nº.: 1 – Proposta
Pregão nº.:
Entrega: __/__/___, às _____ h.

Nome da empresa licitante
Envelope nº.: 2 – Habilitação
Pregão nº.:
Entrega:
__/__/____,
às

____h.

4.4 – A Proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas sem cotação alternativa,
seguindo rigorosamente a numeração do item da proposta com o do anexo I do Edital e ser
datada e assinada pelo representante legal da licitante.
4.4.1 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.
4.5 – Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas, frente e verso
(caso haja), por cartório competente, ou no ato da sessão pela Comissão de Licitação, com a
apresentação dos originais, com exceção daqueles emitidos via Internet.

V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
No Envelope nº 01 – Proposta deverá conter:
5.1- A proposta da licitante que deverá ser feita em uma única via datilografada / digitada,
sem rasura, na qual deverá constar a seguinte especificação:
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A) CNPJ, nome, endereço e inscrição estadual;
B) Número do Pregão;
C) Descrição do objeto da presente licitação, com indicação das marcas, em
conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital, seguindo rigorosamente a
referência do seu item idêntica à do Anexo I do Edital;
D) Valor unitário (valor por unidade), conforme o caso, de cada item e valor total
do item, expressos em moeda corrente nacional com apenas 2 (duas) casas
decimais depois da vírgula, em algarismo, apurado à data de sua apresentação,
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos
preços propostos deverão estar incluídos, alem do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transporte, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente licitação ou descontos;
E) Prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 dias.
OBSERVAÇÕES
a) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
b) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
Importante: Caso a empresa deixe de constar em sua proposta o prazo de validade da
proposta, condição de pagamento e prazo de entrega ficará entendida a aceitação das
condições constantes do Edital, considerando-se deste modo à classificação da proposta.
VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
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6.1 – O envelope Documentos de Habilitação deverá conter os documentos a seguir
relacionados os quais dizem respeito a:
6.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1.1.1 – Copia do Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pela Prefeitura Municipal
de Altinópolis, com prazo de validade em vigor;
OU
6.1.1.2 – Apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial no caso de Empresa Individual.
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial.
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
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e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, quando a atividade assim o exigir.
IMPORTANTE: O CRC (Certificado de Registro Cadastral) SOMENTE SUBSTITUI OS
DOCUMENTOS REFERENTES À HABILITAÇÃO JURIDICA.
6.1.1.3 – Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 1.1 não precisarão
constar do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Sistema de Seguridade Social –
INSS do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a
apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou
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outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação da Certidão de Regularidade de
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da
Fazenda.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação da Certidão Negativa ou Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários.
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
f) Prova de regularidade perante o Ministério do Trabalho, por meio da apresentação da
CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1.2.1 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;
6.1.2.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
6.1.2.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com
efeito, de certidão negativa;
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6.1.2.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes
ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, Inciso XXIII, da Lei 10.520/02.
6.1.3- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida
pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, expedida com data não anterior a 90 dias da
data prevista para a entrega dos envelopes nº 01 – Proposta e nº 02 – Documentação, salvo se
o respectivo documento contiver expressamente escrito prazo diverso.
6.1.4 – QUALIFICACAO TECNICA / OPERACIONAL
a) Declaração em papel personalizada da licitante de que se responsabilizará pela entrega /
execução do objeto licitado conforme ordem de fornecimento / ordem de serviço e as
especificações deste Edital bem como em sua proposta e no prazo requerido. ANEXO VIII
b) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s)
expedido(s), necessariamente em nome da licitante, por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, que indique(m) o fornecimento de produtos similares ao licitado.
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b.1) Esta prova de aptidão deverá necessariamente estar devidamente identificada constando
razão social da empresa que está fornecendo e assinada por representante da empresa
devidamente identificado (nome / função)
IMPORTANTE: EM CASO DE DÚVIDA HAVERÁ DILIGÊNCIA CONFORME PREVISTO NA LEI
DE LICITAÇÕES.
6.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração da licitante subscrita por seu representante legal, de que não emprega em
trabalho noturno ou insalubre menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menores de
16 (dezesseis) anos, ressalvado na condição de aprendiz, conforme determina o artigo 7º,
inciso XXXIII da Constituição Federal, conforme ANEXO VI.
b) Declaração da licitante subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Publica, conforme ANEXO
VII.
c) Declaração da empresa assinada pelo seu representante legal, que caso seja vencedora se
compromete a atender a todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. ANEXO IX.
6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
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6.2.1 – É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação jurídica, deste
Edital, pelo Comprovante de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura Municipal de
Altinópolis, no ramo de atividade compatível com o objeto do certame.
6.2.2 – Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do
original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio
no ato de sua apresentação.
6.2.3 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
6.2.4 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas
como validas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
6.2.5 – Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.2.6 – Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não a participante
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os
estabelecimentos.
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6.2.7 – O Pregoeiro e a Equipe de apoio, caso entenda necessário diligenciará efetuando
consulta direta nos sítios dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de
documentos obtidos por este meio eletrônico.
6.2.8 – Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a
INABILITAÇÃO da licitante.
VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 – No horário e local indicados no preâmbulo deste edital, será aberto a sessão de
Processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar
do certame, com duração mínima de 10 minutos.
7.2 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, os documentos para
credenciamento, bem como os dados referenciais, e a declaração das microempresas e
empresas de e pequeno porte que pretendem fazer uso dos benefícios estabelecidos pelos
artigos 42 a 45 da Lei complementar 123/2006, de acordo com modelos estabelecidos nos
Anexos constantes do Edital deverão ser apresentados fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
7.3 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração
de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo
II, bem como as microempresas e empresas de e pequeno porte que pretendem fazer uso dos
benefícios estabelecidos pelos artigos 42 à 45 da Lei complementar 123/2006 entregarão
declaração nesse sentido, conforme modelo Anexo do Edital e, em envelopes separados, a
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proposta de preços (envelope 01) e os documentos de habilitação (envelope 02) e as amostras.
7.3.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope com a proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no
certame, devendo o pregoeiro informar, se houver, a presença entre os licitantes de
microempresas e empresa de pequeno porte que farão uso dos benefícios estabelecidos pela
Lei 123/06.
7.3.2 – Abertos os envelopes o Pregoeiro fará circular entre os presentes os respectivos
documentos para serem rubricados.
7.3.3 – Em conformidade com a programação do preâmbulo, o Sr. Pregoeiro suspenderá a
sessão para inclusão dos dados e informações das propostas no sistema de Pregão, bem como
para analise das amostras feita pela equipe de apoio e das propostas, da qual formulara
decisão acerca das respectivas aceitabilidades.
7.4 – A análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio visará ao atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem valor baseado exclusivamente em proposta das demais Licitantes.
7.5 – No tocante aos valores, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros, tomando-se como corretos os valores unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta.
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7.5.1 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
7.6 – A análise das amostras levará em consideração a durabilidade, acabamento, material e
adequação do objeto a descrição constante no Anexo I deste Edital.
7.7 – Em conformidade com a programação do preâmbulo, retomando a sessão, o Pregoeiro
comunicará aos licitantes o resultado da avaliação da Equipe de apoio. Ato continuo
selecionará as propostas não desclassificadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor valor e das demais com valores até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) valores na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores valores, até o máximo de 3 (três). No
caso

de

empate

nos

valores,

serão

admitidas

todas

as

propostas

empatadas,

independentemente do número de licitantes.
7.7.1 – Para efeito de seleção será considerado o valor unitário do Item (quilo/ pct/ frasco/
litro/ balde).
7.8 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os demais em
ordem decrescente de valor, decidindo- se por meio de ordem alfabética no caso de empate de
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valores.
7.8.1 - A licitante em primeiro lugar na ordem alfabética poderá escolher a posição na
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.
7.9 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor valor, observada a redução mínima de 1% (um por cento) entre os lances.
A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o valor total do item.
7.10 – A etapa de lances terá duração máxima de 10 minutos por item podendo ser
considerada encerrada antes deste prazo quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
7.10.1 – A critério do pregoeiro o prazo indicado no item acima poderá ser estendido.
7.11 - Encerrada a etapa de lances, se houver empate, será assegurado o exercício do direito de
preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
7.11.1- 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;
7.11.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances,
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situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da
convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.11.1,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a
preferência e apresentar nova proposta;
b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificação.
7.11.3 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da
fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
7.11.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do
quanto disposto no art. 4º, Inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do
direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas
de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.11.1;
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não
configurada a hipótese prevista no subitem, será declarada a melhor oferta aquela proposta
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originalmente vencedora da fase de lances.
7.12 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as
selecionadas o último valor ofertado.
7.13 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução
do preço.
7.14 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor valor,
decidindo motivadamente a respeito. A aceitabilidade será aferida conforme o valor orçado
pelo Departamento de Compras.
7.15 - Considerada aceitável a oferta de menor valor, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor, em conformidade com a programação do preâmbulo.
7.16 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
7.17 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor valor, negociará com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos
de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
_________________________________________________________________________
Departamento de Licitações e Administração de Materiais – Tel.: 016. 3665-9500 e
016. 3665-9531 e-mails: licitacao@altinopolis.sp.gov.br; compras@altinopolis.sp.gov.br;
compras.cotacão@altinopolis.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Altinópolis
Rua Major Garcia, 144 – Centro – Altinópolis – SP, 14.350-000
Fone: (0xx16) 3665-9500
E-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br

VIII – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
8.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para a apresentação
de razões de recursos, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do
direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
adjudicação do objeto à licitante vencedora e para homologação.
8.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
8.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.
8.5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
8.6 – A adjudicação / homologação será feita pelo valor do item.
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IX – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
9.1 – O objeto desta licitação devera ser entregue de forma parcelada em até 03 dias corridos,
impreterivelmente, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, conforme as
condições estabelecidas no Anexo I deste edital.
IMPORTANTE: NÃO SERÁ ACEITO DE FORMA NENHUMA, ATRASO NA ENTREGA DO
PRODUTO / SERVIÇO LICITADO.
9.2 – A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Almoxarifado Central – Rua
Salomão Abraão n 130 – centro – Altinópolis - SP, correndo por conta da Contratada as
despesas de montagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes da entrega.
X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1 – O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias úteis,
contados da data da entrega, no local e endereço indicados no item anterior.
10.2 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o
nome, o cargo, a assinatura e o numero do Registro Geral (RG), do servidor da Contratante
responsável pelo recebimento.
10.3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinado sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
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a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
da Administração, no prazo maximo de 24 horas, contados da notificação por escrito, mantido
o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Contratante, no prazo maximo de 03 (três) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
10.4 – O recebimento o objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 03 (três) dias úteis, após o
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado
pelo servidor responsável.
XI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 – O pagamento será efetuado em 28 (vinte e oito dias) dias, contados da apresentação da
nota fiscal / fatura, à vista do respectivo Termo de Recebimento definitivo do objeto ou
Recibo.
11.2 – As notas fiscais/faturas que apresentam incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.
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11.3 – O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
Contratada ou na tesouraria da Prefeitura das 13h00 as 16h00.
XII – DA CONTRATAÇÃO
12.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo
de Ata de Registro, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente edital.
12.1.1 – Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de debito da
Adjudicatária perante o INSS, o FGTS, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão
licitante verificará a situação por meio eletrônico, certificando nos autos do processo a
regularidade.
12.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovarmos a situação
de regularidade de que trata o subitem 12.1.1 deste item XII, mediante a apresentação das
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se
realizar.
12.2 – A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da
convocação, comparecer no Departamento de Licitações para assinar o termo de contrato.
13.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 12.1.1 deste item XII, ou se recusar a
assinar o contrato, aplicar-se-á as disposições contidas nos incisos XVI e XXIII, do artigo 4º, da
Lei 10.520/2002.
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12.4- Tratando-se de microempresa ou empresa de Pequeno porte, cuja documentação de
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar,
previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis, a
contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério
desta Prefeitura, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo o direto à contratação,
sem prejuízo das sanções prevista neste edital.
12.4.1 – Aplica-se, no que couber, as demais disposições da Lei Complementar nº 123/2006 e
Lei Complementar nº147/2014.
12.5 – O prazo da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses.
XIII – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
13.1 - Ao(s) licitante(s) /contratado(s) que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º
da Lei Federal nº. 10.520/2002, bem como do artigo 87, da Lei 8.666/93, conforme o caso,
ficarão sujeitos às penalidades estabelecidas pelas referentes normas, que serão aplicadas
mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa:
I)

advertência;

II) multa, que será aplicada da seguinte forma:
a) multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor total do contrato, em relação
ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado;
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b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, por sua
inexecução parcial;
c) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua
inexecução total;
III)

suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Altinópolis, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos; e

IV)

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinados 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
prejuízo resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
XV – DO REAJUSTE
15.1 – De acordo com as Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, não haverá reajuste de
preço, salvo novo regramento legal.
XVI – DA VALIDADE DA PROPOSTA
16.1 – A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias consecutivos da data da sessão
da abertura desta licitação.
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XVII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1 – As despesas decorrentes do presente Pregão onerarão os recursos das dotações
orçamentárias codificadas sob nº:
DESPESA

ÓRGÃO

ECONÔMICA

FUNÇÃO/SUB/PROGRAMA

AÇÃO

FONTE

COD

252

050600

3.3.90.3000

27 812 3008

2012

01

110 000

229

050500

3.3.90.3000

12 361 2008

2003

05

220 006

200

050400

3.3.90.3000

12 365 2008

2068

05

220 006

XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
18.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas
a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
18.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente
na própria ata.
18.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
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18.4 – A homologação do presente certame será divulgada no Quadro de Avisos da Prefeitura
Municipal de Altinópolis e no DOM (Diário Oficial do Município de Altinópolis, Estado de São
Paulo).
18.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada na Comissão Municipal de Licitação, após a celebração do contrato,
durante o prazo de 15 (quinze) dias.
18.5.1 - Transcorrido o prazo supramencionado os envelopes serão incinerados, sem
comunicação prévia, não cabendo qualquer reclamação por parte da Licitante.
18.6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 as 17h00.
18.7 – Eventuais impugnações deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal de
Altinópolis, sito à Rua Major Garcia, nº. 144 – Bairro Centro – Altinópolis, SP – SERVIÇO DE
PROTOCOLO GERAL, no horário das 08:00 às 17:00 horas.
18.7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até
1 (um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.
18.7.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização
do certame.
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18.8 – É de inteira responsabilidade das empresas licitantes o acompanhamento dos
esclarecimentos /adendo /erratas ou quaisquer outras informações acerca da presente
licitação, dos quais serão publicados avisos no DOE – Diário Oficial do Estado de São Paulo e
disponibilizados na integra no sitio: www.altinopolis.sp.gov.br.
18.9 – Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Altinópolis, sito à Rua
Major Garcia nº 144 – Bairro Centro – Altinópolis SP – SERVIÇO DE PROTOCOLO GERAL, no
horário das 08h00 às 17h00.
18.10 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
18.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Vara da Comarca de Altinópolis.
18.12 – Constituem parte integrante do contrato ou outro instrumento equivalente resultante
desta licitação, mesmo que não transcritos, todos os itens deste edital, seus anexos, a proposta
da licitante vencedora e quaisquer outros documentos ou cartas que por ventura sejam
apresentados em qualquer fase da licitação para complementar ou esclarecer a instrução do
processo.
Altinópolis, 26 de janeiro de 2018.

JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS DO OBJETO
ITEM
01

DESCRIÇÃO
BOLA OFICIAL DE FUTSAL, TERMOTEC, COM 8 GOMOS

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE

UN

40

UN

40

Confeccionada com PU Ultra 100%. Possui camada Neogel, deixando a bola mais macia e
elástica, exigindo menos força do atleta para obter a mesma velocidade.
Diâmetro: 61 - 64 cm
Peso: 410 - 440 g
Câmara: Câmara Airbility
Construção: Termotec
Material: PU
Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado.A marca deve ser ou ter sido aprovada
pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), ou por uma Federação Estadual
de Futebol ou pela Liga Nacional de Futsal, no ano
vigente.Referência:Penalty,Topper,Kagiva,Umbro ou Dal Ponte.
Equivalente ou de melhor qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
02

BOLA OFICIAL DE FUTSAL, TAMANHO MIRIM (SUB-11), TERMOTEC, COM 8 GOMOS,
CONFECCIONADA COM PU.
Diâmetro: 50 - 55 cm
Peso: 300 - 350 g
Câmara: Câmara Airbility
Construção: Termotec
Material: PU
Miolo: Miolo Slip System removível e
lubrificado.Referência:Penalty,Topper,Kagiva,Umbro ou Dal Ponte. Equivalente ou de
melhor qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
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ITEM
03

DESCRIÇÃO
BOLA OFICIAL DE FUTSAL, TAMANHO MIRIM (SUB-9), TERMOTEC, COM 8 GOMOS
CONFECCIONADA COM PU. DIÂMETRO: 50 - 53 CM
PESO: 250 - 280 G
CÂMARA: CÂMARA AIRBILITY
CONSTRUÇÃO: TERMOTEC
MATERIAL: PU
MIOLO: MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.REFERÊNCIA:
PENALTY,TOPPER,KAGIVA,UMBRO OU DAL PONTE EQUIVALENTE OU DE MELHOR
QUALIDADE (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE

UN

20

UN

30

UN

30

OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
04

05

BOLA OFICIAL DE FUTSAL, MATRIZADA, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM
PVC.
Diâmetro: 61 - 64 cm
Peso: 410 - 440 g
Câmara: Câmara Airbility
Construção: Matrizada
Material: PVC
Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado.Penalty,Topper,Kagiva,Umbro ou Dal
Ponte Equivalente ou de melhor qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 –
PLENÁRIO).
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
BOLA OFICIAL DE FUTSAL, TAMANHO MIRIM (SUB-11), MATRIZADA, COM 32
GOMOS, CONFECCIONADA COM PVC.
Diâmetro: 50 - 55 cm
Peso: 300 - 350 g
Câmara: Câmara Airbility
Construção: Matrizada
Material: PVC
Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado.Penalty,Topper,Kagiva,Umbro ou Dal
Ponte Equivalente ou de melhor qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 –
PLENÁRIO).
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
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ITEM
06

07

DESCRIÇÃO
BOLA OFICIAL DE FUTSAL DE INICIAÇÃO (SUB-9), MATRIZADA, COM 32 GOMOS
Confeccionada com PVC. Diâmetro: 50 - 53 cm
Peso: 250 - 280 g
Câmara: Câmara Airbility
Construção: Matrizada
Material: PVC
Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado.Penalty,Topper,Kagiva,Umbro ou Dal
Ponte Equivalente ou de melhor qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 –
PLENÁRIO).
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, TERMOTEC, COM 8 GOMOS,

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE

UN

30

UN

10

UN

30

Confeccionada com PU. Diâmetro: 68 - 70 cm
Peso: 410 - 450 g
Câmara: Câmara Airbility
Construção: Termotec
Material: PU
Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado.A marca deve ser ou ter sido aprovada
pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ou por, no mínimo, 1 Federação estadual
de futebol de campo nacional.Penalty,Topper,Kagiva,Umbro ou Dal Ponte Equivalente ou
de melhor qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).

08

OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COSTURADA À MÃO, COM 32 GOMOS
Confeccionada com microfibra. Diâmetro: 68 - 70 cm
Peso: 410 - 450 g
Câmara: Câmara Airbility
Construção: Costurada
Material: Microfibra
Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado. Equivalente ou de melhor qualidade
(TCU, CÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO.)
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE

09

BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO INFANTIL, COSTURADA À MÃO,
COM 32 GOMOS
Confeccionada com microfibra. Diâmetro: 64 - 66 cm
Peso: 360 - 390 g
Câmara: Câmara Airbility
Construção: Costurada
Material: Microfibra
Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado.Penalty,Topper,Kagiva,Umbro ou Dal
Ponte Equivalente ou de melhor qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 –
PLENÁRIO
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

UN

20

10

BOLA OFICIAL DE VÔLEI, MATRIZADA, COM 16 GOMOS

UN

20

UN

50

Confeccionada com microfibra. Bola oficial aprovada pela Federação Internacional de
Voleibol (FIVB). Diâmetro: 65 - 67 cm
Peso: 260 - 280 g
Câmara: Câmara Airbility
Construção: Matrizada
Material: Microfibra
Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado.A marca deve ser ou ter sida aprovada
pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), ou, ou por no mínimo 1 Federação Estadual
de Vôlei nacional. Penalty
Equivalente ou de melhor qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
11

BOLA OFICIAL DE VÔLEI, MATRIZADA, COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU.
Diâmetro: 65 - 67 cm
Peso: 260 - 280 g
Câmara: Câmara Airbility
Construção: Matrizada
Material: PU
Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado.Penalty Equivalente ou de melhor
qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
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12

BOLA OFICIAL DE BASQUETE, TAMANHO MASCULINO, MATRIZADA
Confeccionada com microfibra. Bola aprovada pela Federação Internacional de Basquete
(FIBA). Bola com selo da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). Diâmetro: 75 - 78
cm
Peso: 600 - 650 g
Câmara: Câmara Airbility
Construção: Matrizada
Material: Microfibra
Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado.Penalty Equivalente ou de melhor
qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
BOLA OFICIAL DE BASQUETE, TAMANHO FEMININO, MATRIZADA
Confeccionada com microfibra. Bola com selo da Confederação Brasileira de Basketball
(CBB). Diâmetro: 72 - 74 cm
Peso: 510 - 565 g
Câmara: Câmara Airbility
Construção: Matrizada
Material: Microfibra
Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado.Penalty Equivalente ou de melhor
qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

UN

20

UN

10

BOLA OFICIAL DE BASQUETE, TAMANHO MIRIM, MATRIZADA
Confeccionada com microfibra. Bola com selo da Confederação Brasileira de Basketball
(CBB). Diâmetro: 72 - 74 cm
Peso: 450 - 500 g
Câmara: Câmara Airbility
Construção: Matrizada
Material: Microfibra
Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado.Penalty Equivalente ou de melhor
qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO)
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

UN

20

13

14

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE
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15

BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBOL, TAMANHO MASCULINO, COSTURADA, COM 32
GOMOS
Confeccionada com PU. Bola oficial da Confederação Brasileira de Handebol (CBHB) e
aprovada pela Federação Internacional de Handebol (IHF). Diâmetro: 58 - 60 cm
Peso: 425 - 475 g
Câmara: Câmara Butil
Construção: Costurada
Material: PU
Miolo: Miolo Removível.Penalty Equivalente ou de melhor qualidade (TCU, ACÓRDÃO
2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

UN

05

16

BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBOL, TAMANHO FEMININO, COM 32 GOMOS
Confeccionada com PU. Bola Oficial da CBHB e aprovada pela Federação Internacional de
Handebol (IHF). Diâmetro: 54 - 56 cm
Peso: 325 - 400 g
Câmara: Câmara Butil
Construção: Costurada
Material: PU
Miolo: Miolo Removível. Penalty Equivalente ou de melhor qualidade (TCU, ACÓRDÃO
2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

UM

20

17

BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, TAMANHO INFANTIL, COSTURADA, COM 32 GOMOS
Confeccionada com PU Ultra grip. Bola Oficial da Confederação Brasileira de Handebol
(CBHB) e aprovada pela Federação Internacional de Handebol (IHF). Indicada para uso
sem cola. Bola Oficial de Handebol, tamanho Infantil, costurada, com 32 gomos,
confeccionada com PU Ultra grip. Bola Oficial da Confederação Brasileira de Handebol
(CBHB) e aprovada pela Federação Internacional de Handebol (IHF). Removível.Penalty
equivalente ou de melhor qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO)
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

UN

20
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DESCRIÇÃO
BOLA DE INICIAÇÃO Nº 8

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE

UN

200

UN

100

UN

40

Un.

30

JG

20

JG

20

Matizada, confeccionada com borracha. RemovívelPenalty:Equivalente ou de melhor
qualidade (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO
19

BOLA DE INICIAÇÃO Nº 10
Matrizada, confeccionada com borracha. Removível Equivalente ou de melhor qualidade
(TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO

20

BOLA DE INICIAÇÃO Nº 12
Matrizada, confeccionada com borracha. Removível Equivalente ou de melhor qualidade
(TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO

21

BOLA DE INICIAÇÃO Nº 14
Matrizada, confeccionada com borracha. Removível Equivalente ou de melhor qualidade
(TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO

22

COLETES TAMANHOS - P
Confeccionados em poliéster em duas cores - jaleco de treinamento 100% poliéster com cores diferentes - contendo 12 unidades cada jogo.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

23

COLETES TAMANHOS - M
Confeccionados em poliéster em duas cores - jaleco de treinamento 100% poliéster com cores diferentes - contendo 12 unidades cada jogo.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
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DESCRIÇÃO

COLETES TAMANHOS - G

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE

JG

20

CJ

15

UN

15

Confeccionados em poliéster em duas cores - jaleco de treinamento 100% poliéster com cores diferentes - contendo 12 unidades cada jogo.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
25

CONJUNTO DE MINI CONES COLORIDOS
Com 40 Unidades Para treinamento de agilidade e demarcação de área

26

BOMBA PARA ENCHER BOLA
 Com dupla ação
 Confeccionada Tubo: Policarbonato
 Haste: Acrilato Nitrílica Butadieno Estireno.
 T Handle: Polipropileno
 Fechos: Acrilato Nitrílica Butadieno Estireno,
 Prolongador rosqueáveis
 Agulha Especial sistema doubleaction 2 bicos
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

27

APITO OFICIAL
Confeccionado em plástico resistente, medindo entre 5,50 cm de comprimento e largura
de 2,10 cm, com uma entrada para o sopro, sem bolinha interna c/ duas saídas laterais p/
o som, c/ uma argola de metal na ponta

UN

20

28

ARCO BAMBOLÊ

UN

200

Confeccionado em material sintético; Tubo polietileno virgem de alta densidade; medidas
de 14 mm de diâmetro interno e 16 mm de diâmetro externo; material seguro com selo
de qualidade do Inmetro

_________________________________________________________________________
Departamento de Licitações e Administração de Materiais – Tel.: 016. 3665-9500 e
016. 3665-9531 e-mails: licitacao@altinopolis.sp.gov.br; compras@altinopolis.sp.gov.br;
compras.cotacão@altinopolis.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Altinópolis
Rua Major Garcia, 144 – Centro – Altinópolis – SP, 14.350-000
Fone: (0xx16) 3665-9500
E-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br

ITEM

DESCRIÇÃO

29

JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO, TAMANHO: G
Personalizado em formato padrão, sendo a camiseta com número nas costas de 1 a 15,
com logo na frente do lado esquerdo superior da camiseta e lado esquerdo frontal do
calção, contendo: 12 unidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry
gramatura 130g com estampa total em transfer; 12 unidades de calção de linha em tecido
100% poliéster dry gramatura 130g com estampa SILK-SCREEN elástico reforçado;
03unidade de camisa de goleiro manga curta almofadada em tecido 100% poliéster dry
gramatura 130g; 03 unidade de calça de goleiro almofadada em tecido 100% poliéster
dry gramatura 130g; 15pares de meiãopé atoalhado, punho duplo com elástico no pé e
tornozelo.
OBS: NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO SERÁ FORNECIDAS AS CORES PARA
CONFECCAO.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

30

JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, TAMANHO: G,

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE

JOGO

05

JOGO

04

UN

100

Personalizado em formato padrão, sendo a camiseta com número nas costas de 1 a 22,
com logo na frente do lado esquerdo superior da camiseta e lado esquerdo frontal do
calção, contendo:19 unidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry
gramatura 130g com estampa total em transfer;19 unidades de calção de linha em tecido
100% poliéster dry gramatura 130g com estampa total em SILK-SCREEN elástico
reforçado; 03unidade de camisa de goleiro manga curta almofadada em tecido 100%
poliéster dry gramatura 130g;03 unidade de calção de goleiro almofadado em tecido
100% poliéster dry gramatura 130g;22 pares de meião pés atoalhado, punho duplo com
elástico no pé e tornozelo.
OBS: NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO SERÁ FORNECIDAS AS CORES PARA
CONFECCAO.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
31

CONE PARA TREINAMENTO E CONDICIONAMENTO FÍSICO.
Composição plástica, altura 23 cm, base quadrada. Colorido
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ESCADA DE AGILIDADE E COORDENAÇÃO COM DEGRAUS

UNIDADE DE
MEDIDA
UN

QTDE
10

Ajustáveis de plástico 9m (21 degraus-20 espaços). Com presilhas nas extremidades com
bolsa de nylon
33

CORDA DE PULAR COLETIVA

UN

Com manoplasde madeira, material sisal, com 5m de comprimento e 8 mm de espessura
34

CORDA DE PULAR INDIVIDUAL

UN

30
50

Com manoplas de madeira, material sisal com 2m cada uma, e 8mm de espessura.
35

CAMA ELÁSTICA.

UN

15

Tipo residencial (uso doméstico). Cor: preta. Pintura: Eletrostático pó. Material: aço
carbono. Peso suportado: 120kg. Com 6 pés de sustentação, 32 molas. Dimensões:
32x91x91cm
36

REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL
Para trave, medidas oficiais, confeccionada em Polietileno (nylon) de alta densidade, fio
8mm, malha 15x15. Medida padrão: 7,55m x 2,44m, modelo véu.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

37

10
PAR

REDE DE VÔLEI

05

Com cordas, cabo de aço plastificado. Material polietileno com 4 lonas sintéticas, fio 4
mm. Suporte plástico nas pontas superiores que impedem a ação cortante do cabo.
Quadro estrutural em corda de nylon 6mm. Medidas 10 m x 1 m. Malha 10 x 10.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

UN
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DESCRIÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA

REDE DE FUTEBOL DE SALÃO
Com medidas oficiais, confeccionada em polietileno (nylon), Resistência a raio UV com fio
de 10mm de espessura, malha de 12x12 cm. Medidas: 3 x 2 x 1 (Largura x Altura x
profundidade Salão/Handebol
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

39

41

15
PAR

SACO PARA TRANSPORTAR MATERIAL
Em nylon 600, alta resistência, com forração interna em tecido sintético, com alças em
nylon trançadas, fechamento superior em zíper de poliéster. Medida aproximada: 85cm
de altura X 48cm de comprimento X 28cm de largura nas laterais. Com impressão da
logomarca do Programa Segundo Tempo (medida aproximada: 20 cm x 27 cm).

40

QTDE

UN

REDE DE BASQUETE MODELO CHUÁ
Confeccionada em polipropileno com fio de 8mm, malha 7x7, contendo 12 argolas para
fixação. Medida Oficial

PAR

JOGO DE UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMININO, TAMANHO: M,

JOGO

10

05

02

Personalizado em formato padrão, sendo a camiseta com número nas costas de 1 a 14, e
frontal no centro, modelo regata ,com logo do Município na frente do lado esquerdo
superior da camiseta e lado esquerdo frontal do calção, contendo: 14 unidades de camisa
de linha em tecido 100% poliéster dry gramatura 130g com estampa total em SilkSCRENN; 14 unidades de short (feminino) de Suplex alta compressão com estampa total
em Silk-Screnn elástico reforçado; 14 pares de meião pés atoalhado, punho duplo com
elástico no pé e tornozelo.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
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DESCRIÇÃO

JOGO DE UNIFORME PARA VOLEIBOL MASCULINO, TAMANHO:G

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE

JOGO

02

UN

200

UN

20

Personalizado em formato padrão, sendo a camiseta com número nas costas de 1 a 14, e
frontal no centro, modelo regata, com logo do Município na frente do lado esquerdo
superior da camiseta e lado esquerdo frontal do calção, contendo: 14 unidades de camisa
em tecido 100% poliéster dry gramatura 130g com estampa total em Silk-Screen; 14
unidades de calção tecido 100% poliéster dry gramatura 130g (masculino) com estampa
total em Silk-Screen
Elástico ; ; 14 pares de meião pés atoalhado, punho duplo com elástico no pé e tornozelo.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
43

COLCHONETE DE ESPUMA
Forrado em napa resistente, na cor azul, nas dimensões mínimas de 1,30m comprimento,
0,60 cm de largura e 05 cm de espessura

44

RAQUETE TÊNIS DE MESA
- Cabo confeccionado em madeira resistente, e parte superior revestida de borracha com
2 faces. Medidas: 26cm de comprimento x 15cm de largura x 1,3cm de altura. Peso
aproximado:160g.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

45

46

KIT MINI-TRAVES DE FUTEBOL
Com 2 traves desmontáveis de dimensões aproximadas de 55 cm de altura x 75 cm de
largura, confeccionadas em tubo de aço, com redes de nylon.
BOLINHA TÊNIS DE MESA
(estojo com 3 unid.) - Bola para tênis de mesa n. 40, oficial, na cor amarela. Material:
Confeccionada em resina celulósica. Diâmetro: 40 mm. Peso Aproximado: 2,74
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

PAR
STJ

05
30
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DESCRIÇÃO

SUPORTE DE TÊNIS DE MESA

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE

UN

04

UN

04

PAR

40

PAR

40

PAR

40

Feito em ferro esmaltado e poliamida
48

REDE PARA A MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA OFICIAL
Altura 15 cm.

49

MEIA ESPORTIVA COR AZUL MARINHO (#0000FF)
Em 4% de Elastano, 60% Poliamida e 38% Algodão; Meião Grossa; Tamanho Único
Adulto; para Atender para Pratica de Futebol.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

50

MEIA ESPORTIVA COR PRETO (#000000)
Em 4% de Elastano, 60% Poliamida e 38% Algodão; Meião Grossa; Tamanho Único
Adulto; Na; para Atender para Pratica de Futebol.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

51

MEIA ESPORTIVA NA COR BRANCA (#FFFAFA)
Em 4% de Elastano,60% Poliamida e 38% Algodão; Meião Grossa; Tamanho
Único/adulto; para Atender Pratica de Futebol;
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
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DESCRIÇÃO
MEDALHA REDONDA

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE

UN

150

UN

150

UN

150

UN

04

UN

08

Fundida em liga metálica de zamac, com 60 mm de diâmetro, e centro liso para adesivo
com 50 mm. Borda da medalha com frisos. Espessura de 3 mm. Metalizada na cor
dourado. Suporte para fita com 2,5 cm de largura A medalha deve vir acompanhada de
fita de cetim. REF:GFAZ16003-D – M-6003-DO – 60mm

53

MEDALHA REDONDA
Fundida em liga metálica de zamac, com 60 mm de diâmetro, e centro liso para adesivo
com 50 mm. Borda da medalha com frisos. Espessura de 3 mm. Metalizada na cor prata.
Suporte para fita com 2,5 cm de largura A medalha deve vir acompanhada de fita de
cetim.REF:GFAZ16003-D – M-6003-DO – 60mm

54

MEDALHA REDONDA
Fundida em liga metálica de zamac, com 60 mm de diâmetro, e centro liso para adesivo
com 50 mm. Borda da medalha com frisos. Espessura de 3 mm. Metalizada na cor bronze.
Suporte para fita com 2,5 cm de largura A medalha deve vir acompanhada de fita de
cetim.REF:GFAZ16003-D – M-6003-DO – 60mm

55

TROFÉU COM ALTURA DE 90 CM
Base octogonal com 20 cm de largura em polímero na cor preta, um estágio com base de
madeira, taça em polímero metalizada na cor prata com 44 cm de largura a partir das
alças. Tampa da taça e alças em polímero metalizado na cor dourada. Colunas na cor
dourada com detalhes na cor prata e azul. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da
Vitória) fixa no centro da base e quatro Águias fixas na base de madeira na lateral.
Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação..100103-AZE

56

TROFÉU COM ALTURA DE 70 CM
Base octogonal com 20 cm de largura em polímero na cor preta, um estágios com bases
de madeira, taça em polímero metalizada na cor prata com 44 cm de largura a partir das
alças. Tampa da taça e alças em polímero metalizado na cor dourada. Colunas na cor
dourada com detalhes na cor prata e azul. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da
Vitória) fixa no centro da base e quatro Águias fixas na base de madeira na lateral.
Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.Ref.100103-AZE
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DESCRIÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE

57

TROFÉU COM ALTURA DE 50 CM

UN

08

58

Base octogonal com 15 cm de largura em polímero na cor preta, um estágios com bases
de madeira, taça em polímero metalizada na cor prata com 44 cm de largura a partir das
alças. Tampa da taça e alças em polímero metalizado na cor dourada. Colunas na cor
dourada com detalhes na cor prata e azul. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da
Vitória) fixa no centro da base e quatro Águias fixas na base de madeira na lateral.
Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.Ref.100103-AZE
REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA MALHA 10X10 FIO MM
• material: polipropileno "nylon"
• malha 10x10 cm
• fio 8mm
• tratamento anti-raiozu.v
• torque de até 60kg por m2
. Cor Branco

M2

2000

UN

100

UN

800

UN

300

59
TATAME
Eva encaixável dimensão: 1000mm x 1000mm, espessura: de 40 mm, cobertura: película
siliconizada com textura especial para pratica desportiva e de lutas.
60
CAMISETA EM MALHA FRIA
Mangas Curta. Apresentação: Fio 30,1 Penteado; 67% Poliéster, 33% Viscose, Gramatura
De 160g/M², Gola Careca, Cores Diversas (Amarelo, Azul, Vermelho Verde) estampada na
Frente E Costas Uma Cor Conforme Solicitado Pela Secretaria De Esporte. Tamanhos P M
G XG XXG. OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO
LICITADO, PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E
AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE
ANALISE, AS AMOSTRAS

61

MEDALHA REDONDA
Fundida em liga metálica de zamac, com 20 mm de diâmetro, e centro liso para adesivo
com 15 mm. Borda da medalha com frisos. Espessura de 2 mm. Metalizada na cor
dourado. Suporte para fita com 2,5 cm de largura A medalha deve vir acompanhada de
fita de cetim. REF:GFAZ16003-D – M-6003-DO – 20mm
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DESCRIÇÃO
MEDALHA REDONDA

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE

UM

300

UM

300

Fundida em liga metálica de zamac, com 20 mm de diâmetro, e centro liso para adesivo
com 15 mm. Borda da medalha com frisos. Espessura de 2 mm. Metalizada na cor prata.
Suporte para fita com 2,5 cm de largura A medalha deve vir acompanhada de fita de
cetim. REF:GFAZ16003-D – M-6003-DO – 20mm

63

MEDALHA REDONDA
Fundida em liga metálica de zamac, com 20 mm de diâmetro, e centro liso para adesivo
com 15 mm. Borda da medalha com frisos. Espessura de 2 mm. Metalizada na cor Bronze.
Suporte para fita com 2,5 cm de largura A medalha deve vir acompanhada de fita de
cetim. REF:GFAZ16003-D – M-6003-DO – 20mm

64

TRAVES DE GOL DE FUTSAL

Pares

03

65

Metas ou Traves na Quadra de Futsal. As metas ou traves no Futsal possuem medidas de
2 metros de altura por 3 metros de largura, sendo o diâmetro de cada trave de 8
centímetros, a altura total da meta (incluindo a trave) é de 2,08 metros e a largura total
da meta é de 3,16 metros, as traves terão que ser em Ferro com todas exigência da
(CBFS) Confederação Brasileira de Futebol de salão.
JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO, TAMANHO: M

JOGO

03

Personalizado em formato padrão, sendo a camiseta com número nas costas de 1 a 15,
com logo na frente do lado esquerdo superior da camiseta e lado esquerdo frontal do
calção, contendo: 12 unidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry
gramatura 130g com estampa total em transfer; 12 unidades de calção de linha em tecido
100% poliéster dry gramatura 130g com estampa SILK-SCREEN elástico reforçado;
03unidade de camisa de goleiro manga curta almofadada em tecido 100% poliéster dry
gramatura 130g; 03 unidade de calça de goleiro almofadada em tecido 100% poliéster
dry gramatura 130g; 15pares de meiãopé atoalhado, punho duplo com elástico no pé e
tornozelo.
OBS: NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO SERÁ FORNECIDAS AS CORES PARA
CONFECCAO.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
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DESCRIÇÃO

JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO, TAMANHO: P

UNIDADE DE
MEDIDA

QTDE

JOGO

03

JOGO

03

Personalizado em formato padrão, sendo a camiseta com número nas costas de 1 a 15,
com logo na frente do lado esquerdo superior da camiseta e lado esquerdo frontal do
calção, contendo: 12 unidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry
gramatura 130g com estampa total em transfer; 12 unidades de calção de linha em tecido
100% poliéster dry gramatura 130g com estampa SILK-SCREEN elástico reforçado;
03unidade de camisa de goleiro manga curta almofadada em tecido 100% poliéster dry
gramatura 130g; 03 unidade de calça de goleiro almofadada em tecido 100% poliéster
dry gramatura 130g; 15pares de meiãopé atoalhado, punho duplo com elástico no pé e
tornozelo.
OBS: NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO SERÁ FORNECIDAS AS CORES PARA
CONFECCAO.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
67

JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, TAMANHO: M
Personalizado em formato padrão, sendo a camiseta com número nas costas de 1 a 22,
com logo na frente do lado esquerdo superior da camiseta e lado esquerdo frontal do
calção, contendo:19 unidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry
gramatura 130g com estampa total em transfer;19 unidades de calção de linha em tecido
100% poliéster dry gramatura 130g com estampa total em SILK-SCREEN elástico
reforçado; 03unidade de camisa de goleiro manga curta almofadada em tecido 100%
poliéster dry gramatura 130g;03 unidade de calção de goleiro almofadado em tecido
100% poliéster dry gramatura 130g;22 pares de meião pés atoalhado, punho duplo com
elástico no pé e tornozelo.
OBS: NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO SERÁ FORNECIDAS AS CORES PARA
CONFECCAO.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS
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DESCRIÇÃO
JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, TAMANHO: P

UNIDADE DE
MEDIDA
JOGO

QTDE
03

Personalizado em formato padrão, sendo a camiseta com número nas costas de 1 a 22,
com logo na frente do lado esquerdo superior da camiseta e lado esquerdo frontal do
calção, contendo:19 unidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry
gramatura 130g com estampa total em transfer;19 unidades de calção de linha em tecido
100% poliéster dry gramatura 130g com estampa total em SILK-SCREEN elástico
reforçado; 03unidade de camisa de goleiro manga curta almofadada em tecido 100%
poliéster dry gramatura 130g;03 unidade de calção de goleiro almofadado em tecido
100% poliéster dry gramatura 130g;22 pares de meião pés atoalhado, punho duplo com
elástico no pé e tornozelo.
OBS: NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO SERÁ FORNECIDAS AS CORES PARA
CONFECCAO.
OBS: APRESENTAR 01 (UMA) AMOSTRA EM EMBALAGEM ORIGINAL AO LICITADO,
PARA ANALISE DE ATENDIMENTO AO OBJETO SOLICITADO E AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO E QUALIDADE ATESTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ANALISE, AS
AMOSTRAS

1.1 – As empresas deverão apresentar amostras para os itens solicitados em edital,
cotados, onde a forma de apresentação das amostras e demais condições exigidas,
estão descritas neste Anexo I do Edital, e serão entregues na Sessão Publica de
Recebimento dos Envelopes nº 01 e 02, conforme cronograma descrito.
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Anexo II
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

, CNPJ Nº

, situada na

_____________________________________, telefone: (_______), fac-símile:(___)
@

, e-mail:

, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº

10/2018, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002;

Local, ........... de ...................... de ................

.............................................................................................
Assinatura e nome do representante legal da empresa
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Anexo III
MINUTA DE CREDENCIAMENTO
Pregão n. _______
Processo ________
Objeto __________
A

_______________________________________________________(nome

do

licitante),

por

seu

representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob n. ________________, com sede
_________________________________________,

credencia

como

seu

representante

o

Sr.

_______________________(nome e qualificação), para em seu nome participar do certame em
epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular ofertas e lances, negocias
preço, interpor recurso e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os
demais atos pertinente a este certame, e a prática de todo os demais atos inerentes ao
pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.

Data, ___________________________

__________________________________________________________
(nome do licitante e representante legal)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
Pregão Presencial nº

/2018.

A____________________________________________________________________(nome
da
licitante)_______________________________________________________________________
Qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, por seu representante legal
(doc. Anexo), inscrita no CNPJ sob nº________________________________, com
sede à
_______________________________, declara para os devidos fins de direito que pretende postergar a
comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06.
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.
_____________(local)__________, _____(data)__________
_________________________________
(assinatura do representante legal)

_________________________________________________________________________
Departamento de Licitações e Administração de Materiais – Tel.: 016. 3665-9500 e
016. 3665-9531 e-mails: licitacao@altinopolis.sp.gov.br; compras@altinopolis.sp.gov.br;
compras.cotacão@altinopolis.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Altinópolis
Rua Major Garcia, 144 – Centro – Altinópolis – SP, 14.350-000
Fone: (0xx16) 3665-9500
E-mail: licitacao@altinopolis.sp.gov.br

ANEXO V – DADOS REFERENCIAIS
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ:
I.E.:
ENDERECO:
CIDADE:
CEP:
TELEFONE/FAX:
E-MAIL:

REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR DO LICITANTE:
NOME:
RG:
CPF:
EMAIL:

SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA:
NOME:
RG:
CPF:
EMAIL PESSOAL:
EMAIL PROFISSIONAL:
TELEFONE/FAX:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
NOME DO BANCO:
Nº BANCO: Nº AGENCIA:
Nº CONTA BANCARIA:
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Anexo VI
Pregão Presencial nº. ____/_____

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO
__________________________________________, Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente inscrita
no CNPJ nº. _______________, sediada a ______________________________, na cidade de _________________,
estado de ______________; CEP: ______________; telefone ________________, neste ato representado pelo
seu PROCURADOR, o Senhor ___________________________________, RG: ________________________ e do
CPF: _______________________, em atendimento as disposições do Edital de Pregão nº. ______,
DECLARA para fins no disposto do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido
pela Lei nº. 9.854/99, que a proponente não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e ainda, não emprega menor de 16 ( dezesseis) anos.
Por ser verdade, firmo presente.
__________________,____/_____/_____
_________________________________
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Anexo VII
Pregão Presencial nº ____/_____

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE
______________________________, Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ
nº. _______________, sediada a ______________________________, na cidade de _________________, estado de
______________; CEP: ______________; telefone ________________, neste ato representado pelo seu
PROCURADOR, o Senhor ___________________________________, RG: ________________________ e do CPF:
_______________________, em atendimento as disposições do Edital de Pregão nº. ______, DECLARA
para fins, que até o momento inexistem fatos supervenientes impeditivos a sua habilitação no
presente certame e que jamais foi declarada inidônea ou impedida de contratar e/ ou licitar
com a Administração Publica em qualquer das suas esferas.
Por ser verdade, firmo presente.
__________________,____/_____/_____

_________________________________
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Anexo VIII
Pregão Presencial nº ____/_____
DECLARAÇÃO DE ENTREGA E EXECUÇÃO
______________________________, Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ
nº. _______________, sediada a ______________________________, na cidade de _________________, estado de
______________; CEP: ______________; telefone ________________, neste ato representado pelo seu
PROCURADOR, o Senhor ___________________________________, RG: ________________________ e do CPF:
_______________________, em atendimento as disposições do Edital de Pregão nº. ______, DECLARA
para fins, que se responsabilizará pela entrega / execução do objeto licitado conforme ordem
de fornecimento / ordem de serviço e as especificações deste Edital bem como em sua
proposta e no prazo requerido.
Por ser verdade, firmo presente.

__________________,____/_____/_____
_________________________________
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Anexo IX
Pregão Presencial nº ____/_____

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇOES DO EDITAL

______________________________, Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ
nº. _______________, sediada a ______________________________, na cidade de _________________, estado de
______________; CEP: ______________; telefone ________________, neste ato representado pelo seu
PROCURADOR, o Senhor ___________________________________, RG: ________________________ e do CPF:
_______________________, em atendimento as disposições do Edital de Pregão nº. ______, DECLARA
para fins, que caso seja vencedora se compromete a atender a todas as condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.
Por ser verdade, firmo presente.

__________________,____/_____/_____
_________________________________
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Anexo X - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 000/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018
INTERESSADOS:
OBJETO:

Aos xxx dias do mês de xxx de xxx, nas dependências da Prefeitura Municipal de
Altinópolis, situada na Rua: Major Garcia nº. 144, centro, o Prefeito, nos termos da Lei nº.
8.666, de 21 de Junho de 1993 e Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002, em face da classificação
das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº. 10/2018, para REGISTRO DE PREÇOS,
por deliberação da Comissão de Licitação, homologa em xxx, resolve REGISTRAR OS PREÇOS
das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que
rege o Pregão, aquelas enunciadas abaixo e nos itens que se seguem.
XXX, com sede na xxx, representada nesse ato, por seu representante legal, Sr. xxx, portador da
cédula de identidade RG nº. xxx e CPF nº. xxx.
1. OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços dos produtos
especificados no Anexo I do Edital do Pregão nº. 10/2018, que passa a fazer parte dessa Ata,
como parte integrante.
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2. VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data
de sua assinatura.
2.1. Nos termos do art. 15 §4 da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº.
3.931/2001, esse município não está obrigado a adquirir exclusivamente por
intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços
nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação especifica,
assegurando-se, todavia, a preferência do fornecimento aos registrados, no caso de
igualdade de condições.
3. PREÇOS
Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam
no Quadro de Resumos, em anexo ao processo.
4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
4.1. As solicitações de fornecimento à contratada por parte dos Órgãos Requisitantes
serão feitas por escrito, através de Pedidos de Compras, datados e assinados pelos
Gestores de Municiamento.
4.2. Os Pedidos de Compra poderão ser entregues diretamente no escritório da
contratada ou encaminhados por fac-símile.
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4.3. Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com os Pedidos de Compra.
4.4. Os fornecimentos serão efetuados em ate 03 dias úteis da emissão da ordem de
fornecimento e em dias úteis das 08h00min as 17h00min, no Almoxarifado Central.
4.5. As entregas serão efetuadas no Almoxarifado Central, situado nas dependências do
Almoxarifado Central – na Estrada José Leme Walter, s/nº, Parque Santa Cruz –
Altinópolis – SP.
4.6. Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento
dos produtos desde que obedecida às condições do Pedido de Compra.
4.7. Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou
condições exigidas no contrato, deverão ser retiradas nos seguintes prazos:
a) Imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e,
b) Em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a
constatação de irregularidade seja posterior à entrega.
4.8. A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções
previstas por inadimplemento.
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4.9. O município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os
preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição
indispensável para a solicitação da aquisição.

5. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro
de Preços;
b) Quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem
justificativa aceitável;
c) Quando o fornecedor não entregar os produtos estabelecido, sem justificativa
aceitável;
d) Quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar
superior ao praticado no mercado;
e) Por razoes de interesse público, devidamente justificadas;
f) Quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar
impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato
superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior;
5.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas
“a” a ”e”, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência,
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com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa de 05 (cinco)
dias úteis.
5.3. No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será
feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os
efeitos, cancelado o preço registrado.

6. FISCALIZAÇÃO
6.1. Cabe ao Órgão Requisitante proceder à fiscalização rotineira do material recebido,
quanto à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários de
entrega.
6.2. Os fiscais do Órgão Requisitante estão investidos do direito de recusar, em parte ou
totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja
sendo entregue fora do horário preestabelecido.
6.3. As

irregularidades

constatadas

pelo

Órgão

Requisitante

comunicadas

ao

Departamento Jurídico, no prazo máximo de 48 horas, para que sejam tomadas as
providencias necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as
penalidades previstas.
7. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
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7.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento de
ata de Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos
decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar a entrega dos produtos no
local onde estiver sendo executado o objeto do contrato:
a) Greve geral;
b) Calamidade publica;
c) Interrupção dos meios de transporte;
d) Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais;
e) Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil
Brasileiro (Lei nº. 10.406/2002).
7.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela
contratada.
7.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de forca maior, o
fator deverá ser comunicado ao Órgão Requisitante, até 24 horas após a ocorrência.
Caso não seja cumprido este prazo, o inicio da ocorrência será considerado como
tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência
como caso fortuito ou de força maior.
8. FORO
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Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito
o Foro da Comarca de Altinópolis.
9. CÓPIAS
Da presente Ata são extraídas 04 (quatro) cópias, sendo de igual teor.
E por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições
estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Prefeito xxx

Altinópolis – SP, em 00 de xxx de 0000.

___________________________
Prefeito

___________________________
Representante da Empresa

___________________________
Testemunha

___________________________
Testemunha
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